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لیخون آشامان اص  

ست که هب زانن و مردان    ی ز ی تنها چ   ن ی ا   کردم ی فکر م   شهی آورد. من هم   یراهب حرکت رد م   ای ست که دن   ی ز ی چ   عشق *

 * .وبخزد   اورد ی ب   ن یی بکشد و آنها را پا ن یی پا    آنها را هب   خواهد ی م   شه ی جاذهب هم   رسد ی کنند که هب نظر م   ی زندگ   ی رد جهان   دهد یاجازه م 

 ″نگی ک   ون ی است ″

 

کامروا    اسمم رشته  21مرسده  دوم  سال  دانشجو  سالمه 

زمان  ی پرستار جلو    یام  منو  بودم  نوزاد  تو    هی که  پرورشگاه 

منو به عهده    هی پرورشگاه سرپرست   ری و مد  کننیرها م   راز یش

خودشو بهم داد   هیلیو اسمه مرسده رو انتخاب و فام   رهی گیم

ه خودش  گفته  به  مثل    چیچون  منو  و  نکرد  ازدواج  وقت 

 .بزرگ کرد ترش دخ
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 ، زنمیصداش م ی مامان مهر  من

حس خأل    هی  شهیکه هم واسم مادر بود و هم پدر اما هم  یزن 

ن و چرا  بود  یبدونم پدرو مادرم ک  خواستمیکه م  یداشتم حس

باهام بوده   شهیحس پس زده شدن هم  نیمنو نخواستن که ا

ام منو   یو هست که نکنه تو مدرسه بچه ها بفهمن پرورشگاه

وقت    چیتو مدرسه ه   لیدل   نیو مسخره ام کنن به هم   ر یتحق

و گوشه    ی که دختر خجالت  ییگفتم و از اونجا  یاز خودم نم

 .نداشتم ی ادیبودم دوستان ز ی ریگ

که کنکور دانشگاه تهران قبول شدم هم خوشحال بودم    یزمان 

جدا    ی از مامان مهر  یواسه مدت  نکهی و هم ناراحت، ناراحت از ا

 ی ازش نداشتم، شهر  یشناخت  چی که ه  رمیم  ی وبه شهر  شمیم

 .عوض کرد شهی هم  ی که با وارد شدن به آن سرنوشتم رو برا

  ون،طیش یلیکه برخالف اسمش خ ی دانشگاه با آرام دختر تو

  پرحرف آشنا شدم اهل آبادان واز یخون گرم و البته کم
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ب  یمعمول  ییا  خانواده لهجه   لهیپ  لهیش  یبود  اون  با  بودنش 

داشته   یباعث شده بود باهاش احساس راحت  شی قشنگه جنوب

تو پرورشگاه براش گفتم اولش    یاز خودم، از زندگ  یباشم وقت

عث شد اون باهام حرف زد با  یبعد کل   ی ناراحت شد ول  یلیخ

 .حس بدو نداشته باشم

با    کنهی پول م  ز یپول به حسابم وار  یمبلغ  ی ماه مامان مهر  هر

داشته    یذاشت کمبود مال  یخوابگاهم اما باز هم نم  نکهیتو ا

 .باشم

کردن و... با هم و   دیآرام همه جا تو کالس، کتابخونه، خر  منو

  ی دوقلوها نیع

معاشرت با آرام باعث شده بود که از اون    میبهم بود  ده یچسب

داشته    ی بهتر  ی و روابط اجتماع  ام یب  رونی و انزوا ب  ی ریگوشه گ

 .باشم
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ها    یی که با چندتا از سال باال  ی پروژه ا  هیاز دو سال تو    بعد

 .آشنا شدم  یانی با مهرداد ک   می تداش  ی همکار

قدبلند و با   پ،یباال، خوش ت   یبا روابط اجتماع   ی پسر  مهرداد

 ثروتمندکه  یلیخ ییو از خانواده ا دهی رنگ پر یپوست

  ی استادها و حت  ی رو  ی ادیمادرش هردو دکترند نفوذ ز  پدرو 

 نکهیکردم ا  یاوقات تعجب م  یکه گاه   ی دانشجوها داره طور

 .گفتن یخواست بهش نه نم یم ی زی چ یاگر از کس

  خوردمیانجام پروژه اگر به مشکل برم تو

که حس    شدیم   رهیبهم خ  ی گرفتم طور  یمهرداد کمک م  از

کردم    یم  یسع  نیبه بخاطر هم   خونهی تا ته افکارمو م  کردم یم

ازش خوشم  نکهیباهاش چشم تو چشم نشم البته منکر ا ادیز

 ومدیم

 .شدم ینم
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پروژه    بعداز که    ه یاتمام  بزنه  حرف  باهام  خواست  ازم  روز 

  : دمیمتعجب پرس

  ؟یمورد چ در

 .زد وگفت : در مورد خودمون ی لبخند بهم

  ی جد یمخالفت کنم که با نگاه خواستم

 بهم، گفتم: باشه رهیخ

ا  قرار کافه  تو  فردا  خ  ی شد  دو  دانشگاهه    ابونیکه  از  باالتر 

 .می نی بب گرویهمد

  وگفت: عاشقت شده دیم گفتم خوشحال خندبه آرا یوقت

 خته ی زدم و گفتم: اون همه دختر رنگاوارنگ دورش ر  ی تلخند

اون وقت عاشق من   کلتریخوشگلتر و خوش ه  یکیاز    یکی

 .کنه ینگامم نم گهیام د یبشه؟ تازه اگه بفهمه پرورشگاه 

هم    ی: آنقدر استرس نداشته باش قربونت برم توام خوشگلآرام

 ی گفت: فقط کوتوله ا یبعد با لحن بدجنس یکلیخوش ه
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 افتادم دنبالش و با حرص گفتم ییکه گفت با لنگ دمپا  نویا

:  

 کجا قد کوتاهم  165من قدم  شعوریب

 و حرص منو دیخندی غش م غش

 .وردیم در

  کش یوارد کافه نسبتاً شلوغ شدم مهرداد اومده بود نزد  یوقت

 از سرتا  یکه شدم سالم کردم اونم جوابمو داد و با نگاه خاص

جنتلمن    یلیمرا برانداز کرد که باعث شد سرخ بشم و خ  ی پا

  رو  یواسم صندل

شروع به   کیبعداز نشستن و سفارش قهوه و ک  د،یکش  عقب

  .حرف زدن کرد 

تو کتابخونه با دوستت نشسته   دمت ی که د  ی: از روز اولمهرداد

  سر ی و هراز گاه ی از کتاب بود  ی و مشغول نت دار
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م  خودکار دهنت  تو  نگاهت    ،ی کرد   یرو  اومد  خوشم  ازت 

 تیآرامش و معصوم

 ...داره و کم کم شروع کردم به دوست داشتنت یخاص

 !می با هم آشنا بش  شتریکه ب خوامی ازت م مرسده

 ؟یبگ ی ز یچ ی خوا ینم

  یگفت ییهوی یلی... راستش خخب

 ...بگم من یدونم چ ینم

 میمدت باهم باش هیوسط حرفم:  دیپر

 .میبشناس  گرویهمد شتریب تا

  دختر هیاگربفهمه  دم یترس یم

راجع   زو یاون همه چ   نکهیام منصرف بشه اما غافل از ا  یسرراه

  به من

 ...دونستیم
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م  منم هم   کنمیحس  به  دارم  عالقه  موافقت   لیدل  نیبهش 

 .کردم 

 با اصرار منو به خوابگاه رسوند و  سپس

 .رفت

 ...ی دی: د  دی کش یاز خوشحال یغیج آرام

  ای... خدای گفتم عاشقت شده وا ی دید

 اقتش یبرات خوشحالم تو ل یلیخ مرسده

 .ی دار رو

  داشتم ی بیمن ته دلم دلشوره عج  یول

 !بهی غر  بیعج  : مهرداد گفتم

  دم یدونم شا  یحس ترس دارم... نم  هی  کنهیبهم نگاه م  یوقت

 .کنم یم دشیچ یدارم پ  ی ادیز
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 ی عیشناسنش طب   یهمه م  هی: مهرداد از خانواده سرشناس  آرام

 که اضطراب داشته

با هم   د یدید  نی شناسیم  گرو یزمان که بگذره بهتر همد   یباش

  اون دی تفاهم ندار

 .رهیراه خودشو م یهر ک وقت

 ماه بعد 6

 مرسده... مرسده_

 ولم کن آرام بذار بخوابم _

 .م یکالس دار  یبا استاد فالح 11ساعت   گهی : بلند شو دآرام

 ...میصبح با مهرداد مشغول چت بود 3تا ساعت  شبید

روز صداش   کیوابسته اش شدم که اگر    نقدریچند ماه ا   نیا  تو

 .گم کردم  ی زیانگار چ   دمی شن یرو نم
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باهاش    دم یترس  ی شد که م  یو ترسناک م   ی چنان جد   یگاه

 ...ست یدر کل پسر شوخ طبع و مهربان   یحرف بزنم ول

م  هیروز  چند جا   اهیس  نیماش  کی  کنمیاحساس  همه  رنگ 

  نم یب  یم  ی و تکرار  بیعج  ی کند...مدام خواب ها   یم  بمیتعق

  کی ام داخل  گه ید ی ایدن ی تو خواب انگار تو

 ... بیکننده و عج  رهیخ ی با لباسها  ییباشکوه و آدما قصر

عج  و همه  ا  بی از  بوس  کی   نکهیتر  حال  در  منه   دنیمرد 

 به مرد تو ی ادیاحساس کشش ز

ز خواب  ا   نمیصورتش رو بب  خوامیم  یوقت  یداشتم ول   خواب

 .شمی م داریب

  نم یباعث شده کابوس بب  شانیاز استرس و افکار پر   گهیم  آرام

  نطوریمن ا یول

 .کنم ینم فکر

 ″من مطمئنم اون مرد مهرداد نبود″
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 منو به خانواده اش  خوادی مهرداد م امروز 

وقت   یمعرف و مادرش صحبت    یکند  پدر  با  گفت درباره من 

 از من   نکهیزده بودم و هم مضطرب ، ا  جانیه  یلیکرده هم خ 

 .دیاین خوششان

 مهرداد درباره خانواده ام دروغ گفتم به

تک    بهش و  بازنشسته  معلم  پدرم  و  داره  خانه  مادرم  گفتم 

 .فرزندم 

 م یخوریم   بتیبه کالس غ  میرسی م  ری... دگهی: زود باش د  آرام

 ...اه

خواد    ی ... با مهرداد قرار دارم مامیتونم ب  یکالس امروزو نم_

 منو به خانواده اش

 .برم لباس مناسب بخرم  د یکند با یمعرف

  گشاد شده به یکه مات و با چشمان آرام
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  : گفت کردیم نگاه

 خونه اشون؟  ی تو رو دعوت کرده بر  ؟؟؟؟یچ

 !!یمتوجه  یتو به مهرداد درباره خانواده ات دروغ گفت  مرسده

  ی خوا ی م  یتا ک  ننیتو رو بب   خوانی االن هم پدرو مادرش م  و

 ...ی دروغ ادامه بد نیبه ا

 رو  تیخونه اشون واقع ی بر  نکهی از ا قبل

.. واسه اش مهم  مهرداد بگو اگر واقعاً دوست داشته باشه.  به

  که تو چه ستین

 .ی بزرگ شد یطیشرا

 : کردم گفتم یم هیکه گر یدر حال من

  یلی... خ تونمی من بدون مهرداد نم آرام

چطور  دوستش وقت  اون  پرورشگاه   ی دارم...  تو  بگم  بهش 

 .کنم  کاریندارم اگر ترکم کنه چ ی بزرگ شدم و پدر و مادر 
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چ  آرام هر  باش  آروم  برم  قربونت  همون   ی:  باشه  قسمت 

 ...شهیم

  میهم پاشو صورتتو آب بزن باهم بر حاال

 .دیخر

 ؟ ی ریمگه کالس نم _

 .امی باهات م نه

 ″مهرداد ″

 انسان؟ هیعاشق   ،ی شد وونهی: تو د سویگ

 ...مهرداد  یکنی م کاریچ ی دار

 ؟؟یبفهمه و ما رو لو بده چ اگر

 ؟یبگو چرا ساکت ی ز یچ هیتو  تورج

م  تورج رو  مرسده  چقدر  مهرداد  رو    ،یشناسی:  اش  گذشته 

 ی کرد یبررس
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 ؟ی برخورد نکرد  یمورد مشکوک به

ه_ ایچینه  جز  جلو    ی وقت  نکهی...  بوده  پرورشگاه   هینوزاد 

 .ره یگ یرو به عهده م شی اونجا سرپرست ریو مد کننیرهاش م 

خ  ی زیچ  یول غ  ب یعج  یلیکه  ا  ریو  باوره  ما   نهیقابل  که 

 ...میذهنشو بخون میتونینم

بهم نگاه   رت یگرد شده از ح  یو تورج شوکه و با چشمان   سویگ

 .کردندیم

ا  سویگ اص  نی:  ما  مهرداد  نداره  ا  ل یامکان  هر میزاده  به   ...

  میکه بخوا یانسان

 .مینفوذ کن میتونیم 

  ...ذهنش ندارم ی رو یکنترل چیداره من ه قتیحق_

 .تونم به افکارش نفوذ کنم ینم

  انسان هیمرسده  ی: تو مطمئن تورج
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 ه؟یمعمول

وجود   یمدرک  چی آره چند بار گذشته اش رو چک کردم ه_

 .بودن ایک  شیپدر و مادر واقع  م ینداره که بدون

فقط    لیچندهزارساله خون آشامان اص  خی: در طول تار  تورج

  نفر وجود داشت هی

 تونست به افکارش  یکس نم  چیه که

 .بود ″اکوید فرمانروا ″کنه اون  نفوذ

 خوامیشام دعوت کن م  ی رو برا مرسده

 .نمشی بب کی نزد از

 ...هم هست  گه ید زهیچ کی

 واسه گفتن؟ ی مردد نقدریافتاده که ا ی: چه اتفاق  سویگ

 ″ها  لیرپتا ″

 ؟؟؟؟ی: چ سویگ
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  نشدن دهیممکنه قرن هاست که د  چطور

 ؟ی د یرو کجا د اونا

 ...اطراف خوابگاه مرسده_

  ی: اونجا چرا... سال هاست نشون سویگ

 ی خوابگاه  ی حاال جلو ینبود ، ول  ازشون

 چه نیشدن ا دهیمرسده اقامت داره د که

 ...داشته باشه تونهیم یمعن

  هستند ی دی ها موجودات پل لی: رپتا تورج

 قطعاً دنبال  رنیگ یاز ارگ ها دستور م که

 .گردندیم  یکس ای ی زیچ

 ″مرسده″

 م یپاساژ به اون پاساژ رفت   نیآرام پا درد گرفتم ازبس از ا  ی وا_

 بپوشم خوامی، همه مدل  هاشون قشنگ بود من م
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 ؟؟ ی ری سخت گ نقدریچرا ا تو

حاال هم    ،یو باکالس باش  کی ش   دیبا  دارت ید  نی: تو اول   آرام

  اون میبر ایب

 ...دمیمدل قشنگ د هی مغازه

  هم خوشگل و دمی که گفت رو د یلباس_

بود انگار قالب   کی پر زرق و برق بود... پروش کردم واقعا ش  هم

 .تنم دوخته شده بود... خودمم ازش خوشم اومد

 ...نمی بزار بب  ؟ی دی: مرسده پوش آرام

 خوبه؟_

خ  آرام بهم  چ  رهیمات  خوب    : گفت   ی عال  وونهید  هیشده 

 اد یبهت م یلی... خی شد

 .می خر یم نویهم

 ست؟یگرون ن یلیباشه فقط خ_
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  !اریدر ن ی باز  سیخس  نقدریا گهی: د آرام

 .. مهرداد دو بار باهام تماس گرفته متوجه نشدم امآر

 راجع  ی خوای : بهش زنگ بزن بگو م آرام

 .یباهاش حرف بزن یموضوع

  که اومدم زنگ بزنم خودش تماس نیهم_

 ....گرفت

عز  مهرداد مرسده  نم  زمی :  جواب  رو  تلفنت  نگران    ی دیچرا 

 .شدم

 شد یقند آب م لویک لویمن که تو دلم ک_

  لنتیرو سا میگوش  دی: سالم ببخش گفتم

 .یمتوجه نشدم تماس گرفت  بوده

  ؟؟یی : کجا مهرداد

 ....پاساژ دیخر م یبا آرام اومد_
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 ام یاونجام م کی: اتفاقاً منم نزد مهرداد

 .دنبالتون

 باشه_

 : ن یپ

  ییخزنده که توانا یها : موجودات  لیرپتا

 .( فتریشکل دارند )ش رییتغ

 ″ی راو″

که مرسده و آرام از خوابگاه خارج شدند   ی ااز لحظه   مهرداد

منتظر ماند تا    دند،یرس  دیکرد تا به مرکز خر  بیآنها را تعق 

 آنها

 ...کنند دیخر

  یسه ساعت به مرسده زنگ زد وقت بعداز



Page 20 of 376 
 

 ی لیشد داخل پاساژ رفت، خ  ادهیپ   نینداد نگران از ماش   جواب

مرسده باهاش   ن یبرگشت تو ماش  یکرد وقت  دا یزود آنها را پ 

دختر آرامشش    نیزد ا  ی لبخند  دی تماس گرفت صداش رو شن

 یبود کس

 عاشقش شده بود  ی ادیز ی بعداز سالها  که

  کرد،یاز او بشدت محافظت م  دیبا

 اه ست در ر   یداشت انگارطوفان ی بد حس

رو رقم    یاتفاقات  یمهرداد خبر نداشت دست سرنوشت چ  اما

 .زده

 ″مرسده″

 میاومد دنبالمون آرامو رسوند مهرداد

 ...بام میو خودمون رفت خوابگاه

 ی در مورد چ یبگ ی خوا ی: نم مهرداد
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 ؟یباهام حرف بزن یخواست یم

  باهات شهی هم یدون یمهرداد خودت م_

 ...بودم اما روراست

 اومده؟؟  شیپ ی،مشکل یاما چ_

 من بهت در مورد خانواده ام دروغ گفتم _

پرورشگاه    هینوزاد بودم منو جلو    یندارم وقت  یی خانواده ا  من

 رهی گیمنو به عهده م  هیپرورشگاه سرپرست   ریو مد  کننیرها م

در   یدوست نداشتم کس  چوقتی برام هم مادر بود هم پدر، ه

  دمیمورد بدونه اگر بهت نگفتم چون ترس نیا

اآلنم حق دار   از اگر   ،ی منو نخوا  ی دستت بدم...  خانواده ات 

م ب  کنن یبفهمن حتما سرزنشت  با دختر  ونسب  یکه   یاصل 

 ..... منو ببخش یهست

 بعد  یمتعجب نگام کرد ول یمدت مهرداد
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 ن یمشابه تو رو دارم با ا  تیگفت : راستش منم وضع  خونسرد

 یه وقتتفاوت ک

 خانواده ثروتمند منو به  کی سالم بود  پنج

 ...گرفتند  یفرزندخوندگ

 نی، من ا یسرافکنده باش یموضوع نیبه خاطر همچ دینبا تو

 جسارتت رو 

 ... راستش یکنم که بهم گفت یم نیتحس

 ...بهت بگم ی دونستم چطور ینم من

 زد شوکه  یمهرداد داشت حرف م  یوقت_

  بودم... پس مهرداد هم  ن یو غمگ ناباور

 و خأل رو تجربه کرده بود  ییتنها احساس

خ_ دارم    یلیمن  دوست  شدم...  آشنا  باهات  که  خوشحالم 

 .یانیمهرداد ک 
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 ...زدلمی دوست دارم عز یلیمنم خ_

 دنمیلبام گذاشت آروم شروع کرد به بوس  ی بعدلب هاشو رو  و

 ...کردم شیهمراه  انهیو من ناش

  کردم و ی رو گاز گرفت ناله ا   مینیی پا لب

 .خون تو دهنم احساس کردم طمع

خود شدم... هوش    یلحظه از خود ب  هی  زمی عز  دی : ببخش  مهرداد

 ...گه یبرام د یو حواس نداشت 

 ...خونه ما میدنبالت بر امیم فرداشب

 .هستن  دنتیو مادرم منتظر د  پدر

 ″مرسده″

  مهردادو با بوسه ی دونم چرا بوسه  ینم

بوسمو   نیاول  یوقت   شبیکنم ، د  یم  سهیمرد تو خوابم مقا  اون

 تجربه کردم 
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 نداشتم نه ضربان قلبم باال  یخاص حس

  تو یوقت یداشتم ول جانیو نه ه  رفت

  جانی کشش و ه دمیاون مرد بوس خواب

 که به آب  ی د تشنه اداشتم مانن یخاص

 ...میدیبوس یم گرویهمد  میباش دهیرس

 .شدم یکالفه تر م کردمی فکر م یچ هر

 گرفته شده؟؟؟ ی: واقعا مهرداد به فرزند خوندگ آرام

 بود که مهرداد  رتی هنوز تو بهت و ح آرام

 ی اجتماع تیو موقع یاون شوخ طبع با

 .باشه یپرورشگاه هیواقع  در

 آره _

پسر   نیتر پیو خوشت نیخوشگل تر کردیفکرشو م ی: ک آرام

 نیچن   نیدانشگاه ا
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 ...داشته باشه ی ا گذشته

و همو درک    دی دوست دار  گرویکه همد  نهیهر حال مهم ا  به

  اش هی... بقدیکن یم

 ...تموم شد نگران نباش گهیپس د ستیمهم ن گهید

 زودتر آماده  د یهم پاشو برو حموم با حاال

 .یبش

داشتم،    یو خوب  یحس سبک  ه یاومدم    رونیاز حموم ب  یوقت

 .کردم ی مختصر شی و آرا  دمیموهامو سشوار کش

  یهفت مهرداد اومد دنبالم وقت  7 ساعت

 مات نگام کرد جلو اومد و  دید منو

 !زمی عز ی و گفت : فوق العاده شد دیامو بوس گونه

کرد ، من که از خجالت در حال   یباز ما رو نگاه م  شیبا ن  آرام

 .میآب شدن بودم گفتم ؛ بهتره زودتر بر
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  هویکه  میپشت چراغ قرمز بود نیماش تو

 یلیداشت خ  یب ی به انگشتر تو دستش افتاد طرح عج  چشمم

هر دفعه   یانگشتر بپرسم ول  نی در مورد ا  خواستی وقت بود م

 ..رفتی م ادمی

  ه یبهت هد  یکس  بهیخاص و عج   یلیانگشترت خ  نیمهرداد ا_

  داده؟

 چطور؟ _

 .دمی پرس ی جور نی... همیچی ه_

که رفته    ش ینگام کرد و گفت : چند سال پ  ی جد  ی جور  هی

 هی از  کایبودم آمر

 .دمیفروش خر دست

 .نگفتم ی زی چ گهیخشک جوابم رو داد که د نقدریا

به عمارت باشکوه و مجلل خانواده    رهیفقط خ  میدیرس  یوقت

ول  یانیک بود...  مونده  باز  دهنم  تقر  یبودم   یمیقد  بایبافت 
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ساله انگار عمارت    نیچند  ی داشت با درختان کاج و چنارها

 شان  ی اجداد

 ...بود

بهمون خوشامد گفت، به محض   ییدر خدمتکار با خوش رو  دم

  وارد شدن به

  نسبتاً جوون به ی زن و مرد  سالن

 اومدن ... مهرداد با لبخند  قبالموناست

 ...و تورج هستن سویپدر و مادرم گ  شونی؛ مرسده ا  گفت

  منو در آغوش گرفت سوی کردم ،گ سالم

 .ی تو چقدر خوشگل ی خوش اومد زمی سالم عز_

  یسرخ شده گفتم : مرس_

ول  پدرش داد  ثان  یباهام دست  نگه   هیچند  رو  محکم دستم 

  :گفت رهی داشت و خ



Page 28 of 376 
 

 ...دخترم  ی اومد خوش

  ی م  ی زی دونستم انگار دنبال چ  یبود که نم  ی ز ی نگاهش چ  ته

 .گشت

 ...مادرش شروع کرد به صحبت کردن مینشست نکهیاز ا بعد

وقت  سویگ دختر  ی:  از  و  اومد  تو   ی مهرداد  و خوشگل  آروم 

 دونستم  یم تو دلم ده یکرد که بهش محل نم  فیدانشگاه تعر

دختر حرف   هیبار بود که از    نی ازش خوشش اومده ، اول  که

 حاال که یول زدیم

 .که عاشقت شده باشه  دمیبه پسرم حق م دمید خودم

خ  پدر خ  یلی مهرداد  بهم  بود همش  و ساکت    ره ی کم حرف 

نفسم بند   دیکه پرس  یهم متوجه شدند و با سوال  ه یو بق  شدیم

  : اومد

 مشغوله؟ ی جان پدرت به چه کار  مرسده

  : جواب داد عیبگم مهرداد سر ی زی چ نکهی از ا قبل
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 .گرفته شده  یمرسده به فرزند خوندگ بابا

  !زمیعز  ی: آخ سویگ

خواستم ناراحتت کنم مهرداد به    ی: متاسفم دخترم نم  تورج

 .موضوعو نگفته بود نیما ا

 ...احساس کمبود نکرده بودم  نقدریا میتو زندگ  چوقتیه

 ی کردم لرزش صدامو کنترل کنم لبخند  یم  یکه سع   یحال  در

زدم وگفتم : ناراحت نشدم... من تو پرورشگاه بزرگ شدم و 

 .منه  میاونجا ق ریمد

: مهرداد جان عمارتو به   عوض کردن بحث گفت  ی برا  سویگ

  کن به اتاق تا مانتوشو عوض ش یمرسده نشون بده و راهنما

 ...کنه

مداربسته نصب شده بود همه    ن یبه گوشه عمارت دورب  گوشه

 و  هاقه یجا پر از عت

 ...بود بیو غر ب یعج  ی تابلوها
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 ی از حرف پدرم ناراحت نشو منظور    کنمیمرسده خواهش م_

 ...نداشت من

  ن ی اگر منم بودم هم  دیشا  کنمی : درک م  دمیوسط حرفش پر_

 دم،ی پرس یسوالو م

 .فراموشش کن پس

 .شدم  خیمثل موزه ست انگار که وارد تار نجایا_

 نی داره... برو تو ا ی ادیز  ی عالقه    قهیعت   ی ایآره مادرم به اش_

 .اتاق مانتتو عوض کن

 د یرسیشدم که بنظر م ی اتاق بزرگ وارد

 ...دیرسیکتابها به مشام م  یکهنه گ ی باشه بو کتابخونه

 ی برم که کتاب بزرگ   رونیکه عوض کردم خواستم ب  مانتومو

 توجه مو جلب کرد 

کهنه    یلیکتاب خ  ی و بازش کردم ورقها  دمیکش   رونیب  کتابو

 بود یمیو قد
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 از صدسال قدمت داشت، شتریب احتماال 

ول  زبانش بود  نامفهوم  د  یبرام  موها  ی ر یتصو  دنیبا   ی تمام 

من توسط    دنی صحنه بوس  قاًیکرد دق   خیشد و بدنم    خیبدنم س

 دادیاون مرد تو خوابم رو نشون م

که    یلباس  یو حت  ستادنیهامون مشخص نبود اما طرز ا  افهیق

 ...تو خواب تنم بود کامال مشخص بود

 ؟؟؟ممکنه چطور

 گردنبند  ه یصفحه رفتم جلو عکس  چند

 ...وردمیها سردر نم از نوشته  هی چ دونمیو باشکوه ، نم خاص

اون مرد که داشت گردن    ریمن تصو  ی جلوتر رفتم اوه خدا  بازم

 .گرفتیرو گاز م  ی دختر

 .مهرداد هول شده کتاب رو بستم و سرجاش گذاشتم   ی صدا  با

 .اومدم_
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 کرد؟؟ یم کاریچ  جایبود ا یچه کتاب گهید نیا

 داد؟ یم یچه معن ری تصاو اون

 .شام مهرداد منو رسوند خوابگاه و رفت  بعداز

[25.10.20 14:17] 

 10_پارت#

 ″تورج″

وقت  سویگ گرفت  ی:  رو  مرسده  شو   نده ی آ  یتونست  ی دست 

 ؟ ینیبب

 ...ستیمهرداد ن یقیمرسده جفت حق_

 .ستیزمان ن نیاصل اون متعلق به ا در

 : دیگرد شده پرس یبا چشمان  سویگ

 ه؟؟؟یچ  منظورت

 ...دم یرو د اکویمرسده پادشاه د ندهیتو آ_
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پ  هی  یمرسده همون کس  کنمیفکرم  ییشگویکه در موردش 

 .شده

  : منظورت دیپرس  رتیشوکه و باح سویگ

اعظم   ی شگویتوسط پ  شی که هزاران سال پ  ییشگویپ  همون

 !!!!گفته شده؟؟  اکویشاه د ی در مورد جفت ابد

 .درسته_

 ؟ ی...اون عاشق مرسده ست ، چرا زودتر نگفتیمهرداد چ   یول_

 چیتونه ه  یهست که نم  ی مهرداد اومد و گفت دختر  یوقت_

متعجب شدم و هم کنجکاو به    جور به ذهنش نفوذ کنه هم

 .نجا یگفتم دعوتش کنه ا لیدل نیهم

  ی رو  دیبا  ی دیفهم   یرو بهت بگم، وقت  ی راز  خوام ی حاال م_

  ذهنت طلسم محافظ

 تا مهرداد نتونه به ذهنت نفوذ کنه ی بزار

  : و سردرگم بود گفت جیکه گ سویگ
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 ؟؟ی راز چه

اون توسط ارگ ها کشته    دمیمهرداد مرگشو د   ندهیمن تو آ_

 .میکن ی ری رخداد جلوگ  نیاز ا میتون  یو ما نم شهیم

 گفت ؛  کردیم هیگر کهیدر حال سویگ

 افته؟  یاتفاق م نیا یزمان چه

ولدونمینم_ ناخوشا  ی...  با  ی ندیاتفاقات  راهه،  آماده   دیتو 

 .میباش

مرسده رو بکشن...    خوانی ارگ ها م  لی دل  ن ی: پس به هم  سویگ

 .اونا دنبال گردنبند هم هستن 

م  نیدرسته...ا_ هد  راثیگردنبند  د  هیو  جفت   اکوی شاه  به 

د  ی برا  شهیواقع عاد  هیفقط    گه یموجودات    ی ول  هیگردنبند 

 مرسده اونو لمس کنه احساس حرارت و  یوقت

 ی و بعدش عالمت کنهیم ی دیشد ی گرما

 .ادیگردنش بوجود م پشت
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  داره یگردنبند جادو و قدرت خاص نیا 

 انیخون آشامان و پر  نیبه نشانه اتحاد ب  ایپادشاه هفت در  که

 تونستی کرد و فقط فرمانروا م  م یتقد  اکویبه فرمانروا د  ییایدر

 .ازش استفاده کنه

بدونه... ما   ی زیموضوع چ  نیراجع به ا  د ینبا  چوقتی ه  مهرداد 

  از مرسده دیبا

  د یرو به مرسده با  قتیکه برسه حقو زمانش    م یکن  محافظت 

 .میبگ

  : ن پ

  ی زندگ   ن یریز  ی ای که در دن  یطانیو ش  ه یها موجودات کر  ارگ

 .کنندیم

[26.10.20 13:06] 

 11_پارت#

 ″مرسده″



Page 36 of 376 
 

 همه اش تو  گذره،یروز از اون شب م سه

رو   ی زی اون کتاب چه چ نکهیاون کتاب و عکساش بودم ا  فکر

 ...دادینشون م

  وونهیفکرکردم دارم د زایچ   نیبس به ا از

 ...شمیم

ا  آرام چرا  فکر  نقدری:  بار  ی تو  چند  پرته  حواست  همش   ...

 مهرداد  ی که از خونه   یاز وقت ی دیصدات کردم نشن

 افتاده؟؟  یاتفاق یتو خودت ی اومد نایا

 ..ینه چه اتفاق_

به آرام بگم   ی زی خواستم چ  یب نم چرا درباره کتا  دونمینم

 .و مبهوت بودم جی هنوز خودم گ

 شده؟ یپس چ_

 .دمی د بویعج ی بازم همون خوابها یچی ه_
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 !؟ی د ید یچه خواب  گهید ندفعهیا_

 !تا کابوس هیخواب سکس هی شتریبا خجالت گفتم : ب 

 خنده  رینگام کرد بعد زد ز هیچند ثان آرام

 ...کن فیزود باش تعر میرسی م کیبار ی به جاها  میدار_

 تخت  هی ی اتاق خواب مجلل و رو هیتو _

بودم خواب    دهی برهنه دراز کش  ری حر  ی هابزرگ با پرده   دونفره

و پرده رو   شهیهمون مرد قدبلند وارد اتاق م  کدفعهیبودم که  

  بوسه یگردنم رو م  ری تخت واز نوک پا تا ز  ی رو  ادیم  زنهی کنار م

 کشه،یو زبون م

مآرام    شهیم  باورت لذت  داشتم  تو خواب  دوست   بردمیمن 

 ...داشتم کارشو ادامه بده

 .ستیمن مطمئنم که اون مرد مهرداد ن آرام

 ... مشخصه؟یاش چ افهیخب ق_
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 .شمی م داری از خواب ب نمشیبب خوامیکه م نینه هم _

تو تازه وارد    ادهیز  الی... همش از سر فکر و خستین  ی زیچ_

که بهش فکر    تی تو زندگ  هیمرد  نیمهرداد اول   ،ی رابطه شد  هی

 ...رهی م شی رابطت باهاش چطور پ   نکهیاز ا  ینگران یکنیم

 !داره؟   بهیبه اون مرد غر  یمنو مهرداد چه ربط  ی اخه رابطه  _

 اون گذشته زمان و مکان تو خواب، از

کاخ   هی  یخارج  ی خی تار  ی لمهایف  نیا  نی... عستیحال ن   زمان

که در    بیو غر  ب یمجلل با صدها خدمتکار و موجودات عج

 .اون مرد قرار داره  نهایا ی رأس همه 

موها_  ، مشک   ی قدبلنده  ورز  یبلند  اندامش   ، و    دهیداره 

 ...هیکلیه

 دلم مالش بره، شهیفکرشم باعث م یحت

 .ستمین ی نجوریچرا در مورد مهرداد ا پس
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 ی ادیز  ی دخترها  پهیهم خوشگله هم قدبلند و خوشت  مهرداد

اون حس    یول  د یتازه منو بوس  رنی هم براش غش و ضعف م

 .کششو نداشتم

 ه؟؟یمگه اون مرد ک_

د  ی چ  دونمینم_ دفعه  سع  گهیبگم...  خوابت  تو  کن   یاومد 

 .ینیچهرشو بب

 

 ″مرسده″

بالم دم دانشگاه جزوه ها  داده اومده دن  جیمهرداد بهم مس  آرام

برا کپ  ی رو  م  ریبگ  یمنم  ازت  گونه  رمیگی شب  آرامو   ی ... 

 .رونیو با عجله از کالس رفتم ب دمیبوس

 چشم چرخوندم  یهر چ دمیدر که رس  دم

 نه یماش هی هویکه  دمیمهردادو ند نیماش
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  دن یکه از د  دی کش   نییرو پا  شهیاومد جلوم و ش  یمشک  تماما

  : مهرداد تعجب کردم و گفتم

 ؟؟ی رو عوض کرد  نتیماش سالم

 .بهم انداخت که جا خوردم ی روح و سرد ینگاه ب هی

  سوار شو_

 افتاده؟  یشدم و گفتم : حالت خوبه مهرداد اتفاق سوار

 .افتاد راه   و گفت ″نه″ ی کلمه  هی تنها

از شهر خارج   می کم کم داشت   م یریم  م یدونستم کجا دار  ینم

  : دمیکه پرس میشد یم

 ی نگرانم م  ی دار  یگ  ینم  ی زیچرا چ  میریم  می کجا دار  مهرداد

 ...یکن

 نیبود مهرداد متوجه نشد ، هم  لنتیاومد چون سا  جیمس  برام

کرد از طرف مهرداده که    خیتمام تنم    کبارهی  دمید  جویکه مس
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م موضوع  خوادیگفته  به  راجع  م  یباهام  و  کنه   اد یصحبت 

 .دنبالم

 ه؟؟یک گهید نیکنه ا یم یکه داره رانندگ مهرداد

 نکهیا  ی گرفتم برا  میوجودمو گرفته بود ،تصم  یو دودل  شک

  ...از مهرداد بپرسم یمطمئن بشم سوال

مهرداد اون شب که اومدم خونه تون دستبندم تو اتاقت جا _

 ش؟ ی موند برام آورد

  : گفت یخشک  ی صدا با

 .ارمشیم  گهیدفعه د نه

گفت ، از    یمرد داشت دروغ م  نیاصالً دستبند نداشتم ا  من

 د یلرز یترس بدنم م

 لیموبا  کدفعهیدادم که    یم  جی داشتم به مهرداد مس  یواشکی

  : دمی شد وحشت زده پرس ده یاز دستم کش 

 ؟؟ی خوای م یاز من چ ؟؟؟یهست یک تو
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چشم    هیشماش شبمردمک چ  هویسمتم نگام کرد که    برگشت

 ...مار شد  ی ها

بود... دهنش رو باز کرد    دهیترس زبونم بند اومده و رنگم پر  از

 ی ظی و بخار غل

داشت و باعث شد کم   ی بد  یل یخ  ی اومد که بو  رونی ب  ازش

 .دمینفهم ی زی چ گهی از دست بدم ود مویاریکم هوش

 ″مهرداد ″

تصم  امروز   ، نداشتم  کالس  به   م یدانشگاه  راجع  که  گرفتم 

به مرسده بگم   لیخون آشامان اص  یعنیخودم    یاصل  تیهو

 ...وفتهیبراش ب یخواستم اتفاق ینم

  ذارم یدوستش داشتم که انتخاب رو به عهده خودش م  اونقدر

 ...ترکم کنه  شهیهم  ی برا ایباهام بمونه  نکهیا

ساعت جوابمو نداد   هیبعد از گذشت    یدادم ول  جیمس  بهش

 .بهش زنگ زدم بازم جواب نداد 
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 ی زیدم خوابگاه از دوستش آرام سراغش رو گرفتم و با چ   رفتم

 که گفت

 ...کرده بود ی بدنم عرق سرد ستادیکردم قلبم ا حس

 !!!دنیها مرسده رو دزد  لیرپتا ی وا ی ا

 آقا مهرداد مرسده مگه با شما نبود؟_

  نیهم ی برا دیفهم یم ی ز یچ  دینبا آرام

 : گفتم

بود  چرا هم  م  ی ول  میبا  بخره    خوادیگفت  کتاب  چندتا 

 .و چون کار داشتم رفتم یرسوندمش کتاب فروش

 .جواب نداد نگران شدم  لشویموبا

  : با تعجب گفت آرام

 .ومدهی خوابگاه ن هنوز

 اومد بگو بهم زنگ بزنه. خداحافظ_
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 .باشه خداحافظ_

[29.10.20 14:36] 

 13_پارت#

 ″ی راو″

  نیزم  ی و سرد و نمور رو  کیاتاق تار   ه یباز کرد تو    چشماشو

 افتاده بود حالت تهوع 

بو  ی دیشد انگ  ی داشت هنوز همون  م   زینفرت  احساس    ی و 

زد   عق  هم  سر  پشت  بار  چند  باال    ی زیچ کرد  آب  زرد  جز 

 ...اورد ین

 ی بود رو باور کنه اون چه موجود  دهیکه د  ی زیتونست چ  ینم

 بود؟؟

 تلپورت  ق یاز طر عیمهرداد سر یطرف از

که مرسده    یتورج ، تا با استفاده از طلسم مکان  ش ی خونه پ  رفت

 ...کنه  دایرو بردن پ
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شن   یوقت  تورج مهرداد  دزد  لیرپتا  دیاز  رو  مرسده    دن یها 

 شروع شده پس فوراً  ندیکه زمان اتفاقات ناخوشا  دیفهم

  دا ی مرسده رو زنده و سالم پ  دیبه ساختن طلسم کرد ، با  شروع 

 کردن  یم

 .رفتی م نیاز ب لی اگر نه نسل خون آشامان اص و

 ″مرسده″

 زدم یم غی، ج دمی کش ادیتوانم فر ی همه  با

 ...دی شن یصدامو نم  یانگار کس یخواستم ول کمک

که    ی در باز شد و اون مرد  کدفعهیکه    نیحال افتادم زم  یب

 لرزان گفتم ییو با صدا دهیمهرداد بود اومد داخل ترس هیشب

: 

 ؟ ی دی... چرا منو دزدی خوای م یمن چ از

 !؟یهست ی تو چه موجود اصال
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 ی مانند  سی ه  ی صورتم و با صدا  ی خم شد رو  کترینزد  اومد

 مار  ی صدا هیکه شب

 : گفت بود

رو چه به ملکه شدن... اگر اون   فیترسو و ضع  ،یانسان فان  تو

  یپاره م  کهیتو رو ت  ارهیخون آشام احمق گردنبند رو برام ن

 ...خورم یکنم و م

ممم  از شدم...  الل  نم_ترس  من  چ  ین...  از  حرف   یفهمم 

 .یت... منو اشتباه گرفیزنیم

 : زد یترسناک  شخند ین

  با یدون ینم یاحمق کوچولو... حت یآخ_

 .ی در ارتباط  یموجودات چه

تونه با مادر    یم   له یفکر کرده چون اص  فیخون آشام ضع  اون

 ...فتهیب

  : گفتم رتیتعجب و ح با
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 آشام؟؟؟؟ خون

 :سمتم برگشت

 ی که چند ماهه باهاشون در ارتباط ییاونا

ساله اند و   نیچند  ی در واقع خون آشام ها  ستنیانسان ن  اصال

 ...زاده   لیمثالً اص

 .شد خیبدنم س ی زد که موها ی بعد قهقهه ا و

  ... تو معلومیگیدروغ م ی نه دروغه... دار _

 ...یگیمزخرف م ی دار یهست  یچ ستین

 ام ؟؟ ی من چه موجود یبدون  ی خوایم_

 .کردن ریی عقب رفت و بدنش شروع کرد به تغ کدفعهی بعد

انسان   هیوحشت کردم باالتنه اش شب  دمید  یکه م  ی زی چ  از

مار و پوست    هی شب   نییترسناک و از کمر به پا  یلیها بود ، خ 

 .بود یمشک  میضخ ی بدنش پولک ها 
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  : مانند گفت سی ه  ی همون صدا با

 .میهست لیما رپتا_

  دن یکرده بود و بدنم شروع به لرز  خیدست و پام    ادیترس ز  از

  ...کرد

 .منو در برگرفت  یقیعم  یکیرفتم و تار هوش  از

 ″مهرداد ″

 زدم یو نگران تو کتابخونه قدم م کالفه

 م ی نبر  که گردنبند رو براشون  ی: آروم باش مهرداد تا زمان  سویگ

 .ارنیسر مرسده نم ییبال

  بهشون میرو بد  یگردنبند لعنت نیخب ا_

 ...و

  ؛ دیوسط حرفم پر سویگ
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ماست    ی اجداد  راثیگردنبند م  نی... ایگیم  ی دار   یچ  معلومه

 ...فتهیدست ارگ ها ب دینبا یطی شرا چیتحت ه

طلسم   هی  ی االن پنج ساعته رو  ،یکنی م  کاریچ   ی تورج دار_

م  ی دار نتونست  یکنی کار  پ  یهنوز  آن یکن  دا یجاشو  هر   ...

 .ارنیسر مرسده ب ییممکنه بال

 خوند،ی به زبان الف ها م  ییبا چشمان بسته داشت وردها  تورج

  ش ی زبان الف ها و کار با طلسم ها رو چند صد سال پ   ی ریادگی

 ...بود آموخته بود ریالف پ هی از استادش که 

  : چشماشو باز کرد و گفت کدفعهی

 ...ردم ک  داشیپ

 عجله رفتم سمتش گفتم : کجاست؟  با

 ...و سرد از هوش رفته   کیتار یلی خ ی جا هیتو _

  : گفتم ی قرار یو ب  تیعصبان  با

 کجاست؟  کی سرد و تار ی جا  نیا یزنینصفه حرف م چرا
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  :کرد و گفت نگام

ب   هی  تو در  متروکه  داخل    ی ها  ابونیساختمون  شهر  اطراف 

 .قرار داره  ن یرزمیمتر ز نی که چند یاتاق

 و تورج هم  سویتلپورت کنم که گ اومدم

 .انیب  خوانیم گفتن

 .نجاتش بدم تونمیکجا... خودم م گهیشما د_

ن_ بهتره. و بعد با هم به    میچندنفرن با هم باش  ست یمعلوم 

 .میتلپورت کرد بود  که تورج گفته ییجا

 ″مرسده″

  ه یشتم ، بعداز چند ثانو ضعف دا جهیبهوش اومدم سرگ  یوقت

اتفاق  ادمی اون موجود    یاومد چه  شکل   رییتغ  کدفعهیافتاده 

 ...لهی داد... گفت رپتا

 ...هیمهرداد   یعنیخون آشام  گفت
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ها   لمیها فقط تو فخون آشام  ی نه نه نه امکان نداره، درباره   نه

... مدام خون انیب  رونی روز ب  ی تونستن تو  ینم  نکه یبودم ا  دهید

 ...خورنیم

تو  یول راحت  با من  م  ی مهرداد    ی مشکل  گذروند ی روز وقت 

دونستم   یوجودمو گرفته بود نم  ینداشت... اما شک و دودل

 ...هیدرست و غلط چ

کنم    کاریآرام و مهردادحتما تا حاال نگران شدن... چ  ا یخدا  ی وا

 .ستیهم ن ی راه فرار چی روز... ه ایشبه   دونمینم یحت

  ی کردم که ناگهان صدا ی م هیگر مداشت

  دن یانگار چند نفر در حال جنگ  ومدیم  رونیاز ب   ادی و فر  نعره

 ...بودن

عادت کرده   یک یدر با شدت باز شد و چون چشمام به تار هوی

آشنا مبهوت    ییصدا  دنی که با شن  ه،یک  نم یتونستم بب  یبود نم

 .چشمامو باز کردم
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 ...م یبر نجایاز ا دیمرسده زود باش بلندشو با_

 !!!!!سو یمادر مهرداده گ  ی صدا نیا

 چرا اون؟؟  یول

 ... مهرداد کجاست؟دیکرد دایشما چطور منو پ_

ا_ وقت  ن  نیفعال  کن   دیبا  ست یحرفا  اون   می فرار  مهرداد   ،

 .رونهیب

 ؟؟یچ  ارهیسر مهرداد ب  ییاگه بال  ه یاون موجود خطرناک_

، مهرداد و    دمیکه د  ی زی ازچ  رونی ب  میرفت  یوقت زد  خشکم 

که    دنیجنگ   یبا سرعت داشتن با اون موجود م   ی پدرش طور

 ...بود  یباور نکردن

به سمتمون حمله کنه که   لیرپتا و خواست  ما شد  متوجه 

 ل یروش و دندوناش رو فرو کرد تو گردنش... رپتا  د یمهرداد پر

  رو تو  زشیت  ی زد و چنگاال ی نعره ا

 مهرداد فرو کرد ، خون از پهلوهاش  ی پهلو
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که احساس کردم گلوم سوخت...   دم یکش  یغی کرد، ج  فوران

 زدم ی مهردادو صدا م

 محکم منو گرفته بود  سوی گ کردمیم تقال

 : فوراً اومد سمت ما و گفت تورج

 _دیشما با دیفرار کن  نجایبا مرسده از ا سویگ

 .رم یجا نم  چیمهرداد هگفتم : نه من بدون    دمیحرفش پر   وسط

  ی ا  گه ید  ز یتو چ  ی ، سرنوشت برا  یزنده بمون  د ی مرسده تو با_

 .رو رقم زده 

[01.11.20 14:34] 

 15_پارت#

 ″تورج″

و مرسده رو بفرستم  سوی پورتال باز کردم و تا اومدم گ هی فورا

رپتا اون  پهلو  یکی  ی لعنت  لی برن،  از  چنگاالشو  مهرداد   ی از 
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... قلبشو آنقدر  دی کش  رونیب  نشیدرآورد و قلب مهردادو از س

 فشار داد که خاکستر 

زده   رون یب  ش یشونی پ  ی ،چهره مهرداد کبود شده و رگها  شد

 ...بود

 و خشک شده داشتم مرگ مهردادو  شوکه

 ...طور که تو سرنوشتش بود اتفاق افتاد درست همون  کردمیم

  رو مامور انجام لیرپتا نی ا یعنتل ی ارگها

بلند مرسده به خودم اومدم به سرعت    غیکار کردن و با ج   نیا

 و مرسده سویبا گ

  ...میبعد تو کتابخونه بود ی او لحظه  میپورتال شد   وارد

  سوی... گزدیبند مهرداد و صدا م  ه ی  کردیم  ی و زار  هیگر  مرسده

 .کردیو مرسده رو نگاه م ستادهیگوشه ا هیناراحت و دمغ 

 ″مرسده″
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 ...ستین گهی مهرداد مرده و د شهی نم باورم

 : زدم ادیفر

اون موجود راست منیهست  یچ  شماها آره؟ خون   گفتی... 

 داره  قتیآشام... حق

 ...نی... چرا مهردادو نجات ندادنی ساکت شد چرا

 م یدیم حیبرات توض ویآروم باش همه چ_

 ...ایباشو با من ب آروم

 کجا؟؟ _

 ...م یهست  یما چ یبدون ی خوایمگه نم_

 .بدم حیاز اول برات توض ویهمه چ خوامیم منم

 ی مخف  ی از کتابا رو حرکت داد و ناگهان در  یک یبعد تورج    و

 کتابخونه  نیمن تو ا ی کتاب باز شد... خدا ی از کنار قفسه ها 

 ...وجود داشت یاتاق مخف هی



Page 56 of 376 
 

 .ی ریگ یاز سواالتت رو م  یلیمرسده امروز جواب خ  ایبا من ب_

 ی وقت  ی بود ول  ک ی اولش تار  می اتاق نسبتا بزرگ شد  هی  وارد 

تابلو مات  کرد  روشن  رو  ها  تو   ییچراغ  روبروم  که  شدم 

 ...قرارداشت ی اشهیش ی امحفظه 

 : کرد حیشروع به توض تورج

خون آشام    نی اول  ریتصو  ینیب  یتابلو م  ی که تو  یشخص  نیا

 ...هستش″اکو ید″ ایخون آشامان دن ی و فرمانروا  لیاص

 مرد ضربان قلبم به نیا  ریتصو دنید با

 قدبلند ، بت،یتند شد... باه یبی عج طرز

 ی شب... چهره ا  یاهیبه س  ییبا چشمها  یبلند مشک  ی موها

 ...به گردن داشت ی و گردنبند خشن و پرجذبه 

شده    خیتمام بدنم س  ی اون مرد تو خوابم بود موها  هی شب  یلیخ

 : بود گفتم

 .شناسمی مردو م نیا  کنمیفکرم من
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 .کردنیگرد نگام م یو تورج با چشمان سویگ

 ش؟؟؟ ی شناسی: از کجا م  سویگ

ا _ ، چندماهه خواب  م  نیتو خواب  اش    نمیب  یمردو  چهره 

 ...همون مرده  نی مطمئنم ا یول  ستیمشخص ن

[01.11.20 21:50] 

 16_پارت#

 : ردوبدل کردن و بعد تورج گفت ینگاه سویو گ تورج

 ...گردنبند نگاه کن  نیبه ا مرسده

ا  ی خدا تو  نیمن  گردنبند  ول  ی همون  بود    ی زیچ  یکتاب 

 .نگفتم

د  نیا پادشاه  به  متعلق  م  اکوعهیگردنبند    ی اجداد  راثیو 

جادو قدرت  محفظه   یخاص   ییماست...  از  گردنبندو  داره... 

  آورد و گفت ؛ رون یب ی اشهیش

 .دستت، لمسش کن رشیبگ
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احساس   کدفعهی لرزان گردنبندو گرفتم دستم که    ی دستها  با

  یگرفت... داشتم از گرما و حرارت م  ش ی کردم تمام بدنم آت

 .سوختم

شه... و تو جفت ا   یبه جفت واقع  اکویشاه د  هیگردنبند هد  نیا_

 .یلیخون آشامان اص ی فرمانروا هیابد

 : و گفتم   دمیخند  ری و متح شوکه

 ...خون آشام... از کجا معلوم هیجفت  من؟؟؟؟؟

که بدنت به گردنبند واکنش نشون داده و تو   ییاز اون جا_

  ی ...و پشت گردنت عالمتیکنی م   ی ادیز  ی االن احساس گرما

 .شهیظاهر م 

گذاشتم    دستمو گردنم  حس    کیکوچ  یبرآمدگ  هیپشت 

  و سردرگم به جی، گ  کردمیم

 ...نگاه کردم  تورج

  کهیتا زمان کنهی گردنبند ازت محافظت م_
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  که ییرو به فرمانروا برسونه...از اونجا تو

ا  یخاص  ی جادو بدنبال  هم  وولدمورت  نهفته شده    ن یدرش 

 .گردنبنده

 ه؟؟؟ی وولدمورت ک_

و   یطانیش_ رپتا  یب  قدرتمند  و  ارگها  اون    لیرحم که  از  ها 

 ...رنیگی دستور م

  ق ی خون آشام ها از طر  دم یها د  لم یکه من تو ف  ییتا اونجا_

 شن یم لی گاز گرفتن تبد

 چطور بوجود اومد؟  اکوی د یعنیخون آشام   نیاول پس

 و گفت؛ دیکش یقی نفس عم تورج

  ی میآرگوس جنگ عظ   یچهار هزار سال قبل در پادشاه  حدود 

ارتش پادشاه   یشر در گرفت ، که فرمانده   رو یخ   ی روهاین  نیب

بود...جسور و در    اکو یبه نام د  ر ینترس و دل   یجوان  ی به عهده 

  وولدمورت هم از کهینداشت بطور ی بیرق دنی جنگ
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ترسو،   ی واهمه داشت... پادشاه آرگوس فرد  اکوینام د  دنیشن

احساس خطر   اکویلم و حسود بود که از شهرت روز افزون دظا

  اکو یتا د  دیچ  ی وولدمورت توطئه ا  یبا همدست  نیبنابرا  کردیم

 ، ی از سربازانش رو در دره ا ی ادیز ی او عده 

... تعداد فتنیدل کوهستان مه آلود توسط ارگها به دام ب  در

  ارگها دوبرابر سربازان

 اکو یباعث شد تمامه سربازان قتل عام بشن و د  نیبود و ا  اکوید

برداشته و در حال مرگ بود تونست فرار    ی ادیهم جراحات ز

 ...پناه ببره ی کنه و غار

طب  یطرف  از خدا  عتینگهبانان  نابود  انیو  شاهد   ا یدن  ی که 

 گرفتن  میبودن تصم

جلو  ی ا  ده یبرگز تا  کنن  رو    ی شرویپ  ی انتخاب  وولدمورت 

 ...رهیبگ
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  شه ی غار م  ی تو  یزخم  ی اکویالف متوجه حضور د   هی  ن یب  در

و   عت ی... نگهبانان طبدهیاطالع م  انیموضوع رو به خدا  نیوا

ا  انیخدا از  پ  دهیبرگز  نکه یخوشحال  رو  کردن   دای خودشون 

تخت    هی  ی آوردن و رو  یبه قصر آسمان  هوشی رو ب  اکویفوراً د

در    روهدر وسط تاالر قرار دادن و رهبران هر گ  ی سنگ مرمر

 تاالر دورتادور 

خدا  ستادهیا  اکوید دستور  به  و  از    کی هر  انیخدا  ی بودن 

بخش ن  ی رهبران  د  رو یاز  به  رو  خودشون  قدرت  اهدا   اکو یو 

 ...کردن

 ...رو بهش داد   یالفها دانش و آگاه رهبر

ب  رهبر رو  اون  از  استفاده  و قدرت  هش  جادوگران علم جادو 

 خوندن ذهن موجودات یها توانائ نهی داد... رهبر گرگ 

  ...رو
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دستش رو    انی خدا  ی قدرت پرواز و در آخر خدا  انیپر  ملکه

د  دیبر به  خودش  خون  از  ا  اکویو  از  و   قی طر  نیخوراند 

  ه یاز خون تغذ  د یبه بعد با  نیرو بهش داد که از ا  ی ریفناناپذ

 ...کردیم

[02.11.20 22:40] 

 17_پارت#

 کرد یبهوش اومد احساس م یوقت اکوید

بهبود    تازه  زخماش  تمام  شده  احساسات   افتهیمتولد  بود، 

شنوا  یمتفاوت انرژ  نیچند   شیداشت  و  شده...قدرت    ی برابر 

 عطش  نکهی و ا کردیرو در درونش حس م ی ادیز

کوهستان   ی به باال  هیاز ثان   ی خوردن خون داشت در کسر  ی برا

کوه    ی به باال  یکنه وقت   هیشکارو از خونش تغذ  یوونیرفت تا ح

مات و مبهوت   ی هفت چشمه بصورت طبقه ا   دنی با د  دیرس

 ...ماند
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کرده   یچشمه ها رو نوران  یآب  ی کرم شب تاب با نورها   هزاران

 کدفعه یبودن، 

اومد و به سرعت گوزن رو گرفت    رونیشاخه ها ب  ی از ال  یگوزن

  ی و دندونا

  تو گردنش فرو کرد و تمام خونشو زشویت

 ...دیمک

باالتر  نکهیا  بعداز در  شد  برطرف  چشمه   نی عطشش  طبقه 

از پادشاه   نه یوجودش پر از نفرت و ک  که یحموم کرد ، در حال

از    ی ادیکرده بودن شد... تعداد ز  انتیبهش خ  که یو تمام کسان

که بهش داده شده بود    ییروهای ارتش ارگها رو با استفاده از ن

 نابود کرد... وولدمورت شکست 

 .برگشت ن یریز ی ایخورد و به دن یسخت

کرده بودن رو    انت یبهش خ  کهیپادشاه آرگوس و کسان  اکوید

 ...برد نیاز ب
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ا  و حکمران  بی ترت  ن یبه  تحت  قلمرو  قرار    اکوید  یهفت 

جرأت تعرض به    یدشمن  چیه  اکو ید  یگرفت...در زمان پادشاه

 ...رو نداشت یهفت قلمرو پادشاه

برابر    ن یها چندتعداد خون آشام   ییهزار سال فرمانروا  یط  در

تمام رهبران  و  د  ییهاگروه   یشد  به  رو  قدرتشون   اکو یکه 

 اتحاد بستن که به مانیبودن پ  دهیبخش

 .وفادار بمونن پادشاه

به نام جاماسب    ی وفادار  ی شگوی فرمانروا مشاور و پ  یطرف  از

 داشت ، 

  گفت اکویدر زمان مرگش به د جاماسب

 ن ی خواهد کرد...ا  دایرو قرن ها بعد پ  شیقیو حق  ی جفت ابد  که

 ...از اون به دی چی به سرعت در تمام قلمروها پ ییشگویپ

 ...ش جستجو کردجفت   افتنی  ی رو برا  ی ادیز  ی قلمروها  اکوید

  ی و الفها وحت انی پر شاهزادگان
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  ن یبودن که پادشاه جفتش رو از ب  نیا  ی ها در آرزو  نهیگرگ

د اما  کنه  انتخاب  ز  اکویاونا  وجود  کننده    رهیخ  ییبایبا 

 .به اونها نداشت یکشش چ یشاهزادگان ه

  اکو یسپرده شد و د یگذشت و موضوع جفت به فراموش سالها

 .دیکردن جفتش از جستجو دست کش دای از پ دیناام

  ت یها به دستور وولدمورت مردم رو مورد اذ  لی رپتا  ن یب  نیا  در

م قرار  ازار  ناامن  دادنی و  باعث  قلمرو شدن...   یو  در سراسر 

  موضوع  نی از ا اکوید یوقت

که    اریکوش  یاز خون آشام ها رو به فرمانده  یخبر شد ارتش   با

ها فرستاد که با شکست   لیرپتا  از افراد وفادارش بود به نبرد با

 .شد  ی روزیها موفق به پ  لیرپتا

  ی گرفته بود از جادوگر  نهیها که از فرمانروا ک  ل یرپتا  فرمانده

شکل به اتاق خلوت    ریی قدرتمند و خطرناک خواست تا با تغ

 ...اونو طلسم کنه ی پادشاه وارد بشه تا با اغواگر
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دختر  جادوگر شکل  به  رو    بنده یفر  و  بایز   اریبس  ی خودش 

تحت   اکویفرمانروا شد... و د  یدرآورد و شبانه وارد اتاق خصوص

بوس  ییبایز  ریتاث با  و  قرار گرفت  ا  دنشیجادوگر   جاد یباعث 

 ...فرو برد ی رو به خواب ابد اکویشد که د یطلسم

حت  کی  چیه و  قدرتمند  رهبران   ی نم  انیخدا  ی خدا   یاز 

 .تونستن طلسم رو بشکنن

ا  دیفهم  انی خدا  ی خدا بوس  ن یکه  فقط    ی بوسه    لهیطلسم 

  فرمانروا یقیجفت حق

 اکویوقت جفت د چیاما ه شهیم شکسته

 ...نشد  دایپ

  زن کنارش ن ینشد پس ا دای اگر جفتش پ _

 ه؟؟ یک  ستادهیا

 اکو ید  یبود ول  اکو ی، بشدت عاشق د  مدختیس  یملکه برف_

 مدخت یو بانو س اکویبهش نداشت در واقع د یحس چیه
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دوستان صم  متحدان جنگها  گهیهمد  یمیو  در  که    ی بودن 

 .دنی کنار هم جنگ ی اریبس

  ن ی دستور داد ا  مدختیاز بانو س  یفرمانروا به پاس قدردان  و

 یتابلو رو نقاش

 .کنن

ا_ دق  نیشما  اطالعات  م  قی همه  کجا  از  اصال   د؟؟یدونیرو 

 شماها چند ساله تونه؟

گ_ و  تمام  سو یمن ششصد سال  داره...  عمر   ن یا  یچهارصد 

کس    چیکتاب نوشتن که جز خودشون ه  نیرو الفها درا  عیوقا

 ش ی ومن قرنها پ  ستیقادر به خوندنش ن

الف   هیزبانشون رو از    ی ریادگیطور    نیطلسم و هم   ساختن

 .گرفتم ادی ریپ

 که زبانش برام ناشناخته بود  یکتاب همون

 ...هیچ  دمیفهم ینم
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با  میندار  ی ادیمرسده وقت ز_ به    نیا  لهیبوس  دیتو  گردنبند 

 .یرو بشکن اکویو طلسم د ی گذشته بر

 ″مرسده″

برگردم    دینگرانم شده با  یلی...تا االن دوستم ختونم یمن نم  یول

 ...ابگاهخو

ترک کنم...از    تونمیکه منو بزرگ کرده رو نم  یآرام و زن  دوستم

خون   هیچطور ممکنه جفت    میانسان معمول  هیاون گذشته من  

 ...باشم  ی آشام افسانه ا

  : فورا جواب داد تورج

معمول  هی  تو ا  ،یستین  یانسان  به  متعلق  اصال  زمان   نیتو 

 ی بر د یبا یدونم ول  ینم قایدق ی شد ده ی... احتماال دزدیستین

معما   نیحل ا  دی کل  یکن  دایرو پ  تیپدرو مادر واقع  یبتون  دیشا

 ...تو گذشته ست
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کنم...من   دا یفرمانروا رو پ  د یدونم کجا با  یخب...خب...من نم_

 تونمینم ییتنها

ها    لینه از مردم و از زبانشون دارم، اگه رپتا  یشناخت   چیه  من

 ؟؟یکنن چ دامیو ارگها پ

زمان  نگران_ تا  براحت  ینباش  باشه  همراهت  گردنبند    ی که 

موجودات اون زمان   یتمام  یبا مردم و زبان اونا و حت  یتونیم

کن برقرار  مخف یارتباط  رو  گردنبند  نذار   ی...مرسده  دار  نگه 

 نه،یاونو بب یکس

دشمن در قالب دوست بهت   یاعتماد نکن...گاه  یهر کس  به

 .دنت بنداز...حاال گردنبند رو به گرشهیم کینزد

 .نبود  ی از اون حرارت خبر گهی به گردنم انداختم د گردنبندو

 ...دی کنیم کاریکه من رفتم شما چ  یوقت_

 .هم حمله کنند  نجایاون موجودات به ا ممکنه
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 ی کم  ی اونجا عده    میریم  ی بریما هم به س   ی که تو بر  یزمان_

زمان    نیخاطراتت تو ا  یکنن...تمام  یم  یاز همنوعانمون زندگ

انگار که اصال   شهی پاک م   شناختنتیکه م  یکسان  ی از حافظه  

 .نگران نباش گهیپس د یوجود نداشت

م  اشک فراموشم  اونا  شد  جمع  چشمام  من    ی تو  اما  کردن 

 ...کنم  کاریچ یدلتنگ نی...با ایچ

 : هراسان گفت سویگ

 ...تورج...تورج_

 سو؟؟یشده گ یچ_

 ...ت شکسته شده بهمون حمله کردنطلسم محافظ عمار_

  : با عجله گفت تورج

تمرکز   ری زود باش چشماتو ببند گردنبندو دستت بگ  مرسده

 .کن
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که گفت رو انجام دادم  که احساس کردم کم کم دارم   ی کار

 .شدم هوشیمقاوت کنم و ب  تونستمینم گهی...درمی از حال م

ل  ی زیچ  هی  کردمیم   حس رو  صورتم  فورا   زنهی م  سی داره 

و د باز کردم  و   ی گرگ خاکستر   هی  دمیچشمامو  افتاده  روم 

گشاده شده از ترس    یبا چشمان  کشهیصورتم م  ی زبونشو رو

 ...فرار کردم یمعطل یشدم ب ی وبلند دمیکش  ی بلند غیج

و    من بودم  خاکستر  هیتوجنگل  دنبالم    ی گرگ  داشت  هم 

 .د ییدویم

 ر ی گ  ی زی پام به چ  دمیی دویه سرعت مطور که داشتم ب  نیهم

 : شدم با ترس گفتم ز یخ مین ن،یکرد و افتادم زم 

 کنم ینشو...خواهش م کمی...نزدایجلو ن_ج

 پسر  هیبه انسان شد،  لیگرگ تبد کدفعهی

 ...لخت جلوم ظاهر شد مهین
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اون پسر بودم    ی   ره ی خ  رتیگرد شده از ح  یو با چشمان  شوکه

 : که گفت

ایهست  یک  تو حاال  تا  ند  ن ی...  کدوم    دمتیاطراف  اهل 

 ؟ییقلمرو

 : به طرفم خم شد گفت کترینگفتم اومد نزد ی زیچ

...همچنان جواب  کنهی م  کاریها چ  نهیانسان تو قلمرو گرگ   هی

رو   دستم  افتاد  راه  به  و  کرد  بلندم  گرفت  دستمو  که  ندادم 

 : و گفتم  دمیکش

 ؟ی بریکجا م  ی دار منو

 ،ی ها شد  نهیکه بدون اجازه وارد قلمرو گرگ  ی ا   بهیغر  هیتو  _

 کنه  ی ریگ  میگله تا در موردت تصم ی آلفا شی پ  برمتیم

نداشت زور اون کجا و من    دهی فا  یکردم که رهام کنه ول  تقال

 ...کجا

 ...برم دیولم کن... من با_
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 .انداخت رو کولش شروع به حرکت کرد منو

[04.11.20 22:49] 

 19_پارت#

 ″مرسده″

 ی خسته از تقالها و لگدپرون  نی منو گذاشت زم  ستادیا  کدفعهی

  وده امخر زور دل و ر  ی که نثارش کرده بودم ،پسره  ییها

 ...تو دهنم اومد

 ...کردم یدو طبقه که جلو روم بود نگاه م  یخونه بزرگ چوب  به

 آلفا پوالده...برو داخل آلفا  ی خونه   نجایا_

 از منطقه یسرکش  ی برا ستیخونه ن االن

 ..._رفته

 : دمیحرفش پر  وسط
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  زدم ی ...من داشتم تو جنگل قدم مگمیم   یچ  ی فهم  ی نم  چرا

 .شد از حال رفتم...من گم شدم یچ هویدونم  یکه نم

 کنه،یموجود خنگو نگاه م هیداره  انگار

 به من رفت تو اسطبل اسبها  تیاهم یب

 .ها  زنمیدارم با شما حرف م  یه_

 : داخل اسطبل داد زد از

 .داخل منتظر بمون برو

 ...نفهم ی  پسره

کنم، تورج گفت    دایرو پ   اکوید   ی چجور  کارکنمیچ   دی با  حاال

  دینبا یبه هر کس

 ...اومدم  ندهیکه از آ دیفهم یم دینبا یکنم کس   اعتماد

  یی و ابتدا  یمی قد  یلیخ  نکهیبا ا  زیداخل خونه...همه چ  رفتم

 ه یصاحب خونه آدم بشدت منظم دادینشون م یبود ول
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 ...شده بود دهی چ یبا نظم خاص لیوسا چون

گرسنگ  ی صدا احساس  شد  بلند   کردم یم  ی دیشد  یشکمم 

س تا  رو  ب یچند  داخل سبد  م   ز یم  ی سرخ  ،پشت  رو    ز یبود 

 ...برداشتم و گاز زدم یکینشستم  یصندل

 ی نیریپر آب و ش بی...عجب ساومممممم

  ب یطور که چشمامو بسته بودم و داشتم از خوردن س  نیهم

 رو احساس کردم و فوراً  ینگاه هین یسنگ  بردمی لذت م

 ...باز کردم چشمامو

منو تماشا   نهیلخت داشت دست به س  مه یمرد ن  هیمن    ی خدا

 یبگردن...ک  نطوریمردها عادت داشتن ا نجایانگار ا کرد،یم

نفهم  اومده رو صندل دمیبود که من  از    ی ... هول شده چنان 

 ...افتاد ی بد ی با صدا یبلند شدم که صندل

 اممممممم سالم _

 : گفت کردیو نافذ نگام م رهیطور خ  نیهم_
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 ...ها هستم نه یگرگ ی من پوالد، آلفا _

 !؟یبهت اجازه داده وارد قلمرو من بش یک

زدم تو جنگل که   یمن به اون پسره هم گفتم داشتم قدم م_

 .سردرآوردم  نجایشد راهمو گم کردم و از ا یچ دمینفهم

 : دورم زد یتونم وارد ذهنت بشم...چرخ یچرا نم_

 دمی...شایستیالفم که ن   یو نه خون آشام  ی ا  نه یگتو نه گر _

 ...ی جادوگر

 ...زهینه...نه...من...چ _

 .سر هم کنم یدونستم چه داستان ینم

سردرآوردم و از   نجایچطور از ا  نکهیا  ادینم  ادمی  یچی من ه_

 کدوم قلمروام 

 د ی بذار  ارمیکه حافظه امو بدست م  یتا زمان  کنم یم   خواهش

 .بمونم نجایا



Page 77 of 376 
 

 : ابروشو باال انداخت و گفت هی

 ...یتو گله ام بمون نجایتونم اجازه بدم ا ینم یمشکوک

  ی   افهیق ارمیشما بوجود نم ی برا  ی خطر چیمن ه دیباور کن _

  موندمیم نجایهر جور شده ا  دیبه خودم گرفتم با یمظلوم

 .برام باشه  تونهیم  یامن ی جا کردمیم احساس

افراد    ی اریکن زودتر حافظت رو بدست ب  یخب... سع  لیخ_

 یتونیها ندارن... فعال م  بهیبا غر  یخوب  ی من رابطه    ی گله  

تو   نا ی منو خواهرم ش  ،یبمون  نجایا برادرم روزبه همون که  و 

 ی آورد والبته بتا  نجایا

...خواهرم تو ساعت میکن  یم  یخونه زندگ   نیام هست تو ا  گله

زم  شهیهم آموزش جنگ   ی به دخترها  نیتمر  نی تو   دنیگله 

اتاق ماله توعه   ن ی...حاالهم برو طبقه باال سمت چپ اول دهیم

 ...یاستراحت کن یتونیم

 : که گفت رفتمیممنون...داشتم م_
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 م؟ یصدات بزن ی چ  ادینم ادتی  ی زیکه چ  حاال

 .دونمیامممممم...نم _

 : فکر کرد و گفت یکم

 .اسمته نیبه بعد ا نیروشا، از ا_

شدم،   یبقه باال رفتم چهارتا اتاق بود وارد اتاق سمت چپط  به

که رو به   ی و پنجره ا نفرهی یتخت چوب  هینسبتاً بزرگ بود با 

 ...جنگل بود

[05.11.20 20:58] 

 20_پارت#

 گذره،یزمان م نیهفته از اومدنم به ا هی

تنها    شی و رو شد تا چند روز پ  ری ز  میعرض چند روز زندگ   در

بود که بتونم دانشگاموتموم کنم بعد برم سرکار    نیدغدغه ام ا

ول برسه  به سرانجام  مهرداد  با  ام  رابطه  بشم  االن    یمستقل 

االن تو    یعنی...کنم یم  یها زندگ  نهیدارم با گرگ  شهی باورم نم
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...چقدر دلتنگ  کردنفراموشم    شناختنمیکه م  یکسان  ندهیآ

 .ام ی مامان مهرآرام و 

اشک    ادیز  یاز دلتنگ  فتمیم  ادشی  یمهرداد...مهرداد...وقت  آخ

با هم داشت  یخاطرات   شه،یتو چشام جمع م رو چطور   میکه 

 ...شدیاز ذهن منم پاک م  زیکردم... کاش همه چ  یفراموش م

عز  نیا  تو خاطرات  مرور  شده  کارم  روز  گر  زامیچند    هیو 

فتم تا با پوالد کمتر برخورد  ر  ینم  رونی از اتاق ب  ادیکردن...ز

بپرسه که نتونم جواب بدم و    ی سوال  دمی ترس  ی داشته باشم م

 ...فتمیب ریگ

 تیباهوش، قدبلند و تنومند بود و با من نها  ،ی جد   ی مرد  پوالد

مهربون    ی برعکس پوالد دختر  نایش  ی...ولکردی احترام رفتار م 

پر سرو صدا  ت یو شخص و  وقت  ییشلوغ   دیخندی م  یداشت 

 .نداخت یآرام م ادیمنو  دی چیپ یصداش تو کل خونه م



Page 80 of 376 
 

در    ی از ال  نایجواب بدم ش  نکهی و قبل از ا  شهی اتاق زده م   در

 سرشو آورد داخل و

 : گفت

 ی تو اتاق نشست نقدریا ی خسته نشد روشا

 ...اطرافو بهت نشون بدم میشو بر بلند

 .امی منم االن م  نییباشه تو برو پا_

 ای منتظرم زود ب_

 : گفت ییکه روزبه با ترشرو  میرفت  یم میداشت  نایش همراه 

 .دیمراقب باش و زودم بر گرد نایش

  باشه_

 ه؟ یناراض نجام یمن ا نکهیروزبه انگار از ا _

غرست ی ن  نطوریا_ با  فقط  برقرار    رید  هابه ی...روزبه  ارتباط 

 ...به جز خانوادهکنهیم
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 ...و همه کس مشکوکه زیبه همه چ نسبت

 مهربونه یل یخ یول دهینشون نم ظاهرش

شد    اد یها و ارگها رفت و آمدشون تو قلمروها ز  لیرپتا  یوقت  از

 .اعتماده ینسبت به همه ب 

 .ارم یاطالعات بدست ب نای بود تا از ش یفرصت خوب  االن

 شده؟؟ ادیها و ارگها ز لیچرا رفت و آمد رپتا_

 : م انداخت و گفتبه یهیعاقل اندر سف نگاه

 ؟ی دونیمگه نم_

 و؟یچ_

طلسم شد    تهیاون جادوگر افر  ی   لهیبوس  اکوی پادشاه د  یوقت

  چ یه  یعنیوقت طلسم شکسته نشد    چیبه خواب فرو رفت و ه

مقدس، گفتن طلسم   انیخدا  یکنه حت  ی کس نتونست کار

تا االن جفتش   ی ول  شهیپادشاه شکسته م  یتوسط جفت واقع

 ...نشده دایپ
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 یی اون زمان به بعد اداره امور فرمانروا از

آذرخش   یعنیدوست پادشاه    نی تر  یمیصم  اری در اخت  قلمروها

  قرار گرفت من فقط

اونقدر جذابه و مغروره    شی نیبب   دیروشا با  ی وا  دمش ید  کباری

 ...که عاشقشم یکیمن 

گفوق   آذرخش سخت  د  ی جد  ر،ی العاده  پادشاه    اکو یبعداز 

ه  ی نفر  نیدوم که  رو   چیبود  باهاش  مخالفت  جرات  کس 

 .دهیهم محل نم  ی دختر چینداشت...به ه

و    شتریوجود نفوذ دشمن هر لحظه تو قلمروها داره ب  نیا  با

 ...شهیم  شتریب

 ؟ یدونیهمه اطالعات رو از کجا م نیتو ا_

صحبت    گهید  ی روز که پوالد داشت با رهبران گروه ها  هی_

 گفت یم  دمیشن  کردیم

  وولدمورت هر لحظه میآماده باش دیبا که
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 ...داره بهمون حمله کنه امکان

 مورد آذرخش گفت که هم در   ییزایچ هی_

 .متوجه منظورش نشدم که

 گفت مگه؟؟ یم یچ_

 چ ی داره که ه   ی اد یو مخوف ز  ک یتار  ی گفت آذرخش رازها_

 اکویکس جز پادشاه د

 ...اونها با خبر نبود آخه اونا مثل دو تا برادر بودن از

 ی لیطلسم شدن پادشاه آذرخش خ بعداز

  کنه کل دایکرد جفت فرمانروا رو پ  تالش

 ر یز تیرو با استفاده از گردنبند ابد قلمرو

 ...رو کرد و

 ت؟؟؟ی گردنبند ابد_
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د_ فرمانروا  جادواکویگردنبند  م  ی ادیز  یی...قدرت   گن ی داره 

 گردنبندو  اهایپادشاه در

ها  خون آشام  ن یفرمانروا ساخته به نشونه اتحاد ب  ی برا  شخصاً

 .ییایدر انیو پر

تمام دختران قلمرو امتحان کرد اگر    ی گردنبندو رو  آذرخش

 گردنبند رو  ی دختر

اون دختر    شدی پشت گردنش ظاهر م   یو عالمت  کرد یم   لمس

کدوم جواب    چی ه  ی گردنبند رو  یبود ول  اکوی جفت پادشاه د

 .نداد

که پشت گردنم بوجود   یدهنمو قورت دادم همون عالمت  آب

 : اومده... گفتم

 گذره؟؟ یچند سال م انیجر  نیخب از ا_

 .ش یحدود چهارصد سال پ _ 

 االن کجاست؟  اکو یفرمانروا د_
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 ...دونه یکس نم چیه یعنیدونم... ینم _

 احتمال داره آذرخش بدونه؟ _

به فرمانروا وفاداره و _ فک کنم بدونه چون آذرخش بشدت 

 ...کنهیم ی محافظت ازش هر کار ی برا

 ″آذرخش ″کجاست   اکوید دونه یکه م یتنها کس خودشه

[07.11.20 20:02] 

 22_پارت#

 ″مرسده″

همش من    رونی ب   میاومد  ی...از وقتی مرسده چرا انقدر تو فکر_

 ؟یساکت  نقدریا شهی م حرف زدم،ه

ک   ومدهین   ادتی  ی زیچ مادرت  پدرو  کدوم نیمثالً  ...اهل 

 ...ییقلمرو

انسان    هیتو    دهی نشون م  نیذهنتو بخونه ا  تونهینم  گهیم  پوالد

 ...یستین ی عاد
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ش  نیتلختر زدم  رو  عمرم  ه  ینم  نایلبخند  من    چ یدونست 

 .ندارم  ویکس

 .رسمینم یی به جا کنمیفکر م ی...هر چنایدونم ش ینم_

 آذرخش تو کدوم   گم،یم نای ....شاومممممم

 کنه؟ یم یحکمران قلمرو

 ؟؟یپرس  یم یواسه چ_

 .... کنجکاو شدمی طور نی...همیچی ه_

فراموش_ واقعا  تو  ...خب هیچه سوال  نی...آخه ایگرفت   یدختر 

 ...هامعلومه قلمرو خون آشام

 دوره؟؟  یلیخ  جادیاز ا_

 : شده نگام کردو گفت ز یر ی چشمها با

 آذرخش؟  دنی د ی بر ی خوای...تو...نکنه مروشا

 : و هول شده گفتم  دستپاچه
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با_م د  دین...من...چرا  هم  دنی برم   ی جور   نیآذرخش 

 ...دمیپرس

ا  نیبب_ از  آشام   نجا یروشا  خون  قلمرو  خ تا  راهش    یلیها 

 ...وجود داره   ی ادیز یلیاز اون گذشته خطرات خ ه،یطوالن

ز  تو رپتا  ی هست  ییبایدختر  و  ارگها  طعمه  و   لیمطمئنا  ها 

آشام  یحت تنها  وقتی ...یش ی ها مخود خون  نزنه   ییبه سرت 

 ...کار رو نکن نیاون قلمرو...هرگز ا ی بر

به اونجا برم من اصالً راهو    تونمی نم  ییدونستم تنها  یم  خودمم

 ویبلد نبودم...ک

گرفتار   کارکنم یچ  دونمی...نمی ونه ا و با چه به  بردم یخودم م  با

 ...زمان نیشدم تو ا

 ...نشونت بدم خوامی هست م  نجا ی آبشار ا هی  میبر ا یروشا ب_

 شتریآب ب  ی صدا  میرفت  یجلوتر م  ی...هرچومدیآب م  ی صدا

دقشدیم چند  بعداز  منظره    یبا شگفت  قهی...  روم   ی به  روبه 
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از    ی ادیکه با شدت ز  ادیآبشار با ارتفاع نسبتاً ز  هیشدم...  رهیخ

 .ومدیم  نییدل کوه پا

 ...قشنگه یلی...خیلیخ نی...انایش_

تقر_ زم  باًیمن  از  روز  تن  نجایا  امیم  نیتمر  نیهر  ... یآب 

 بخشهچقدر لذت  یدونینم

 م؟ یکن یآب تن ی خوایگرمه...م  ادیچون از دل کوه م آبش

 .گردنبند منصرف شدم  ی ادآوریب  یداشتم ول دوست

 اونم تو روز خوشم ینه...اصال از آب تن_

  ی کنار درخت  ی بوته ها  هوی...که  نهی ما رو بب  یممکنه کس  ادینم

ترس خورد  ش  دهیتکون  گرگ    کدفعهیکه    دمیچسب  نای به  به 

 ...و آماده به حمله شد لیتبد

اومد،   رونی بوته ها ب  ی لخت از ال  مهیپسر ن   ه یمعمول    طبق

  : داد و گفت فتیان شبه انس نایش
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ا  کارن کیکن ی م  کاریچ  نجا یتو  تعق  ی دار   ی...از  رو   بی ما 

 ؟یکنیم

...و بعد یزنیحرف م  ی دار  یکنجکاو شدم با ک  دم ی صداتو شن_

 : بهم انداخت و گفت نییاز باال به پا ینگاه

 کنه؟ یم کاری انسان تو قلمرو ما چ  نیا نایش

ها خبر بده اگه تو جنگل  مهمون ماست...به بچه  ی چند روز_

به    ی کار  دنشید نداره  دوست  باشن...پوالد  نداشته  باهاش 

 .بشه یاحترام یمهمونش ب

 ...نایباهات حرف بزنم ش خواستمیم_

 : گفتم لیدل نی کردم مزاحمم به هم  احساس

 مونمیجا منتظر م  نیهمتو برو من  نایش_

 .افته ی برام نم یاتفاق

 : مردد گفت نایش
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  ن یفوراً منو صدا بزن من هم  ی احساس کرد   ی روشا اگه خطر _

 ...میش یدور نم ادیاطرافم ز

 .راحت  التیباشه برو...خ_

  و کارن رفتن و منم داشتم به منظره نایش

گرفتم برم تو    میرفته تصم   نای حاال که ش  کردم،ینگاه م  آبشار 

طور    نیداشت...هم  ی ری دلپذ  ی آب...تا کمر تو آب رفتم گرما 

شروع به   ی از داخل آبشار نور  دفعهی  بردمیکه داشتم لذت م

 ...کرد  دنی درخش

و با دقت نگاه کردم...مگه پشت آبشار صخره و    زی ر  چشمامو

 !!ه؟ی نوره چ  نیپس ا  ستیسنگ ن

 رفتم به طرف آبشار، رونیآب اومدم ب از

ها رو خودم رو به سمت چپ آبشار رسوندم شاخه   یسخت  به

 ...شگفت زده دهنم باز موند  دمیکه د ی زیکنار زدم و با چ 

 !!!غار وجود داره   هی...پشت آبشار ایخدا اوه
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شده    س یکه بود وارد غار شدم تمام لباسام خ   یهر سخت  به

  ستال یبود، جلوتر رفتم سقف پر از کر  یبود...غار نسبتاً بزرگ

بود که با دهن    با یز  ی کننده...به حد  رهی خ  یآب  ی با نورها  ییها

که از قسمت   ی مرد ی باز به سقف زل زده بودم... ناگهان صدا

ترس  ک یتار و  گرفتم  از سقف  نگاهمو  اومد  به   یقدم  دهیغار 

 ...عقب رفتم

ملکه  _ بر  د  ی درود  فرمانروا  همسر  و  قلمرو  بانو   اکویهفت 

 .مرسده

که قدش   ی زل زدم  که مرد  کیشده به اون قسمت تار  خشک

ر با  و  بود  کمرم  بلند  ی دیسف  ی ها  شیتا  زم  شیکه   ن یبه 

 !!من ی اومد...اوه خدا  رون ی ب دیرسیم

 .کوتوله ست هی اون

 : کرد که با تعجب گفتم یمیمقابلم تعظ  اومد

 د؟؟؟؟یمن بود با



Page 92 of 376 
 

 .من ی بله بانو_

م _ اشتباه  گم    دیکنیام...  جنگل  تو  روشاست  اسمم  من 

 .و االنم مهمونه خانواده پوالد هستم  ادینم ادمی ی زیشدم...چ

 : زد و گفت ی لبخند

هو  ی بانو از  م  تیمن...من  دارم  اطالع  آ  دونمیشما    نده یاز 

 ...دیرو به گردن دار تیو گردنبند ابد دیاومد

 : گفتم  رتیگرد شده از ح  یچشمان با

 !د؟ی هست  یک شما

آر_ برا   ی راهنما  ازیمن  د  دنیرس  ی شما  فرمانروا   اکو یبه 

زمان  از  پ  یهستم...  جاماسب  که    شگویکه  گفت  فرمانروا  به 

 کنهی م دایجفتش رو چند صد سال بعد پ 

ا  انهیمخف در  که  مأمور شدم  جاماسب  برا  ن یاز طرف   ی غار 

 .مالقات با شما منتظر باشم

 !نجام؟یمن ا دیاما شما چطور متوجه شد_
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ا  یزمان  من_ وارد  شما  شد  نی که  رو    د یزمان  حضورتون 

به جز    یغار رو کس  نیا  ی احساس کردم از اون گذشته ورود

 ...نهی بب تونهیشما نم

آر_ با  ازیجناب  نگرانم شده و    نای برم ش  دیمن  االن  تا  حتما 

 .گردهی دنبالم م

 به  دنیرس  ی برا یمن ما راه طوالن ی بانو_

 ...میدار شی که فرمانروا هست در پ ییجا

 .میحرکت کن دی چه زودتر با هر

 : تعجب گفتم با

 !فرمانروا کجاست؟ دیدونیشما م مگه

که هنوز به فرمانروا وفادار    ی...به کمک دوستانستمی مطمئن ن_

ا در  رو  ما  همراه  نیهستن  خون   کنن یم  یراه  قلمرو  به  تا 

 ...میها برسآشام 

 کنن؟ یم یما رو همراه ایک_
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پس به   م یکن  یها برخورد م   لیما در راه قطعاً به ارگها و رپتا_

 ی افراد قدرتمند

 .همراه ما باشه آلفا پوالده دیکه با یکس نی ...اولمیدار ازین

 !!!من  ی خدا اوه

 : گفتم دهیپر رنگ

رو در مورد من    قتینه نه نه...من به اونا دروغ گفتم اگه حق_

نها با من  نگاه کنم...اونا  روشون  تو  احترام    تیبفهمن چطور 

 .رفتار کردن

نباش_ حق  د ی نگران  بهشون  م  قتیبانو...من  و  گمیرو  ...پوالد 

م رو  اش  آخر  ناسمشیخانواده  رو    ی بار  نیاز  پوالد  آلفا  که 

بفهمن جون شما در خطره    ی، وقت  گذرهی مالقات کردم سالها م

 .کننیدرک م 

 .نگاش کردم مردد
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بر_ خصوص  ی بانو   دیشما  پوالد  آلفا  با  امشب  من    ی من... 

 .کنمیصحبت م 

 .باشه_

رو که داشت منو صدا   نایش  ی اومدم صدا   رونی از غار ب  یوقت

 ...دم یشن  زدیم

 : و مضطرب داد زدم  ستپاچهد

 ...نجامی...من انای...شنایش

 : گفت دهیبه سرعت خودشو بهم رسوند و ترس نایش

سرت اومده...چرا هر    یینکنه بال  دمی...ترسییدختر تو کجا  ی وا

 ؟؟ی د یجواب نم زنمی صدات م یچ

 .زدم یگشت  هیاطراف  نی...ازهیام...چ_

ا_ ا  نیروشا  با  اماخطرناکه...ارگها   نکهیجنگل  ماست  قلمرو 

 ؟یکنیم یاط یاحت  یهمه جا هستن چرا ب
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  بحث رو عوض کنم گفتم  نکهیا   ی من خوبم خب...و برا  نایش _

 بود؟ یاون پسره ک یراست

 ؟ یگیکارنو م_

 آره _

کرده اما    ی افراد گله ست، منو از پوالد خواستگار  نیاز بهتر_

ش گفتم که جوابم به  مایمن بهش عالقه ندارم...امروز مستق

 .و دوستش ندارم هیمنف

 : و خنده گفتم یشوخ با

 ؟ یتو عاشق آذرخش نکنه

 : دمیپرس ی بهم کرد که جد  ینیغمگ  نگاه

آذرخش  نایش عاشق  واقعا  تو  ؟ یتو  و  آشامه  خون  اون  ...آخه 

  ی مبهم  ی گذشته    ش،ی دیبار د  هی  ی...تو به من گفتی ا  نه یگرگ

 ......پس چطوردهیداره، به دخترا محل نم
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پ _ بود  شی چندسال  رفته  روزبه  و  پوالد  خون   میبا  قلمرو 

با حضور    ی شرکت در جلسه ا  ی برا  لهیها رهبران هر قب آشام 

  دمش یبار د  نیاول  ی برا  یآذرخش دورهم جمع شده بودن، وقت

که پوالد و روزبه متوجه حال    زد یتند م  ی ضربان قلبم به حد

 خکوبمی نگاهش، م  تی...اون جدزدیحرف م   یدن...وقتخرابم ش

 ...کرده بود

 ″نگاه کی در  یراحت نیو من عاشق شدم به هم ″

خودمو   ادیاز عشق خودش به آذرخش برام گفت    نای ش  یوقت

ول  داشتم  دوست  مهردادو  من  افتادم  با   چیه  یمهرداد  وقت 

نم  دنشید تند  قلبم  چ  یضربان    شتر یب  گذرهیم  یزد...هر 

م دوستش   شمیمتوجه  فقط  من  نبودم،  مهرداد  عاشق  من 

 ادیز یوابستگ هیدوست داشتن ساده... هیداشتم 

 ...باعث شده بود فکر کنم عاشقشم که



Page 98 of 376 
 

 ی...ولوفتهیم  یچه اتفاق   نده یدر آ  ایدر انتظارمه    یچ  دونمینم

 ...رمیم یزمان لعنت  نیاز ا اکویمن بعداز شکستن طلسم د

ن  گردمیبرم منو فراموش کردن...مهم   ستیزمان خودم، مهم 

 .گردمیام من هر جور شده برم یکه متعلق به چه زمان ستین

که عادت    یمن  ی و محدوده...برا  ییابتدا  یزمان همه چ  نیا  تو

باشم...راحت لباس بپوشم و بگردم  ن یآنال قهیداشتم دم به دق 

 ...سخته  یلیخ

م  نیا  تو خفه  دارم  از   شمیلباسا  نرفتم  حموم  روزه  چند 

 ...اد یخودم بدم م یشلختگ

ش  کشم یم  خجالت  وقت  نایاز  چ  یشیم  ود یپر  یبپرسم   ی از 

  ی بر یم   نیذائد بدنت رو از ب  ی موها   ی چجور  ای  یکنیاستفاده م 

 ...و

 : گفت نا یفکرا بودم که ش نیهم تو

  روشا به پوالد و روزبه می خونه ا کینزد 
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 ...نگو لطفاً ی زیچ میدیکارنو د نکهیا ارهدرب

 .باشه نگران نباش_

شکستن    زمیپوالد خونه نبود و روزبه مشغول ه  میدیرس  یوقت

  : و با اخم گفت دیما دست از کار کش دنیبود که با د

 ه یکیهوا روبه تار ن،یکرد  ری د نقدریا چرا

 ...چقدر خطرناکه  ن یدون ینم مگه

آبشار رو به روشا نشون   میروزبه ما حالمون خوبه رفته بود_

 .وفتادیبرامون ن یاتفاق چی !!...هنیبدم هم

ن  موقع هنوز خونه  پوالد  و  بود  روزبه    نایبود ش  ومدهیشام  و 

 ن یو به خاطر هم  ومدهیچرا ن  دونستمیمن م ی نگران بودن ول

 ...داشتم  دلشوره

 : گفت نا یساعت ش ه یگذشت  بعداز

 ...میذاریپوالد هم کنار م  ی برا می خوری م شام ما
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ا  لبه که احساس   کردمینگاه م  رونوی و داشتم ب  ستادهیپنجره 

ها و  شاخه   ی   هیاولش فکر کردم سا  دم ید  هیکردم چندتا سا 

 ده ی ترس  دمیکه د  ی زیجلوتر اومدن از چ  یوقت  یدرختاست ول

و روزبه به سرعت خودشونو بهم  نایکه ش دمیکش  ی بلند غیج

 : گفت ده یشوکه و ترس  نایرسوندن ش

 !!!!ها و ارگها  لیرپتا

 : زد  ادیبعد فر و

 !شو یمخف ییزود برو جا  روشا

 : گفت روزبه

 فت یما حمله کردن...و به حالت گرگ ش به

 ...رونیو رفت ب داد

 ″مرسده″

وا  نایش چرا  جای سادی :  برو  باش  به   میقا  یی...زود  شو...وبعد 

 .رونی داد و ب فتی حالت گرگ ش
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...داشتم  شدمیم یمخف  یی جا  دی به طبقه باال رفتم با  مهیسراس

 یکی یکیاتاقا رو 

زده   دمی رو شن  نایبلند ش  غیج  ی که صدا  گشتمیم وحشت 

برگشته و افتاده    یبه حالت انسان  نایش  دمیرفتم دم پنجره که د

 ی اش نشسته و با سالح  نهیس  ی از ارگها رو  یکیو    نیرو زم

  گه یدستش و با دست د  هیدر    زتر ی بزرگتر و ت  یتبر ول  هیشب

 ...رو گرفته بود نا یش ی اش گلو

 از  یکیتو کتف  زشویت ی هم دندونا   روزبه

 با  یاون موجود لعنت یها کرد ول  لیرپتا

  ی گردن روزبه اونو پرت کرد که محکم به درخت بزرگ   گرفتن

 ...برخورد کرد

 ...اتفاق افتاد هی در عرض چند ثان نهایا ی  همه
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نبا  نه نه  برا  د ینه  من  خاطر  به    ی اتفاق  یکس  ی دوباره 

 ن ییخودمو رسوندم طبقه پا  یبا چه سرعت   دونمی...نموفتادیم

 و

 : زدم ادیفر رونیب رفتم

 نجام ی...من ایست ی...مگه دنباله من نیکن موجود عوض  ولش

 ...اونو ولش کن

بود، بلند    نایش  نهیکه رو س  یمتوجه ام شدن...اون ارگ  کدفعهی

 ...شد و به سمتم اومد

 : با درد لب زد نایش

 ...فرارکن روشانه

درونم پر از   یکردم خودمو محکم و نترس نشون بدم ول  یسع

 ...بود ی دیترس و ناام 



Page 103 of 376 
 

ارگ کر  کمیدنز و   هیشدن،اون  آورد  ترسناک دستشو جلو  و 

بگ  خواستیم گردنم  از  رو  گردنبند    هویکه    رهیگردنبند 

 از  یمیو موج عظ دی درخش

ها رو شکست پنجره   ی ها  شهیازش ساطع شد و تمام ش  ییروین

انگ نفرت  موجودات  اون  چند  ز ی و  رو   نیرو  کرد  پرتاب  متر 

 ...نیزم

زده و صحنه   رونیاز چشمها و دهنشون ب  یرنگ   اهیس  یعیما

 ...رو بوجود آورده بود  ی تهوع آور

 ...دیدرخش یهمچنان م گردنبند

م  نایش نگام  مبهوت  و  شده  رفتم    کردیخشک  سمتش  به 

 ...نبود ق یزخمهاش عم 

 : زده گفت رتیکردم بلند شه، همون طور ح کمک

 ؟ی گردنبند رو از کجا آورد نیو...تو ا_ت

 زخماتو ببندم  دیبا کنمیخواهش م نایش_
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 ...دمی م حیتوض ویافتاده بعداً همه چ هوشیب روزبه

 افتاده؟  یچه اتفاق نجای...روشا... انایش

برگشت  ی   دهیترس   ی صدا  نیا بود  د  میپوالد   دم یطرفش که 

 ...هم همراه پوالد اومده ازیآر

برگشته بود رفت    یعجله به طرف روزبه که به حالت انسان  با

 : گفت نایبلندش کرد که ش

 ...حمله کردن بهمون

[12.11.20 19:38] 

 27_پارت#

بود  همه نشسته  و   میتو سالن  بهت  با  و  اومده  بهوش  روزبه 

 .شده بود رهیبهم خ  رتیح

  ی ..تو همون جفت واقع مرسده.  یعنیتو روشا    شهیباورم نم_

آییفرمانروا از  چ   ،ی اومد  ندهی...واقعا  اول  از  چرا   ی زیپس 

 !؟ینگفت
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 !!!!!نایش_

 .صداش زد زی بود که اخطار آم پوالد

 : گفتم ی شرمسار با

متاسفم   خواستمینم  من واقعا  کنم  درست  دردسر  براتون 

اتفاقات    نیخودمم هنوز ا  ی جونتون رو به خطر انداختم...برا

 ...رو شد  رویز  میشده در عرض چند روز زندگهضم ن

 : گفت روزبه

 ...ی بود هوشیاون روز تو جنگل که ب پس

 : گفتم عیسر

 دهی ترس  نیزمان اومده بودم به خاطر هم  نیموقع تازه به ا  اون

 .بودم جیو گ

  : دوباره گفت نایش
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زمان    نیو ا  نجایشد اونم نه ا  دا یقرن ها جفت پادشاه پ  بعداز

 چرا؟؟؟  یول  ندهیبلکه از آ

کر  یزمان موجود  اون  گردن    خواستیم  هیکه  از  رو  گردنبند 

بگ درخش   ره،یمرسده  به  کرد  شروع  ن  دنیگردنبند    ی رویو 

 ...نکهیا یعنی نی از خودش آزاد کرد ا ی ادیز

 : دیوسط حرفش پر ازیآر

 ذارهی و نم  کنهیگردنبند از صاحبش محافظت م   نکهیا  یعنی

 ...وفتهیبراش ب یاتفاق

کرد    ی ادیطلسم شد آذرخش تالش ز  اکویکه فرمانروا د  یزمان

وقت    چیه   یکنه ول  دای گردنبند جفت پادشاه رو پ  لهیتا بوس

  لینشد و بعداز اون به دال دایپ

 ...دشیکس ند چیه گهی گردنبند گم شد و د ینامعلوم

 : فکر گفتمت پوالد

 بودن؟  ییپدرو مادرت چجور آدما مرسده
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اشک جمع شده تو چشمام رو   کردمیم یکه سع یدر حال من

 : پس بزنم با بغض گفتم

که    ی...منو در حالدمیرو ند  می وقت پدرو مادر واقع  چیه  من

 .کننیپرورشگاه رها م هینوزاد بودم جلو  

  : گفت  یبا گنگ روزبه

 پرورشگاه؟؟؟؟؟ 

بچه   ییجا  یعنیاممم..._ از  نگهدار   یب  ی هاکه   ی سرپرست 

 .کننیم

 : گفت  رتی با ح نایش

 !!!!جالب  چه

 وجود داره؟  ییجا ن یهمچن ندهیتو آ واقعا

 ...زدم : آره وجود داره   ی زهرخند

 : گفت ازیآر
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  ن ی و همچن  ستنین  ی بانو مرسده انسان عاد  نکهیتوجه به ا  با

بهم   نهایا  ی مه  بانو ه  تیگم شدن گردنبند و مجهول بودن هو

 و پدرو مادر بانو  نکهیا یعنی نیمرتبط و ا

 ...زمان هستن نیدر ا ایمردن و  ای مرسده

:    مبهوت ا  یعنیگفتم  و در  زنده  مادرم  پدرو  داره    ن یامکان 

 زمان باشن؟

هر    دیبا  ستیامن ن   گهید  نجایمن...با اتفاق امشب ا  یبله بانو_

 ...میچه زودتر بر

 ...نجاستیمتوجه شدن بانو مرسده ا اونا

 م؟؟یبر د ی: کجا با روزبه

 ...قلمرو الفها _

 : شوکه گفت نایش

 ...و هم پر خطر هیطوالن  یلیتا اونجا هم راه خ  یول
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دشاه الفها  آرتاداس پا  یوجود داره...ول  ی ادیدرسته...خطرات ز_

از اونا   دی...بامیست... اونجا در امان  اکویفرمانروا د  مانانیاز هم پ 

 .می طلب کمک کن 

هستن    ینیمغرور و خودب  یالفها موجودات  ازی: جناب آر  پوالد

  بهمون شن یحاضر م ایآ

 !کنن؟  مونیراه همراه  نیو تو ا کمک

اونا    ی ها  ییاند و ما به توانا  ی ادیز  ی روی قدرت و ن  ی الفها دارا_

 راه پر خطر  نیتو ا

 ...میدار ازین

 : و روزبه گفت نایرو به ش پوالد

جمع   ی ضرور   لیوسا راه  تو  واسه  آذوقه  همراه  به 

 .می فتیصبح راه م  ی کای...نزددیکن

 : به روزبه گفت رو

 ...کنه  تیکارن بگو تا برگشتن ما گله رو هدا به
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پشت سرم    نایشدم رفتم طبقه باال وارد اتاق شدم که ش   بلند

 : اومد تو اتاق و گفت

پ  مرسده لحظه  چند  ببخش  اونطور  شی منو  حرف    ی باهات 

 ...زدم

 : گرد نگاش کردم و گفتم یچشمان با

 !!!نایش

 ...میازت بخوام ببخش دی منم که با نیا

 ...مجبور بودم بهتون دروغ بگم من

د  یلیخ_ بسه،  نزن  ن یا  گهیخب  رو  بغل   گرو ی... همدمیحرفا 

 .مید یو خند میکرد

  ی ضرور   لیوسا  ی سر  هیو    میگذاشت   سهیک  هیها رو تو    آذوقه

 ...میصبح راه افتاد  ش یو تو گرگ و م   گهید  ی   سهیتو ک   گهید

جنگل خارج شده و وارد    طیاز مح  میروز بود که تو راه بود  دو

ها  یکوهستان کوه  ها  میعظ   ییبا  صخره    ی سنگ  ی و 
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همه    نیبه ا  یبود، احساس خوب   ی مرموز و ساکت  ی ...جامیشد

 ...سکوت نداشتم

 : حواسم جمع شد ازیآر ی با صدا که

...ارواح سرگردان دیکنارهم بمون  میوارد کوهستان ارواح شد  ما

پل ا  ی دیو  داره...ما مجبور  نی در  ا  میکوهستان وجود   نجا یاز 

  راه به قلمرو نیکتری نزد میعبور کن 

 ...الفهاست

 : گوشم گفت ری اومد ز نایش

 ؟ ی شنویتو هم م  شنومی پچ پچ م ی من صداها مرسده

در گمراه کردن   ی نده ارواح هستن سع  تیآره...بهشون اهم_

 ...ما رو دارن

 .ارم د ییبگم که دستشو نایبه ش ی چطور دونستمینم

 ...کنم هیخودمو تخل دیمن با نای...شزهیاممم...چ_
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 .میسیوا  ییجا هی گمیها؟؟؟...آها صبر کن به پوالد م _

 .باشه_

ن  نایش زد،معلوم  پچ  پوالد  تو گوش  پوالد    یچ  ست یرفت  به 

 .نگام کرد و من از خجالت سرخ شدم  ره یگفت که برگشت خ

 ی تپه نسبتاً بزرگ ه یساعت کنار  مین بعداز

اومدم    میسادیوا کارم  انجام  تپه،بعداز  پشت  رفتم  من  که 

  رفتم ی ...هر چقدر جلوتر مدمیشن   ی ا  هیگر  ی برگردم که صدا 

م   هیگر  ی صدا تر  اومدم د  هی   شدیواضح  به خودم   دم یلحظه 

 دم یاونقدر مسخ صدا شده بودم که نفهم ستی از تپه ن ی خبر

  دا یداشتم راهمو پ  یعس  دهیگم کردم...سردرگم و ترس  راهمو

 ...صخره و سنگ بود کردیتا چشم کار م یکنم ول

م  دونستمیه،نمی گر  ی صدا  بازم کجا  ارواح   ادیاز  توسط  من 

از   یتو قسمت  دفعهیفکرا بودم که    نیگمراه شده بودم...تو هم
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ا  یکی تقر  یمربع  ی از کوه ها حفره  و  بزرگ وجود    بای شکل 

 ...ومدیاز داخل حفره م هیگر ی داشت صدا

حفره رسوندم...   ی از کوه باال رفتم خودمو به ورود  یسخت  به

 : زدم اد یفر شدینم  دهید ی زیبود چ کی داخلش تار

 نجاست؟یا یکس

 : قطع شد،دوباره داد زدم هیگر ی صدا

 نجاست؟ یا یک

 : اومد که گفت یفیضع ی صدا

 ...کن... نجاتم بده کمکم

 ؟؟ی هست یتو ک_

 ...آزادم کن نمکیخواهش م _

 .داخل امیب تونمینم نم،ی ب یرو نم ییجا  کهیتار یلیخ_

 ...واردشو...داخل روشنه_
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  د یدیرو نم ییکورمال رفتم داخل حفره... چشمام جا  کورمال

نم که    دونمی،  رفتم  جلو  متر  چ   هویچند  د  ی زیبا    دم یکه 

خ و  مبهوت  و  شد  گشاد  م   ره ی چشمام   ی هاگل   کردم ینگاه 

تول  یبنفش نور  خودشون  از  گل   دیکردن،شایم  دیکه  صدها 

 ینوران

بود که   ی زیبودم واقعا منظره شگفت انگ  رهیدهن باز فقط خ  با

 ...حواسم جمع شد  دمیکه شن ییبا صدا

 ...نجامیمن ا_

بلند    دهیسف  کدستی  ی با موها  یزن  دمیسمت راستم چرخ  به

 ی راهنیبلند با پ ی ، ناخونها دهیبه شدت رنگ پر ی، صورت

 ...بهم زل زده بود نیغمگ   یو پاره و با نگاه  مندرس

هم نبود و از دو طرف    ن یدلنش  ی نداشت ول  یترسناک   ی افهیق

  دست و پاهاش غل و

 ...شده بود ری زنج
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 : گفتم شوکه

 ؟ی شد  ری چرا زنج  ؟یهست یک تو

 ...منو آزاد کن_

 تونم ی کلفت رو نم  ی رهایزنج   نیآزادت کنم...من ا  ی چطور_

 ...باز کنم

و با استفاده از    دم یدستت رو بده  به من ، قدرتم رو بهت م_

 .قدرتم منو آزاد کن

ک_ ندونم  تا  زندون  یهست  یمن  چرا  نم   ی شد  یو   ی آزادت 

 ...کنم

ساو_ وولدمورت...وقت  سیمن  بزرگ  جادوگران  از    ی هستم 

پسر    هیو صاحب    میانسان شدم و باهم ازدواج کرد  هیعاشق  

ا  م یداشت  ی ب و خوشخو  یزندگ  میشد از   نکهیتا  وولدمورت 

  ن یو بخاطر ا  دی و خطرناک فهم  دیپل  ی مدوسا جادوگر  قیطر
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کرد...اگه   یزندون  نجا یکارم شوهر و بچه ام رو کشت و منو ا

 ...ی خودت کرد ونیتا آخر عمرم منو مد یآزاد کن منو

 !؟یگی راست م ی از کجا بفهمم دار_

درباره  _ تحق  ی برو  ساو  ق یمن  دروغ   چوقت یه  س یکن 

 ...گهینم

 کردم یم  سکیر دیبا یداشتم ول  دیترد

 : گفتم نیبنابرا

بگ  یلیخ بتونه    یب  دمی...دری خب دستمو  اونه که  از  تر  جون 

ناگهان  که  گرفتم  دستشو  خودم  پس  بده  تکون  دستشو 

الکتر کردم شوک  کس  ی کیاحساس  وارد شد،مثل  که    یبهم 

  ن یو افتادم رو زم   دمیکش  شده باشه دستمو  یدچار برق گرفتگ 

 ...د یلرز یتمام بدنم م

و بلند    دمیکش  ی قیلرزشم قطع شد نفس عم  ه یچند ثان  بعداز

 : گفت سی شدم که ساو
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  ی نم  ی که اگه بود  یستین  ی درست بود تو انسان عاد  حدسم

...تو ی شدی و پودر م  یحجم از قدرت منو تحمل کن  نیا  یتونست

 !؟ی ا له یاز کدوم قب

 : دمی توپ تیعصبان  با

 ...ی تو گولم زد ؟ی...اگه مرده بودم چیاز اول بهم نگفت چرا

 ...حاال چشماتو ببند ی ریم ینم  دونستمیم_

 .فکر کن  رهای تمرکز کن و تو ذهنت به پاره شدن زنج و

رو   رهای که گفت رو انجام دادم تو ذهنم پاره شدن زنج  ی کار

دق  چند  از  بعد  کردم  و  ر   رهایزنج  یپارگ   ی صدا  قهیتجسم 

آزاد شده   سیافتادن چشمامو باز کردم ساو  نی که زم  دمیشن

 .بود

سرم گذاشت و بازم همون   ی جلو به سرعت دستشو رو   اومد

پ  انیجر بدنم  تو  قدرتشو   سی...ساودمیلرز  دی چیبرق  داشت 
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م ب  گرفتیپس  من  و  برداشت  دستشو  زم  ی،  رو    ن ی حال 

 .افتادم

 ...کنمیفراموش نم چوقتی کمکت رو ه_

 : از موهاش رو کند  بهم داد و گفت کیکوچ  ی ا کهیبعد ت و

 ن یا  یداشت  اجی و به کمک احت  ی بود  یسخت  طی وقت تو شرا  هر

 ...امیکه باشم فوراً به کمکت م ییبزن هر جا شی موها رو آت

 ...کنم دوستامو گم کردم دایپ  راهمو  ی االن چطور_

 : رو کند و گفت یبنفش نوران ی هااز گل  یکی

رو    نجایکه من ا  ی... زمانبرهیدوستات م   شیگل تو رو پ   نیا

 ...شنی م د یگل هم ناپد نیترک کنم ا

 : که گفت رفتمیم نییداشتم پا  میاومد رونیحفره ب از

 ه؟ یاسمت چ یراست

 مرسده _
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 با یز ی ممنون مرسده _

 .شد دیناپد یدر چشم بهم زدن و

مخالف   کردیم  تمیگل داشت هدا  نیاومدم...انگار ا  نییکوه پا  از

 .کردم یکه اومده بودم حرکت م ی ریمس

و روزبه   نایش  ی ساعت راه رفتن احساس کردم صدا   هی  بعداز

 که داشتن دمی رو شن

 : داد زدم  دنیخوشحال شروع کردم به دو زدنی م صدام

 ...نای...شنجامی... روزبه...من انایش

از پهلو محکم    نفری  هویبودم که    دنیطور در حال دو  نیهم

 ...دست و پا زدمیم غی...جمیافتاد نیبغلم گرفت و هر دو رو زم

 ...آشنا ساکت شدم یشخص ی که با زمزمه  زدم یم

 ؟یاز روم بلند ش شهیم_

  !!!من  ی خدا اوه
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 ...پوالد  ی افتادم رو من

 : سرعت از روش بلند شدم هول و خجالت زده گفتم به

 د ی... ببخشام

 : هم بلند شد و گفت پوالد

 ی سردرآورد نجای چطور از ا ؟ی بود کجا

 چقدر راهه؟   نجای از اون تپه تا ا یدونیم

 گفتم یم س ی از حفره و ساو ی زی چ دینبا

 ...شده بود  دیتو دستم ناپد یگل نوران یک  دمینفهم اصال

 : من من گفتم با

فکر    دمیشن  یی ...صدادونمی...ام...نم زهیچ_چ شدم،  کنجکاو 

 ...کنم ارواح گمراهم کردن

 : عوض کردن بحث گفتم ی برا

 !دورن؟ یلیخ  نجای از ا هیو بق نایش
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 .میحرکت کن  دی...باادینه ز_

 ...و پشت سرش راه افتادم دمیکش یراحت نفس

 یکه نگران دور خودشون م  دمشونیاز دور د  قهیچند دق  بعداز

 ...دن یچرخ

 : زدم داد

 ...... روزبهنایش

به سرعت خودشو رسوند بهم و محکم    نایام شدن و ش  متوجه

 بغلم کرد 

 ...میچقدر دنبالت گشت  یدونی... می رفت هویکجا _

 .شد که گم شدم یدونم چ یمن خوبم! ...خودمم نم  نایش_

 : اومد جلوم و گفت ازیآر

ما  ی بانو_ بود  یلیخ  من    ی لیخ   ی جا  نجای...امینگرانتون 

 .دیمراقب باش شتریب  دیبا هیخطرناک 
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 ...شما رو به دردسر انداختم خوامی معذرت م_

 ...حاالدی نیبب یبی آس  دیشما نبا_

 .میفتی زودتر راه ب دیبا

، آذوقه امون رو به اتمامه...دو    م یروزه که تو راه  شی امروز ش  با

 ...می روزه که کوهستان ارواح رو پشت سر گذاشت 

در حال رفت و آمدن رو    ییاز دور معلومه انسانها  ییها  خونه

 : به پوالد گفتم

 روستاست؟  هی اونجا

 ...ه ینسبتا بزرگ ی آره روستا_

مون نگاه بودنمون همه به  بهیبخاطر غر  میروستا که شد  وارد

 یچوب   ی بود با خونه ها  یشلوغ  بایو تقر  ز یتم  ی ...جاکردنیم

کوچ و  بچه   کی بزرگ  ا،  م  نوریها  اونور  باز   دنییدویو    ی و 

 ...کردنیم
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کنم در    یمختلف باعث شده بود احساس گرسنگ  ی غذاها  ی بو

 گفت ؛ نا یکه ش میمون خسته و گرسنه بودواقع همه 

 !میغذا بخور  میسیجا وا هی

 : گفت ازیآر

استراحت و هم    ی مسافر خونه هست اونجا هم برا  هی  جلوتر

 ...میکنیتوقف م  یرفع گرسنگ

که سردرش   میستادیا  یبزرگ  یخونه چوب   هیربع بعد مقابل    هی

نشستن   ی جا برا  م یعالمت گوشت روش زده بود ، وارد که شد

  نبود صاحب مسافرخونه ما رو به

 ...مینشست ی مربع زی م هیکرد ، دور  ییباال راهنما ی  طبقه

 که پوالد گفت ؛  میکدوم تو افکار خودمون غرق بود هر

 .._خودخواه و مغروره و یلی پادشاه الفها آرتاداس خ   دمیشن

 جواب داد ؛  عیسر ازیآر
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 .از متحدان فرمانروا ست  یول

شده   فیگذشته ممکنه اتحادش ضع  ی ادیزمان ز  یدرسته ول_

جاسوس ه   ی هاباشه  جا  همه  باوولدمورت    ی لیخ  دیستن 

 ...میمراقب باش

 : گفت جانیبا ه  نایش

 ه ییایقشنگ و رو یلیقلمرو الفها خ گنیم

 ...کننده دارن ره یخ  هییبایو مردهاشون ز زنها

 : با اخم گفت پوالد

 .ینکن یی!! حواست رو جمع کن اونجا سربه هوانایش

 مغموم گفت : باشه نایش

مخصوصا ملکه   میاول اعتمادشون رو جلب کن   دی: ما با  ازیآر

...پادشاه آرتاداس بشدت عاشق ملکه اشه و در تمام امور  ایآند

 ...کنهی مشورت م ایبا ملکه آند
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و سبز  م ین  بعداز آوردن خوراک گوشت  رو  غذا   جات ی ساعت 

که فورا شروع به   میظاهرش که خوب بود اونقدر گرسنه بود

 ...میخوردن کرد

 .شمزه ست...خواومممممم

همه   هویاز خوردنمون نگذشته بود که    ی ا  قهیچند دق  هنوز

لرز  زیچ به  ج  ادیفر  ی کرد...صدا  دنیشروع  بلند    غیو  مردم 

 ...شد

 : زد ادیهراسان فر  نفری

 ...د ی... ارگها...فرار کنارگها

 : نفر رو گرفت و گفت هیجلو  روزبه

 کنن؟یافتاده؟ چرا مردم دارن فرار م یاتفاق چه

  ن ی فرار کن  نیهستن زود باش   نجا ی ا در حال حمله به اارگه_

 ...ادهیز یل یتعدادشون خ

 وحشت زده گفت ؛ نایش
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 .میهرچه زودتر فرار کن  دیبا

بلند شد  به آشوب  رونی ب   میرفت  میسرعت  تو   یاز مسافرخونه 

 ...کردنیروستا به پا شده بود ، مردم از هر طرف فرار م 

 : گفت پوالد

پشت ما   ازیمرسده و جناب آر  می دیم  فتیبه حالت گرگ ش  ما

 .میکن یحرکت م عتریسر ی نجوری...ادیسوار ش

 گفتم ؛  نگران

همه زن و بچه هست همه    نی ...اشن؟یم  یچ  نجا یمردم ا  پس

 شن یشون قتل عام م 

 .میهمشونو نجات بد میتونی: مرسده ما نم نایش

قبل از   دیمن با  ی : درسته ارگها بدنبال شما هستن بانو  ازیآر

 ...می بر نجایبهمون برسن از ا نکهیا

مردمو نجات بدم...خوب    تونمیگردنبند م  ی   له ینه من بوس_

 ی جلو  یسپر دفاع  ه یاستفاده از گردنبند    ایمن    د یگوش کن



Page 127 of 376 
 

روستا رو به    یفاصله شما هم اهال   نیتو ا  کنمیم  جادیارگها ا

ا  د یبد  ی سمت جنگل فرار مردم امن   ی برا  گه یروستا د  نی ، 

 ...ستین

 گفت ؛  رتیبا ح روزبه

 !محضه  هیوونگید نیا

 گفت ؛ یرانبا نگ ازیآر

ا  ی بانو  یول انرژ  نیمن  م  ی ادیز  ی کار  از شما  اگه    رهیگ یرو 

 ؟یچ فتهی براتون ب یاتفاق

 ...شهینم میزی من چ دی به من اعتماد کن ازیجناب آر_

 گفت ؛ دهیترس نایش

 ..._مرسده اما

پر  وسط از جون نای: ش  دمیحرفش  مهتر  !!...االن جون مردم 

 .رهیزمان داره از دست م ن یمنه...زود باش
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 و گفت ؛ کمی اومد نزد پوالد

شروع   نکهی...به محض ایکنیم   کاریچ  ی دار  ی بدون  دوارمیام

 ...میکنی خارج م نجایما مردمو از ا یکن

  د ی...باستادمیروستا ا  ی تکون دادم و رفتم به سمت ورود  سرمو

 .کردمیاسترس و ترس رو از خودم دور و تمرکز م

 یپشت سپر دفاع   دیدور شده باشن با  نجایکه همه از ا  یتازمان

 ...نگهشون دارم

 ...کن مرسده... فکر کن فکر

شدم   یکه اگه موفق م  دیبه ذهنم رس  سکیپر ر  ی فکر  ناگهان

 ...دی رس ینم هیبه بق یبی آس گهید

صدا  نیهم  تو که  بودم  رو   ک ینزد  ی فکرا  ارگها  شدن 

ببدمیشن بق  نمی...برگشتم  و  د  کاریچ  هیپوالد   دمیکردن...که 

دادن مردم به سمت جنگل بودن ، حاال نوبت   ی مشغول فرار

 ...من بود
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و    چشمامو کردم  تمرکز  گرفتم  دستم  تو  گردنبندو  بستم 

تو ذهنم تجسم کردم و با باز کردن چشمام از    یدفاع  ی وارید

 ...مبهوت و شوکه شدم دم یکه د ی زیچ

ول  جادیا  ینامرئ  ی وارید بود  بهش دست   یوقت  یشده  ارگها 

 ...شدنیم لیبه خاکستر تبد زدنیم

کردن   ینیعقب نش  گهید  میاز ارگها نابود شدن و ن  یمین  حدود

 ...رو نداشتن   واریشدن به د ک یو جرات نزد

و   سادهیوا  واریساعت ارگها همچنان پشت د  هی گذشت    بعداز

 و  یبشدت عصبان

 جاد ی ا  ی ادیز  ی که سر و صدا  دنیکوبیهاشون رو بهم م  سالح

 ...شده بود

 پر خطرم بود ، ی نقشه  ی وقت اجرا  حاال

من تا ارگها حدوداً   ی گردنبند برداشتم فاصله   ی از رو دستمو

ب از  با  بود که  متر  با سرعت   ارگها  ینامرئ  واریرفتن د  نیده 
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دستم   ی ادیز تو  رو  گردنبند  دوباره  کردن  حمله  سمتم  به 

 ی ارفتن ارگها رو تجسم کردم لحظه  نیگرفتم و تو ذهنم از ب

  یارگ چیاز ه  ی بعد با باز کردن چشمام اثر

 ...تو هوا پخش شده بود  ی ادیفقط خاکستر ز نبود

 که  دمیکش یراحت نفس

رفت   یاهی کردم و چشمام س  ی دی احساس ضعف شد  کدفعهی

 .دمینفهم ی زیچ  گهیو د

  اد یم  یخوب و مطبوع  ی ...چه بوینرم و گرم  ی ...چه جااومممم

تخت دو نفره   هی  ی زدم و اخمام تو همه رفت ، من رو  یغلت

 ...بودم فورا چشمامو باز کردم صاف نشستم

 کجان؟  هیو بق نایت...شکجاس گهید  نجایا

رفتن و بعد از   ن یکه ارگها از ب  نهیا  ادمهیکه    ی زی چ  نیآخر

 ...حال رفتم
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اومدم رفتم دم پنجره    ن ییبود ، از تخت پا  یبزرگ و مجلل  اتاق 

 ...شدم رهیروبرو خ ی و با دهن باز به منظره 

  نجا یاغراق نکردم...ا  دمیعمرمو د  ی منظره   نیتر  ییایبگم رو  اگه

 !کجاست؟  قایدق

که دور تا دور    ی ا  دهیتنومند بزرگ و سر به فلک کش  درختان

پله ساخته   یدنی و د  بایز  یلیخ  یول  یهر درخت به شکل پلکان

ها و خونه  م  ییبودن  در  برق  و  زرق  پر  و  هر   انهی با ظرافت 

همچن  و  داشت  وجود  طر  نی درخت  از  ها  قیدرختان   ی پل 

 ...متصل بودن بهم ینتیز یچوب

 مقابلم  رینظ  یب ی مبهوت منظره  نطوریهم

  دنینفر وارد اتاق شد و با شن هیکه  بودم

  با تعجب به سمتش برگشتم نایش ی صدا

 تو بغلم پرت کرد و گفت ؛ خودشو
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اومد_ بهوش  کار  نی ...ای خوشحالم  کرد  ی چه  اگه    ی بود 

 ؟ یچ ی شدیو کشته م دادیگردنبند جواب نم

 خودم جداش کردم و گفتم؛  از

نشده و خوبم نگران نباش   میزیآروم باش!...حاال که چ   نایش_

 !خب

 افتاد؟  یمن از هوش رفتم چه اتفاق یوقت نمیبگو بب بهم

داشت  یموقع_ فرار   میکه  به سمت جنگل  رو   ی مردم روستا 

، جناب    میسوارکار الف مواجه شد  نیتو راه با چند  میدادیم

کرد و ازشون کمک   فی سواران الف تعر  ی اماجرا رو بر  ازیآر

 ...خواست

 کردن و چند  تیاز الفها مردمو هدا ی اعده 

برا  گهید  سوار اومدن  روستا  به  ما  وقت   ی همراه   ، تو    ی نجات 

از خاکستر تو هوا پخشه    ی غبار  شدیروستا باورمون نم  میدیرس
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از الفها   یکی. تو رو سوار اسب  ..ی افتاد  ن یرو زم  هوشیو تو ب

 ...میو به سرعت راه افتاد میکرد

 ...م یدیوقفه راه رفتن به قلمرو الفها رس  یچهار ساعت ب  بعداز

 زده گفت ؛ جانی ه و

آند  ی وا ملکه  و  آرتاداس  پادشاه  تو    دنیفهم  یوقت   ا یمرسده 

 ...ننتیمشتاق شدن بب  یهست اکویجفت فرمانروا د 

 ی هوشیروز ب  هیگران مداوات کنن تو    ای میدستور داد ک  پادشاه

 .ی بود

 !اس؟یخب حاال رفتارشون چجور_

گذاشتن...اما   ارمونیغذاها رو در اخت  نیاتاقا و بهتر  نیبهتر_

 .رنی گیخودشونو م یلیخ

 کجان؟  هیو بق ازیجناب آر_

راست_ نم  یاوه  اومد  دوننیاونا  بهوش  لباساتو عوض    ی تو  تا 

 .اطالع بدم  هیمن برم به بق یکن
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 لباس؟؟؟؟ _

اونجا   یبپوش  ی شد   دار ی ب  یبرات فرستادن که وقت  یآره لباس_

 ...ه یرو صندل

به طرف لباس رفتم و نگاش کردم ظاهر    رونی که رفت ب  نایش

 داشت  یقشنگ یلیخ

 ...شروع به عوض کردن لباسم کردم  و

فاخر    ی لیخودمو نگاه کردم لباس خ  نه یو تو آ  دمی پوش  لباسو

 ...بود ی ا دهی و پوش کیو ش

و   ریهاش حر  نی و آست  زیر  ی ها  نیباالتنه اش پر از نگ  قسمت

 ...دنباله داشت بود یمدل دار که کم ی دامنش از تورها 

  ختم یری باز بود که اگه موهامو دورم م  ی ادیکم ز  هیاش    قهی  یول

 ...شدیخوب م

  نا یکه در اتاق زده و ش  دادمیداشتم به موهام مدل م  نهیآ  جلو

 باز موند و گفت ؛ رت یدهنش از ح دنمیاومد داخل و با د
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 ...ی شاهزاده ها شد هیمرسده شب ی وا_

 ...، انگار مخصوص تو دوختنش ادیبهت م ی لیلباس خ  نیا

جفت    ننیتو تاالر تجمع کردن ، کنجکاون بب  همه  میبر  دیبا

 !هیفرمانروا چه شکل

 استرس گفتم ؛ با

 ا؟ی ک یعنیهمه _

مقامات قلمرو...نگران   هیپادشاه و ملکه و شاهزادگان الف و بق_

 .میبر اینباش ب

کرده بود از    خیداشتم و از زور استرس دست و پام    دلشوره

کنجکاو  می اتاق خارج شد با  و  ماطرافو    ی ،  قصر    کردم ینگاه 

رو آرتاداس  تنومندتر  نیبلندتر  ی پادشاه  قرار    نیو  درخت 

 ...در هر گوشه از قصر وجود داشت  ی ادیداشت که نگهبانان ز
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بلند که دو نگهبان سالح بدست در دو طرف   ی به در   میدیرس

با د  ، با موج  دنیاون بودن  الفها   یما در باز کردن و من  از 

 ...کردنی نگام م رهی برگشتن و خ یروبرو شدم که همگ

از سر    یکی  یکی باال گرفتم و محکم قدم برداشتم الفها    سرمو

  ی تا  به محضر پادشاه و ملکه که هر دو رو رفتنی راهم کنار م

مشترک باشکوه و پادشاه دستشو دور کمر ملکه    یصندل  هی

 ...دمی انداخته بود رس 

 کرد ؛  یومد و شروع به معرفجلو ا ازیآر  جناب

آند  شونیا_ ملکه  و  آرتاداس    ی لیخ  میهستن...تعظ  ایپادشاه 

 ...کردم یکوتاه

 .اکوی فرمانروا د یقیبانو مرسده جفت حق  شونیو ا_

بودن و با    بایز  یلیآرتاداس و ملکه اش هر دوشون خ  پادشاه

 ...کردنیعشق بهم نگاه م

 و مغرور گفت ؛ رایگ ییبا صدا پادشاه
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 هیشد...  دایپ  اکویباالخره بعداز قرن ها جفت فرمانروا د  پس

 .مجهول  یتیانسان با هو

شده زل    انینما  یبه گردنبند تو گردنم که حساب  ایآند  ملکه

 زده بود و گفت ؛

 !جوان ی و باهات بان ییاز آشنا خوشحالم

 جا جی...هی دار شی رو در پ ی پر خطر راه

هم در معرض خطر حمله ست ،    نجایا  ی حت  ستیامن ن  گهید

 ...هیارتش چند صد هزار نفر ی وولدمورت در حال جمع آور

 آرتاداس افزود ؛   پادشاه

هر چه زودتر    دیاز قبل شده با  تر یقو  یلی... وولدمورت خدرسته

د به  رو  د  یبشکن  طلسمشو  یبرسون  اکویخودت   اکو یفقط 

 ...رهی وولدمورت رو بگ ی جلو تونهیم

 : گفت ازیجناب آر   دوباره
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  گه ید  ب یرق  هی  اکو یکه فرمانروا د  م یفراموش کن  دیما نبا  سرورم

هفت قلمرو    یپادشاه   خوادیکه هر جور شده م  یام داره کس

 ...رهیخودش بگ  اریرو تحت اخت

 تعجب گفتم ؛  با

 ه؟ی! اون کب؟یرق هی

 گفت ؛ ایبهم کردن که ملکه آند یو ملکه نگاه پادشاه

از    یها بخش  لهیسران قب   یبه نام هوروش...وقت  انیاز خدا  یکی

کار    نیکه از ا  یدادن تنها کس   اکویخودشون رو به د  ی روین

 ...سر باز زد هوروش بود

 ی به هفت قلمرو بود و وقت  یابیدر فکر دست   شهی هوروش هم _

فرمانروا  دیفهم به د  ییکه  قراره  از د  اکویقلمروها    اکو یبرسه 

 ...بهش نداد  روشوین نیبه دل گرفت و بخاطر هم  نهیک
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عل  یسع  یل یخ   وولدمورت خودش  با  رو  هوروش  که    ه یکرد 

نداشت   یدل خوش  اکوی هوروش از د  نکهیمتحد کنه ، با ا  اکوید

 ...نکرد ی وجود با وولدمورت همکار نیبا ا یول

 ...از هوروش گرفت یم انتقام سخته وولدمورت

 : گفتم ی کنجکاو با

 !؟ یانتقام چه

 : آرتاداس جواب داد  پادشاه

قدرتمندتر  نیخطرناکتر  قیطر  از مدوسا    نیو  جادوگرش 

 ...برد نیهمسر و فرزندش رو از ب

 ...دیکش ی بلند  نیه  نایش

 ...اسم برام آشنا بود نی...چقدر امدوسا

 ...دمیشن  کجا

 افزود ؛  پادشاه
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همسر    ی خودشو به شکل هوروش درآورد و شبانه وقت  مدوسا

 ...و فرزند هوروش خواب بودن اونا رو به قتل رسوند

  د یشد و همسرش رو غرق خون د  داریصبح ب  یوقت  هوروش

 د یفهم  یوقت  یول  اکوئهیکاره د  نی شد ، اولش فکر کرد ا  وونهید

 ...مدوسا طلسم شده ی  لهیبوس اکوید

جا   چیه   یرو کرد ول  رویکردن مدوسا ز  دایپ  ی را جا رو ب  همه

 ...ازش نبود ی اثر

 ی ...همون جادوگردمی اومد اسم مدوسا رو کجا شن  ادمی  حاال

شده بود...   اکویو طلسم شدن د   سی شدن ساو  ی که باعث زندان

 ...نمشیوقت نب چیه  دوارمیام

ا  دونستمینم  یول پل  نیکه  دخالت   دی جادوگر  در سرنوشتم 

 ...شده می زندگ  ریمس  رییکرده و باعث تغ 

 ی کرد برا   کار یبودم بدونم هوروش بعداز اون اتفاق چ  کنجکاو 

 ؛  دمیپرس نیهم



Page 141 of 376 
 

 به سر هوروش اومد؟  یاون اتفاق چ بعداز

 جواب داد ؛  ایآند ملکه

 ...شد  ری همسر و فرزندش پ ی از غم و غصه  هوروش

هم داشت که پسر    ی ا  گهیدختر بود ، البته فرزند د  فرزندش

 ...بود یخارج از قصر آسمان ی انجام کار ی بود و اون شب برا

عم  هوروش  م  یقیعشق   یانسان  رایداشت...م  را ی به همسرش 

و با   شهیکشاورز بود که هوروش عاشقش م  هیو دختر    یفان

مخالفتها  ازدواج  ک  ادیز  ی وجود  با    هیه  فان  هیخدا    ی انسان 

با هم خوشبخت    ی ادیز  ی ممنوعه با هم ازدواج کردن و سالها

  ی پسر به نام آران و وقت   هیازدواج    نیکردن و حاصل ا  یزندگ

  نبار یدوباره باردار شد و ا  رایشاهزاده آران شانزده ساله بود م

 ...گذاشتن  ارا یآورد اسمشو ت  ا یبدن ی دختر
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هفت قلمرو   ی   نده یآ   ی گفتن روز  یدرباره اش م  انیشگویپ

ا تغ  نیبدست  شاد  کنهیم  دایپ  ریی دختر  باعث  مردم    ی و 

 ...شهیم

نبود   ا یاشتباه کردن و عمر اون دختر بدن  انیشگویانگار پ  یول

 ...و اون اتفاق شوم افتاد 

کردم    یم  ی دیو غم شد   یچرا تو قلبم احساس ناراحت  دونمینم

 ...دهیدستش گرفته و فشار م قلبمو تو یانگار کس

پادشاه آرتاداس حواسم جمع شد ؛ هوروش همچنان   ی صدا  با

و کارآمده    قیال  اریعزادار همسر و فرزندشه...شاهزاده آران بس

 ...رو به عهده گرفته  یو به دستور پدرش امور قصر آسمان

بوده   یهوروش چ  ی رویتا بفهمم ن  مردمیداشتم م  ی کنجکاو  از

 ؛  دمی که پرس

 بده؟ اکویداشت که حاضر نشد اونو به د ییرویچه ن هوروش

 جواب داد ؛ ازیآر
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 آب(  ی آبها بود )خدا ی کنترل کننده  هوروش

 آهاااااااا _

  رو به پادشاه گفت ؛ وبعد

  اکو یهر چه زودتر خودمون رو به فرمانروا د  دی من ما با  سرور 

ا  میبرسون تقاضا وجو  ی ادی راه خطرات ز  ن یتو  از شما  د داره 

 ...دیراه کمک کن نیبه ما در ا کنمیم

ملکه    دیی تا  یانداخت وقت  ایبه ملکه آند  ی آرتاداس نگاه  پادشاه 

 جواب داد ؛   رینفس گ یقیبعداز دقا دیرو د

بهتر  اریبس_ از  کار  نیخب...دوتا  پسرم شاهزاده  و    ن یافرادم 

 ...خواهند کرد  ی شما رو همراه

 !!!!!سه نفر فقط

 و گفتم ؛ ازی کنار پوالد و آر رفتم

 ...می دار ازین ی شتری فقط سه نفر ما به افراد ب چرا
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 جواب داد ؛ پوالد

  ی چند صد متر   ی دارن که فاصله   ینی زبیت   اریچشمان بس  الفها

 ننیبب توننی رو م

مهارت دارن...   یلیخ  یرزنیو شمش  ی راندازیدر ت  نطوریهم   و

 !نهی هترتو کار ب  نیشاهزاده کار

کار  ن یهم  در شاهزاده  ورود  اعالم   ن یزمان  رو  همراهانش  و 

 ..کردن

باز موند ، هم    رت یکه دهنم از ح   هیچه شکل  نمی بب  برگشتم

زن همراهش بودن   ه یمرد و    ه یکه    ی شاهزاده و هم دو نفر

کار  ی داشتن...ول  رکنندهی خ  ییبایز خود   نیشاهزاده  و  غرور 

م  یخاص   یفتگیش موج  نگاهش  ه  زدیتو  نگاه   چکسیبه 

 ...کردینم

 گوشم زمزمه کرد ؛  ری ز نایش

 ...افتاده  لیانگار از دماغ ف  شی سنگ  افهیق  نیبا ا  هیک  گهید  نیا
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 !داشت ی متکبر  ی افهیبود ق نا یبا ش حق

 ″ی راو″

 ه ی   شدنیحرکت م  ی ماده  مرسده و همراهانش آ  کهیحال   در

 ن یا  دنیافراد پادشاه وجود داشت که با فهم  نی جاسوس در ب

 ...موضوع فوراً به وولدمورت اطالع داد

ا  نیا  دنیبا فهم  وولدمورت که    دیکش  یطانیش  ی خبر نقشه 

  نقشه موفق نیاگه در ا

نابود  ی گمراه  شدیم پ  ی و  در  رو  همراهانش  و   ی مرسده 

 ...داشت

 ″مرسده″

...فردا صبح  کردمینگاه م رونیاتاقم پشت پنجره داشتم به ب تو

  میکنیحرکت م

 سفر بودن لی در حال جمع کردن وسا هیبق

 ...نه  ای میشیتعداد کم موفق م نیدونم ما با ا  ینم
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 فکر بودم که در اتاق زده شد ؛ تو

 ه؟یک

 ن؟ی دیورود م  ی من اجازه ی بانو_

 ...بود ازیآر

 داخل نییبفرما_

 از؟یشده جناب آر ی زیچ_

 زد وگفت ؛ ی لبخند

 ...شهیبه بعد راهمون پر خطرتر م نجا یاز ا ی...ولنه

 ه؟یمنظرتون چ_

  م ی ها برسزودتر به قلمرو خون آشام  نکهیا  ی برا  میما مجبور_

 ...م یگمشدگان عبور کن ابانیاز ب

 تعجب گفتم ؛  با

 !اسمش گمشدگانه؟ چرا
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د  نکهیابخاطر  _ رفته  اونجا  به  کس  فقط   گه یهر  برنگشته 

 ...تونستن عبور کنن ی معدود ی اعده 

  گفتم ؛  دهیترس

 م؟ی راه خطرناک بر  نیاز ا دیبا یچ  ی پس برا خب

  ن یکترینزد  ابانی ب  نیا  نیاز افراد شاهزاده کار  یک ی  ی به گفته  _

الف تونسته ازش عبور   نیها ست که اراه به قلمرو خون آشام 

 ...شناسهیکنه و راهو م

تحت سلطه اربابان جن قرار داره ،   ابانیب  نیها اافسانه   طبق

 ...دنیورود نم ی اجازه  یاربابان عقرب سوار که به هر کس

ا  نیچند  اکویفرمانروا د   البته از  اونا    ابانیب  نیبار  عبور کرده 

 .ابله با فرمانروا رو نداشتنتوان مق

اگه اونا بفهمن که شما   میدار  یما هدف بزرگ  دینباش  نگران

 ...دنی به ما اجازه عبور م نیهست   اکویفرمانروا د یجفت واقع
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  ی نزده راه م  دهیفردا صبح سپ   دیهم خوب استراحت کن  حاال

 .میافت

تونستم   یداشتم نم  یبی چرا ته دلم دلشوره عج  دونمینم  یول

 ...باشم نیب خوش

ذاشت    یدلشوره نم  ی و از طرف  الیصبح خوابم نبرد فکر و خ  تا

بنابرا لباسا  ن یبخوابم  شدم  برام   ی بلند  که  راه  تو  مخصوص 

 ...دمیآورده بودن رو پوش

پوالد که کالفه در حال قدم زدنه تعجب    دنیو با د  رونی ب  رفتم

 کردم که متوجه من شد و گفت ؛

می شد  حاضر ب  نایش   خواستمی...  بفرستم  کنه...   دارتیرو 

 ...میفتیراه ب میخوایم

 ؟ی کالفه ا نقدریتو حالت خوبه...چرا ا_

 .ستین ی زی...چیچی ه_
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 نقدر یرو ا  یشگی هم  ی شده بود که پوالد آروم و جد  ی زیچ  هی

 ...فه کرده بودآشفته و کال

ظاهراً همه آماده و منتظر من بودن...که   هیبق  شی پ  میدیرس

  دم یزل زده ، رد نگاهشو گرفتم رس  ییپوالد با اخم به جا  دمید

سفر همراهمون بود   نیو جسور که در ا  بایز  ی دختر  سنایبه  

  پس د یابروهام باال پر

دختر که به پوالد محل    نیربط به ا  یپوالد ب  یآشفتگ  لیدل

 ...نبود دادینم

بود که قرار  یسفر همون الف نی از همراهانمون تو ا گهید یکی

مرموز بود   یلی خ  ی باشه ول  ابانی عبور از ب  ی ما برا  ی بود راهنما

 ...اومد یاز نوع نگاهش به خودم خوشم نم

روز  امروز  کردسه  ترک  رو  الفها  قلمرو  ب  م یه  وارد   ابان ی و 

 ...می گمشدگان شد

 ...ی اجنبنده  چگونهی سوزان و داغ و بدون ه اریبس یابانیب
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شال تمام صورتمو پوشوندم که فقط    ه یپارچه شب  کهیت   هیبا   

نداشتن فقط من بودم    یظاهراً مشکل  هیبود بق  رونی چشمام ب

 ...شدمیکه داشتم از گرما آبپز م 

  ی بطرز مرموز  ز یاما همه چ   می شد  ابانیوارد ب  ه یمدت  نکهیا  با

 کریغول پ  ی از اربابان جن و عقرب ها  ی خبر  چ یآروم بود و ه

 ...نبود

تشنگ  یلیخ هم   کردمیم  یاحساس  از    خواستمیم  ن یبخاطر 

 گفتم ؛  رمی آب بگ نایش

 .شمیهالک م یآب بده دارم از تشنگ از مَشک بهم نایش_

 ...دمیاالن بهت آب م_

اون الف راهنما که اسمش    هوی   زهی خواست برام آب بر  نایش  تا

 و گفت ؛ شمونی برزو بود اومد پ 

 ...از اون بهت بدم ایکه من دارم خنکتره ب یآب_
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فکر    شتر ی بودم که بخوام ب  ینگاش کردم تشنه تر از اون  مردد

 گفتم ؛ نی هم  ی کنم برا

 .باشه_

آب آورد بهم  ی که همراهش بود کاسه ا  یرفت از مَشک عیسر

 یی آب خنک و گوارا  گفتیآبو خوردم راست م  یمعطل  یداد ، ب

  دمی بود کاسه رو بهش دادم که د

 ...شده تشکر کردم ره یبهم خ ی معنادار ی لبخند با

  میرفتیراه م میوقفه داشت یساعت ب دو

  یخواب یب  ایود ب یخستگ ی دونم برا ینم

  نفس یکه بود باعث شده بود تنگ یچ هر

احساس حالت تهوع داشتم ضربان قلبم تند شده بود   رمیبگ

 حالم اصال خوب نبود

دونم   ینم  کدفعهی ، من که حالم خوب بود    دمیدیتار م  جلومو

 ...شدم ی نجوریچرا ا
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کرد و    دنی پام شروع به لرز  ری ز  نیاحساس کردم زم   ناگهان

 گفت ؛ یکه م  از یآر ادیفر

 ...رونده ی رونده...شن ها ی شن ها_

  ی بزرگ  ی شروع به حرکت کردن و عقرب ها  ابانیب  ی ها  شن

براق  رو اونا سوار بودن    یآب  ینقابدار با چشمان  یکه موجودات

در حال فرار    ی اد یاومدن و ما با سرعت ز  رونی شن ها ب  ری از ز

 ...میبود

 ن ی خراب بود که با زم  یلیخ  و منم حالم  ادیز  یل یخ  تعدادشون

 از یهم متوجه ام شدن آر  هیزد و بق  ادیاسمو فر  نایخوردنم ش

 ...خودشونو بهم رسوندن هیو بق

 ن؟ یبلند ش نیتون یمن حالتون خوبه...م ی بانو_

 نگران گفت ؛ پوالد

 !سوارم شو...زود باش  دمی م فتیمن ش_

 بلند شدم و گفتم؛  یبه سخت 
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 ..._را تونمیمن خوبم م_

م  هوی کردم  ما  ارم ی ب  خوامیحس  و  ام   ی عیباال  معده  از  داغ 

غل  اهیس  یو خون  دیجوش و همچن   ظی و  از    ن یاستفراغ کردم 

 ...زد رونیدماغ و گوشم خون ب

 ...کردنی شوکه و با وحشت نگام م هیبق

و    دهیشده بود و عقربها بهمون رس  ر یفرار د  ی برا  گهی د  حاال

 محاصرمون کردن

سفو  نیکار به خون  و  اومد  جلو  بودم    یاهیرا  آورده  باال  که 

 گفت ؛  رتیدست زد و با ح 

 ؟ی خورد ی.چخطرناک آغشته شده.. ی خون به زهر نیا_

 گفت ؛ عیسر نا یکه ش  یچیبگم ه خواستمیم

 ...از مَشک برزو آب خورد_

برزو سوار   میبه سمت صدا برگشت  ی قهقهه ا  ی صدا   دنیشن  با

 ...از عقرب ها یکیبر 
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 ...کار شماست  انیپا نجایموجودات احمق!..ا_

  میپوالد که گفت ما تو تله افتاد ی و صدا 

شن  ی زیچ  نیآخر که  تار  دمی بود  در   بعد  فرو    یکی و  مطلق 

 .رفتم

 ″ی راو″

به برزو مرسده رو    نیدروغ  ی و دادن وعده    بی با فر  وولدمورت

س در  رو  همراهانش  ز  یاهچالی مسموم    ی زندون  نیرزمی در 

 ...کرد

شده بود   هوشی نگران حال مرسده که ب  هیو بق  ازی آر  یطرف  از

کار بودن...شاهزاده  انتظار چن  ن ی،  اصال  از    یانتیخ  ن یکه  رو 

و    ینداشت بشدت شوکه ، عصبان  ش یطرف دوست دوران بچگ 

 ...احت بودنار

 گفت ؛  ی و زار هیبا گر نایش
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 ...میدی مرسده رو از دست م  مینکن ی اگه زودتر کار _

سبزرنگ بود چند قطره    یعیما  ی که حاو  ی اشه یاز ش   نیکار

 و گفت ؛  ختیتو دهن مرسده ر

زهر تو   شتریمحلول تا چهار پنج ساعت از پخش شدن ب  نیا_

مدت مداوا نشه مرگش    نیاگه بعداز ا  کنهیم  ی ر یبدنش جلوگ

 ...هیحتم

تا اونجا    یوجود داره ول  انیزهر فقط تو قلمرو پر  نیا  پادزهر 

 ...میکه به موقع برس میندار  یشانس چیهفته ها راهه ، ما ه

 أسیو  ی دی بود ، ناام ختهیبهم ر  زی چ همه

که احساس    ییدر جا  شهیشده بود...اما هم  هیبق  ری گ  بانیگر

  دیام یآخر راه یکنیم

 ...زنهیم جوونه

  اونا اهچالیس  کینزد یاهچالیدر س  قایدق
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از اربابان   یکینام داشت توسط    س ی که آرتم  انیپر  ی   شاهزاده

 ...شده بود دهیجن که عاشق شاهزاده بود ، دزد

ا  شن  بایز  ار یبس  ی شاهزاده  با  و  لجباز  اونها   ی حرفها  دنیو 

فهم اراه    دی خوشحال  از  تازه   نیا  اهچال یس  نینجات  افراد 

 ...وارده 

 ...حساب شده کرد ی نقشه ا دنیشروع به کش نیبنابرا

و مرگ مرسده    تیخبر مسموم  دنیوولدمورت با فهم  یطرف  از

همراهانش رو به قتل    هیخوشحال و به برزو دستور داد تا بق

 ...برسونه

خودش    ری صفت اربابان جن رو به تسخ  طانیوولدمورت ش   اما

  درآورده بود ، و به اونها گفته بود

 ...ببرن  نیکشته شدن همراهانه مرسده برزو رو هم از ب  بعداز

[24.11.20 21:27] 
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از زندون  بعداز از    هیو بق  ازیشدن آر  یدو ساعت  با دو  ، برزو 

 ز ی رآمیتحق ی اونا شد و با لبخند   اهچالیاربابان جن وارد س

 گفت ؛  نیبه شاهزاده کار رو

اچاره یب  نیکار_ دردت    گهید  نجای!  به  ات  مسخره  غرور 

 ...خوره ینم

  ن ی و غد بودنت متنفر بودم...از ا  یفتگیخودش  نیاز ا  شه یهم

  همه نداشت و منشأ  تی جز غرورت برات اهم  ی زیچ  چیکه ه

ول   ی بود  توجهات بودم  مرگتونه...مرگ  یمتنفر  روز   ،  یامروز 

 دردناک و پر از ترس 

تو قفس عقربها...و   میندازیشما رو م  گهیدو ساعت د  یکیتا   

 ...سر داد  یطانیش ی و خنده ا دیقراره خوراک عقربها بش

عالقه    س یآرتم   شاهدخت  از  به    یکی  ی که  جن  اربابان  از 

  دا یپ   یراه نجات  ی گرفت با اغواگر  میخودش با خبر بود تصم

 کرد ؛ اد یکنه پس بلند شد و شروع به داد و فر
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  کنم یدر رو... خواهش م  دی...باز کنستین  نجای ا  یکس  ی آها_

 ...د یدر رو باز کن

وارد  از سه ارباب جن که اورنگ نام داشت    یک یباز شد و    در

 شد و گفت ؛ اهچالیس

 ؟ یگرفت متوی باالخره تصم _

 !یواقع  وید  هیداشت...  یو ترسناک  هیبشدت کر  ی اافه ی ق  اورنگ

حالت ممکن   نی چهره اشو مظلوم کرد و با عشوه تر  س یآرتم 

 گفت ؛

و    فیکث  ی جا  ن ی، حاال منو از ا  شمیقبوله... معشوقه ات م_

  .در شأنببر.. رونینمور ب

 ر ی پست و حق  ی جا   نیکه معشوقه اش تو ا  ستی اورنگ ن  ارباب

 ...باشه

 پر از هوس و شهوت زد و گفت ؛ ی لبخند  اورنگ

 !ی خوبه سر عقل اومد_
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آرتم   اومد دور کمر  انداخت  از س  س یجلو دستشو   اهچال یو 

در    سی بردش...آرتم  رونیب و  اش  نقشه  گرفتن  از  خوشحال 

 یحس تهوع و انزجار گرفته بود...وقت یکینزد ن یکه از ا یحال

  از گوشه گذشتنیتازه واردان م اهچالیس ی از جلو

 ...معلوم نبود ی ز ی چ چیه  یکرد ول ینگاه چشم

به    سویبود آرتم   باروی ز  ی پر  نی با ا  یکه در فکر همخواب  اورنگ

که تازه به عمق نقشه    سی اتاقش برد و انداختش رو تخت...آرتم

کرد تو چهره اش آثار ترس رو نشون   یبرده بود سع  یاش پ

 نده و با ناز گفت ؛

دار_ وقت  شبو  تمام  ما  جشن   نیا  دیبا  میسرورم  رو  لحظه 

 .ارنیبرامون شراب ب نی...دستور بدمیریبگ

  ی حن پر ناز و عشوه  و ل  بنده ی ظاهر فر  ر ی که تحت تاث  اورنگ 

 ...ارنیقرار گرفته بود به خدمتکار دستور داد شراب ب  سیآرتم 
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آرتم  با شراب  و   سی آوردن  گرفت  بدست  شرابو  ظرف  فورا 

 ؛گفت

 !سرورم زمیمن براتون بر نیبذار_

جامشو پر    قهیاورنگ نشست و هر چند دق  ی بعد رفت رو پا  و

 ...کردیم

که دستشو اغواگرانه   یدر حال  سی مست شدن اورنگ ، آرتم  با

 ؛ د یپرس د یکشیصورت و گردنش م  ی رو

که  من بودم   یاهچالیکنار س   اهچالیکه در س  ی سرورم! افراد _

 ان؟ یاونا ک  کردنیسر و صدا م یلیهستن خ یزندون

 کرد و گفت ؛ ی سکسکه ا اورنگ

 !و افرادش اکویجفت فرمانروا د_

خشکش   رتیحرف از شدت شوک و ح  نیا  دنی با شن  سیآرتم 

  گذره یم  اکوی. سالهاست که از طلسم شدن فرمانروا دزده بود..

 ...همه سالها چطور ممکنه  نیبعد از ا
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 تته پته گفت ؛ با

 اشه؟ یکه جفت واقع نیدون ی اااز کجا م_

 کشدار گفت ؛   یبا لحن اورنگ

.البته با توطئه وولدمورت  رو به گردن داره..  تی گردنبنده ابد_

بق و  مرده  االن  تا  احتماال  و  شده  قراره    ه یمسموم  افرادش 

 .خوراک عقربها بشن

 یخارج نشده بود که شوک دوم  ی هنوز از شوک اول  س یآرتم 

 ...بهش وارد شد

 اکو یفرمانروا د یقیجفت حق تیمسموم

 !!!!د یوولدمورت پل وربدست

 ؛ د یپرس ی بد شراب حالش بد شده بود ول ی شدت بو از

 ن؟ یقراره افرادش رو به قفس عقربها بنداز یچه زمان_
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تر برد و با   نییپا  س یکه دستاشو از کمر آرتم  ی در حال اورنگ 

پا رو در   نییفشردن  نفرت و خشم  تنه اش هر لحظه حس 

 گفت ؛  کردیم  شتریب  سیآرتم 

شا  نیهم_ هم  ا  دیاالن  خنده  و  باشن  عقربها  قفس   ی تو 

 ...مشمئز کننده سر داد

پاش بلند شد کالفه شروع به   ی شدن اورنگ از رو   هوشیبا ب  و

 ...قدم زدن کرد

 ی دیچشمش به کل  کدفعهینشده که    ریتا د  کردیم  ی کار  دیبا

 ...تو گردن اورنگ بود افتاد که

 ...از اتاق خارج شد اطی با احت دی گرفتن کل با

 ″ی راو″

به سمت    اط یبا احت  د یبا در دست داشتن دسته کل  س یآرتم 

 ...و افرادش بودن راه افتاد   اکویکه جفت فرمانروا د   یاهچالیس
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بلند نگهبانان که مشغول خوردن شراب بودن   ی خنده    ی صدا

 ...شدی م دهیشن

و پرواز کردن رو داشت که   ینامرئ   یتوانائ  سی آرتم   شاهدخت

 ...بود  انیتمام پر ی روین  نیالبته ا

 یکیشد و به سرعت    اهچالیس  کیشدن نزد  یبا نامرئ  پس

از    یکی،    دیشن  ییپا  ی صدا  هوید  ها رو امتحان کر  دیکل  یکی

 ومد یم  اهچالینگهبانان داشت به سمت س

که مست   یو نگهبان در حال  د یکش  ی خودشو به کنار  عیسر

 بود با خنده چند بار به در زندون زد و گفت ؛ 

صبرانه منتظره شما هستن    یعقربها چند روزه غذا نخوردن ب _

 ...سر داد و رفت  ی و بعد قهقهه ا

رو امتحان کرد    دهایو دوباره کل   د یکش  ی نفس راحت  س یآرتم 

 ...و در باز شد  د یداخل فقل چرخ  دهایاز کل یکی نکهیتا ا
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درو کامل باز    ستین  یمطمئن شد کس  ینگاه کرد وقت  اطرافو

 ...کرد

  تر دهیمرسده هر لحظه رنگ پر یطرف از

...همه ناراحت و نگران بودن هر کدوم تو افکار خودشون شدیم

  ی نفر سع  هیانگار    دنیشن  ییصدا   نیح  نیودن در همغرق ب

د بهم  کنه  باز  درو  هوش  گهیداشت   ، کردن  در    ارانهینگاه  به 

 ...دنینگهبان رو شن ی بعد صدا یشدن...کم رهی زندون خ

چه    دونستنی...نم ومدیرفتن نگهبان دوباره همون صدا م   بعداز

کث تا  م یکه ناگهان در باز شد و بعده کم وفتهیداره م یاتفاق

 ...انتها باز شد 

  س ی درو باز کرده ، آرتم  یشوکه شده بودن که چه کس  همه

 وارد زندون و بعد ظاهر شد و گفت ؛

 ...میفرار کن نجایتا متوجه مون نشدن از ا دی با دیعجله کن_

 یی بارویز ه یبه پر ی و ناباور  رتی با ح همه
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 ...شدن  رهیدرو باز کرده بود خ که

 ؛ دیپرس   جیگ نیکار

 !؟یهست یک گهیتو د_

پر_ شاهدخت  ا  سی آرتم   انیمن  شما  مثل  منم   نجا یهستم 

تا نگهبانا سرشون  دیبودم که تونستم فرار کنم حاال با یزندون

 ...میبر  نجایگرمه از ا

[26.11.20 22:16] 

 43_پارت#

 فوراً مرسده رو بغل گرفت و گفت ؛ پوالد

مگ_ زده!  نبودچرا خشکتون  معجزه  منتظره  ا  نیه    نم یخب 

ب رفت  و  بق  رونیمعجزه  به   هیو  و  اومدن  خودشون  به  هم 

 ...بدنبالش راه افتادن

پ   انیجن  ی ها  اهچالهیس کار  چ یپر  و  بود  به   نیوخم  مشعل 

 ...کردیحرکت م  هیدست جلوتر از بق
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  ان ینرفته بودن که نگهبانان متوجه فرار زندون  یمسافت  هنوز

 .شدن

 گفت ؛  سیآرتم 

 ...باز کنم یتا بتونم پورتال میبرس  نیبه سطح زم دیبا_

بق  و  بودن...برزو  کردن  فرار  حال  بدنبالشون   هیدر  نگهبانان 

 ...روانه شدن

 ...عقربها رو از قفسشون آزاد کرد  برزو

بدنبالشون به سطح   عقربها هم  دنیرس  نیبه سطح زم  یوقت

 ...اومدن نیزم

دادن و به سمتشون حمله   فتی به حالت گرگ ش  نای و ش  روزبه 

 ...کردن

کرد    ی راندازیمهارت داشت شروع به ت   ی راندازی که در ت  سنای

 ...از نگهبانها رو هدف گرفت ی و عده ا

 زد ؛  اد یفر دیجنگ  یکه م یهم در حال نیکار
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همه مون   نکهیکوچولو! زود باش پورتالو باز کن قبل از ا   ی پر_

 ...میعقرب ها بش ی غذا

پر  س یآرتم  از  کار  ی که  گفتن  بود   یحرص  ن یکوچولو  شده 

 ...باز کردنه پورتال تمرکز کنه ی کرد بر رو  یسع

بودن   گه یو برزو سخت مشغول مبارزه با همد  ن یکار  یطرف  از

که برزو در حقش کرده بود   یانت یانتقام خ  خواستیم  نی، کار

بگ  هم  ره یرو  حرکت  نیبه  در  شمش  یضربت   ی خاطر   رش یبا 

 ...فوران کرد رونی شاهرگ برزو رو زد و خون به سرعت به ب

خون به طرف برزو حمله و شروع    ی با حس کردن بو  عقربها

 ...به خوردنش کردن

 زد ؛  ادیبا باز کردن پورتال فر سیآرتم 

 ...ن ینگهش دارم فورا ازش رد ش تونمینم یلی خ نی زود باش_

و    نایو ش  ازیپوالد که مرسده رو بغلش داشت بعدش آر  اول

  جهیوارد پورتال شد و در نت  سی و در آخر آرتم   نیروزبه و کار
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 ...گمشدگان تونستن فرار کنن ابانیب از

 ″مرسده″

  ی برخورد دندونام بهم رو م  ی صدا  دی لرز  یبدنم از سرما م  تمام

 ...افتادم تو برف ها  کردم یاحساس م دمیشن

بودم   دهی بزرگ دراز کش  خیتخته    هی  ی که باز کردم رو  چشمامو

 ...خیچرا منو گذاشتن رو  اوردمیاز تعجب داشتم شاخ درم

گمشدگان وسط    ابانیکه تو ب  نه یا  ادیم  ادمیکه    ی زیچ   نیآخر

 ...میافتاده بود ری عقربها گ

 کنم یم کاریچ یخی اتاق  ن یاالن تو ا پس

 کجان؟ هیو بق نایش

ب  بلند اتاق  از  ا  رونیشدم   ،   ه ی  نجایرفتم...همه جا رو گشتم 

 !بود  یخیقصر 

 ...از سکنه  یخال ی قصر
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 اومدم؟  نجای ا ی چطور یول

 ...کس نبود  چیگشتم ه یکی یکیرو  اتاقا

بس   یکی  وارد که  شدم  اتاقا  بنظر   اریاز  بود  باشکوه  و  مجلل 

اتاق بود    نیکه تو ا  یاتاق خوابه ، توجه ام به در اتاق  دیرسیم

 ...شد

 ن یرفتم جلو هم  کشوندیمنو به سمت اون در م   ییروی ن  انگار

 ...شدم در خودش برام باز شد کشیکه نزد

شکل    ی نسبتاً بزرگ و گنبد  یپا داخل اتاق گذاشتم ، اتاق   مردد

رو در وسطش  چ  خیتخته    ه ی  ی که    ه یبه    هیشب  ی ز ی بزرگ 

 ...تابوت قرار داشت

 ...!!یخیتابوت  هیجلو رفتم   رتیشده از ح  مسخ

از چ  یسخت  به و  کردم  باز  و  دادم  د  ی زیدرشو هل   دم یکه 

 شوکه و مبهوت خشکم زد 

 !!!!!اکوید  فرمانروا
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 ...بود دهیدرون تابوت خواب دهیرنگ پر اکوید

 ؟؟ ی چطور یول

 نجا؟؟؟ یاومدم ا ی کجاست و چجور قایدق  نجایا

طلسمش   اکوید  دنیاومد که تورج گفته بود با بوس  ادمی  هوی

 ...شهیشکسته م

که خواستم    نی سرمو بردم جلو و خم شدم رو صورتش هم  پس 

 ...تو شکمم احساس کردم یق یسوزش عم کدفعهیببوسمش 

نگاه کردم د  یوقت ، درد    دمیبه شکمم  لباسم پر خونه شده 

 ...کردم یحس م  ی دیشد

 ...هیکار چه کس نمی پشت سرم بب برگشتم

از پشت تو شکمم   رشویکه شمش  ی مو نقره ا  ی زن  دنیبا د  که

 ...فرو کرده بود جا خوردم 

 ومد ینم ادمی یاش برام آشنا بود ول افهیق
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 ...دمشید کجا

 گفت ؛ ی قینفرت عم با

 !ماله منه  اکوی...د یتو طلسمشو بشکن  ذارمیهرگز...هرگز...نم_

ا  با پر  نیگفتن  از خواب  با هراس  آر  نای...شدمی حرف  و    ازیو 

 ...شناختم باالسرم بودن یکه نم گهی چند نفر د

 گفت ؛ یبا خوشحال  نایش

بدنت خارج ...زهر از  ی مقدس رو شکر!...بهوش اومد  انیخدا_

 .شده

 م؟ ییما کجا_

 ان یقلمرو پر_

 افتاد؟ یچه اتفاق_

 گفت ؛ یبا لبخند مهربان ازیآر
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  حیبعداً براتون توض  دی استراحت کن  دیمن شما فعال با  ی بانو_

 .دمیم

  دم یخوابم افتادم و نامحسوس دستمو رو شکمم کش  ادی  هوی 

 ...خواب بود هیراحت شد فقط  المینبود خ  یچی، ه

انگار که تو   انی...تو قصر پرگذشتیروز از بهوش اومدم م  دو

 ...ها فراهم بود  نیبهتر زیبودم از همه چ ایرو

اربابان    اهچالیتو س  یچه اتفاقات  دمیشن   ازیو آر  نایاز ش  یوقت

 ...که واقعا برامون معجزه رخ داده دنی جن افتاده فهم 

دوستانم هم    هینبود نه تنها من بلکه بق   سی شاهدخت آرتم  اگر

 ...شدنیکشته م

و جسور بود واقعا شجاعتش رو    بایز  یلیخ  سی آرتم   شاهدخت

 ...کنم ی م نیتحس

  نیلجباز و زبون دراز هم بود و با کار  البته

 ...کرد یمدام کل کل م مغرور
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توجه   ی گفت انگار  یبهش نم  ی ز یچ  نیدر کمال تعجب کار  و

 ...جلب شده بود  باروی ز ی پر نیاش به سمت ا

پرباید  ملکه اانی...ملکه  بر  ز  نی...عالوه  مهربونم   بای که  بود 

 ...بود

 ی قیبالخره جفت حقکرد که    ی اظهار خوشحال  دیمنو د  یوقت

 ....شده دایپ  اکویفرمانروا د

و    کردنیاحترام رفتار م  تیو نها  یبا ما به گرم  انیکل پر  در

 ...مهمون نواز هم بودن نیهمچن

اون زن تو خوابم   یبود و ذهنم پ  هیبق  شیمن جسمم پ  یول

برام   نقدریبودمش...چرا ا  دهیبود و کجا د  یک  نکهی ا  گشتیم

 ...و غم بود یآشنا بود ، چشماش پر از نفرت و ناراحت   نقدریا

 ال یمن از فکر و خ  یبودن ول  ده یشب بود و همه خواب  مهین

 ...برد یخوابم نم ی ادیز
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 ی گذشتم ول  هیبق  ی رفتم از کنار اتاقا  رونیشدم از اتاق ب  بلند

جلو  یوقت رد شدم صدا  ی از  پوالد  ناخداگاه    دم یشن  ییاتاق 

 ...آه و ناله بود هیشب ییادم صداگوش د قیدق  ستادمیا

ن  اولش خوب  حالش  پوالد  کردم  چند   یوقت  یول  ستیفکر 

بود    سنای  ی صدا  نیا  رتیگوش دادم در کمال بهت و ح  قهیدق

 ...ومدیکه از اتاق پوالد م

 !!!!!!من  ی خدا اوه

 ...!و پوالد با هم بودن سنای

 ...حد  نینه در ا یول نشونهیب ی زیکرده بودم چ شک

ها و الفها    نهیگرگ  ی رابطه  ...نهی گرگ   ه یالف بود و پوالد    هی  سنای

 ...اختالف نظر داشتن زای چ ی سر هیخوب نبود سر  ادیز

 ...ی رفتار  نینچنیبود ا دیپوالد بع از

ها گفته بود   نهی گرگ  ی درباره طلسم آلفا  ییزایچ   هی  نا یش  البته 

 ...کردیمحتاط عمل م دیبازم پوالد با یول
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با هم رابطه دارن تا االن   سنایپوالد و   دمیاون شب که فهم  از

 ...گذرهی دو روز م

 ...هم متوجه شده بودن هیکه بق ی مدام کالفه بود طور پوالد

 ه یدختر تودار و کم حرف نکهی هم با ا سنای

 ن ی کس جز من از ا  چینداشت ه  یاونم حال و روز خوب  یول

 ...موضوع خبر نداشت

کردن که من با   هیو روزبه از رفتار پوالد گال  نا یش  ی بار  چند

 ...کردم یاطالع یاظهار ب دونستمیم نکهیا

د  امشب من    بای ملکه  ورود  مناسبت  فرمانروا    ی عنیبه  جفت 

 یاز خوشحال   سی و آرتم  نایداده بود...ش  بیترت  یجشن  اکوید

 ...امشب دائم در حال پرو لباس بودن  ی رو پا بند نبودن و برا

 ...برگشتم سمتشون سی و آرتم نایزده ش جانی ه ی صدا با

  نیتو فرستاده...بب  ی شخصا برا  بایلباسو ملکه د  نیمرسده ا_

 فه یچقدر قشنگ و لط



Page 176 of 376 
 

 ....اندازه اته مین ی بپوشش بب ایب

بپوشم که در    خواستم ی بود م  ی کیقشنگ و ش  یلیخ  راهنیپ

 اتاق زده شد 

 بود و گفت ؛ ازیدر و باز کرد آر نایش

 م؟ی با هم حرف بزن یکم دیمن وقت دار ی بانو_

 انداختم و بعد گفتم ؛ سیو آرتم  نایبه ش ی تعجب نگاه با

 ...داخل نی ایب کنمیبله حتما...خواهش م _

 ...میاطرافو قدم بزن نیا نیایاگه ممکنه با ب _

 ..!ارخب یبس_

 گفتم ؛ نای رو به ش و

 ...پوشمیلباسو م  امیبعدا م_

 ...میاز قصر رفت رونیبه ب ازیهمراه آر و
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همچون طاووس    ییبایبود که پرندگان ز  یقصر باغ بزرگ  پشت

منحصر    ییبایشناختم اما ز  یکه من نم  یو پرندگان  یو طوط

 ...داشتن وجود داشت ی به فرد

 گفت ؛  ازیپرندگان بودم که آر  دنید محو

 نجا یامکان داره ا میمراقب باش ی لیخ دیامشب با یتو مهمون_

 ...هم مثل قلمرو الفها جاسوس داشته باشه

 ...دعوت کرده  ی ادیز ی مهمون ها باید ملکه

  ده یچی همه جا پ  اکو یشده جفت فرمانروا د  دا یخبر پ  بای تقر  االن

 ...هامرو خون آشام قل یحت

 ؛  دمیپرس

 کجاست؟  مونیمقصد بعد_

داشت با دلهره بهش زل زدم    دیانگار تو گفتنش ترد  ستادیا

 که گفت ؛

 !غار مردگان_
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 ؛ دمیپرس متعجب

 !غار مردگان؟_

شهر متروکه   هی...در واقع  نهیزم  ریغار صدها متر ز  نیبله...ا_

کشور و شخص    هیکه عل ی افراد شی ست که چند هزار سال پ

 شدن یمرتکب م  یانتیپادشاه خ 

تبع   نیا  به ا  دیغار  تو  عمر  آخر  تا  و  طلسم    نی شده  غار 

 ...شدنیم

نفر  ی افراد  نم  نیکه  ما  و  اتفاقات  م یدونیشدن  در    یچه 

تو غار وجود داره    یجهنم  ی ها موجودانتظارمونه...طبق افسانه 

 ...شهیم رونیبه ب  ی مانع از خروج هر موجود که

، قلمرو خون   ی قلمرو بعد   میغار جون سالم بدر ببر  نیاز ا  اگه

 ...ها ستآشام 

 ی شکل ممکن آراسته بودن...مهمون ها  نیباتریرو به ز  قصر

 ...دعوت شده بودن انیاز نقاط مختلف قلمرو پر  ی ادیز
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پر  قصر از  ق  یانیپر  ظاهرها  افهیبا  و  شده    یمتفاوت  ی ها 

خدمتکار موهامو    هیو    دمیرو پوش  بایملکه د  ییبود...لباس اهدا

 ی نقره ا  ی سهیر  هیآراست و    یی بایبه ز  دیرسی که تا کمرم م

  ش ی آرا  ی که برا  ییپودر ها  ی سر  هیدور سرم گذاشت و بعد با  

آرا به  کرد  بود شروع  از چند   شی صورت  کردن صورتم...بعد 

مات    نهیی خودم تو آ  دنیکار صورتم تمام شد با د  یوقت  قهیدق

و    بای ز  یشیآرا  لیوسا  نیتر  ییشدم که با ابتدا  ی دختر  ریتصو

 ...شده بود حیمل

 زدم که خدمتکار گفت ؛ ی لبخند

  باتر یو شما رو ز  ادیبهتون م  یل یخ  ش ینوع آرا  نیمن ا  ی بانو_

 ...دارن یکرده...امشب مهمونا از شما چشم برنم

 و گفتم ؛  دمیخند

  ی معمول  ییبایز  ه یمن فقط    ستین  یگی اونطورام که م  گهید_

 ...دارم 
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وارد اتاق شدن    سنایو    سیو آرتم  نایدر اتاق زده شد و ش  که

 شدن که گفتم ؛ رهیمن مبهوت بهم خ دنیو با د

 خوب شدم؟ _

 جواب داد ؛ نایش

 ...ی کننده شد  رهیخوب؟ خ_

 ...ی خوشگل شد یلیاره...خ_

 ...نیشد  یشما هم عال_

 گفت ؛  سنای

  ی قیوقته شروع شده همه منتظرن جفت حق  یلیجشن خ_

 ...نن یرو بب اکویفرمانروا د

 ...میبر نی هست   یخب پس منتظر چ_

از کنار هر کس که رد    میچهار نفرمون از اتاق خارج شد  هر

  رهیبهمون خ میشدیم
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نسبتاً بزرگ    زیم   هیکه دور    هیو بق  ازیآر  دنیو با د  کردنیم  نگاه

 ...می نشسته بودن به سمتشون رفت

مات زل زده بودن...لبخند    سی به آرتم  نیو کار  سنایبه    پوالد

 تا امشب سالم بمونندو    نیزدم ا  سی و آرتم  سنایبه    ی معنادار

 ...آوردن شانس

رو اعالم کرد   بای خدمتکار که ورود ملکه د  ی با صدا  حواسمون

 ...جمع شد

  یکوتاه میوارد شدن ملکه همه تعظ  بعداز

 ...میکرد

  ن ی به مهمونا خوش آمد گفت و همچن  بیدلفر  ی با لبخند  ملکه

 افزود ؛ 

بر   اکو یشدن جفت فرمانروا د  دایجشن بخاطر پ  ن یامشب ا_

 ...پا شده و بعد به من اشاره کرد که کنارش برم 

 کنارش و گفت ؛ رفتم
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حقبای ز  ی بانو  نیا_ جفت  مرسده  د  ی قی...بانو   اکو یفرمانروا 

رو از خواب    شونیهستن و قراره با شکستن طلسم فرمانروا ا

 ...نجات بدن  ی ابد

با   های و با بعض  رت یبا ح  هایبعض  د یچی تو سالن پ  ی ا  همهمه

 ...کردنی نگام م  نیتحس

که با ورودشون   میهم دار  ی ا  گه ید  ی ژهیاما امشب مهمون و_

 ...کردن یجشن ما رو نوران

 !!ژهیتعجب به ملکه نگاه کردم مهمون و با

 تعجبمو از نگام خوند که گفت ؛ انگار

 !یقصر آسمان عهدیشاهزاده آران ول_

ظاهراً اونا هم مثل    ه یو بق  نایبرگشتم سمت ش  د یباال پر  ابروهام

...خدمتکار ورود شاهزاده آران رو اعالم کرد من متعجب بودن.

.. 
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و چهار پنج سال و با    ستیب  خوردی که بهش م ی پسر  دنید  با

جا    یآب  یدخترکش ، قدبلند و نسبتا الغر و چشمان  ی لبخند

 ...داشت یمهربون افه یبود و ق پیخوردم...خوش ت

از دختران مجلس همراهش   یل یشدن به ما نگاه خ  کینزد  با

 ...شدی م دهیکش

د  دیرس  یوقت بهم  آران  شاهزاده  و  ملکه   م یتعظ  گهیبهمون 

 ...از حضورش تو جشن کرد  یکردن و ملکه ابراز خوشحال

 و گفت ؛ دیبرگشت سمت من دستمو گرفت بوس بعد

د _ فرمانروا  معروف  جفت  واقعاییشما  اکویپس    با یز  !!...شما 

 ...با شما  ییباعث افتخاره آشنا ن،یهست

 زدم و گفتم ؛ ی شده لبخند سرخ

 ...با شما خوشحالم ییممنون من هم از آشنا_

اما    نمیبی باره شاهزاده آران رو م  نیاول   نکهیچرا با ا  دونمینم

 ...ند یجور حس خوشا هینسبت بهش داشتم  یبی حس عج
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و به رقص دختر پسرها نگاه   میبزرگ نشسته بود  ز ی م  هی  دور 

 ......رقصشون قشنگ بودمیکردیم

  ی دراز و ازش تقاضا   سنایپوالد بلند شد و دستشو به سمت    هوی

 ...رقص کرد

 یاز پوالدو نداشت با چشمان   یحرکت   نیکه انتظار همچ   سنای

 ....هم متعجب بودن ه یبق کردیگرد شده بهش نگاه م

هم   ازیانگار آر  می بهم زل زد  ی لبخند معنادار   ه یبا    از یو آر  من

..کرده  ریها گلوش گ  نه یگرگ  ی جد  ی آلفا  نیبرده بود که ا  یپ

. 

 تو گوشم زمزمه کرد ؛  نایش

... کنهیرقص م  ی تقاضا  ی باره که پوالد از دختر  نیاول  نیا_

 ...نشونش کنه  خوادیخوشش اومده و م سنایفکر کنم از 

 تعجب گفتم ؛  با

 نشون؟؟؟؟ _
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با گاز گرفتن    کننیم  دای جفتشون رو پ  ی ...گرگها وقتگهیآره د_

 ...تا همه بفهمن کنن یگردن جفتشون نشونش م

 .مونهینشون جاش تا آخر عمر م نیو ا 

 ...!چه جالب _

شروع   رقص و  گاه یدست تو دست هم رفتن به جا  سنایو    پوالد

 ...کردن دنیبه رقص

رو    نیبلند شد و دست کار  جانی با ه  سیآرتم   رت ی کمال ح  در

رقصنده    گاهیگرفت و به زور بلندش کرد و بردش به سمت جا

 ...ها

ق  ریز  میزد کار  یناراض   ی افه یخنده  اخمو  رقص   نی و  هنگام 

 ...دار بودواقعا خنده 

 خنده گفتم ؛  با

 ...میفقط منو تو موند نایش_

 و گفت ؛ شمونیروزبه اومد پ  که
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 ؟ یرقصیمرسده با من م_

 .._من_

 ...با من برقصه خوادیم_

 تعجب برگشتم سمت شاهزاده آران و با خجالت گفتم ؛  با

لطفاً کس   ستمی ن  دنیرقص   ی برا  ی...من همراه خوبزهیام...چ_

 ...دیرو انتخاب کن ی ا گهید

 ...یبرقص ی چطور دمیم ادتی...ستیمهم ن_

  و روزبه نگاه کردم که اخماشون نایش به

 کنم کاریچ  دونستمیهم رفته بود ، نم تو

آر   هی به  باهاش   ازیلحظه  که  کرد  اشاره  بهم  که  کردم  نگاه 

 ...برقصم

 گفتم ؛ نیهم  بخاطر

 ...قبوله_
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 ...رقصنده ها  گاهیبعد دستمو گرفت برد سمت جا و

شونش گذاشت   ی دستمو رو  هی خت و  دستشو دور کمرم اندا 

 دنیامو تو دستش گرفت و آروم شروع به رقص  گهیو دست د

 که گذشت گفت ؛ یکرد...کم

 ...ندازهیم یکس ادی چشمات منو _

  ندهی...تو آی اومد ندهیاز آ  دمی ملکه شن از

 وجود داره؟  نهی خون آشام و گرگ هم

 ...نجاستیآره هست اما تعدادشون کمتر از ا_

 دور چرخوندم  هیدستمو باال گرفت و  بعد

اما بد   رقصمیم  ی نطور یباره ا  نی اول  نکهیاعتراف کنم با ا  دیبا

 ...ومدیکم کم داشت خوشم م  یداشتم حت  ینبود حس راحت 

چ  دونستمینم ا  ی زیچه  با  بود  شده  احساس   نی باعث  پسر 

 ...داشته باشم یراحت
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د  بعداز بهم  رقص  رفت   میکرد  یکوتاه  میتعظ  گهیاتمام   میو 

شمینشست نشستنم  محض  هجوم   نای...به  سمتم  به  روزبه  و 

 گفت ؛ ی با دلخور نایآوردن ، ش

رقص_ باهاش  چرا  خی دی مرسده  مشخصه  بازه    یل ی...  دختر 

 ..._نکنه تو ازش خوش

 ؛ دمیوسط حرفش پر یعصب

  ی !!!... هرگز... هرگز...جملتو کامل نکن...و بعد با کالفگنایش_

 گفتم ؛

ن  ی زیاون چ_ فکرته  تو  لحظه ستی که  که   ی ا...من...فقط...از 

 دمش ید

 ...هیچ دونمیدارم...خودمم نم یبی و غر بی عج  ی ها حس

 ....ش باهام صحبت نکنراجع به گهید کنم یم  خواهش

ناراحت  بعد تو محوطه  یبا  رفتم  به    ی بلندشدم  و  پشت قصر 

 ...نکردم یو روزبه توجه  نای ش ی صدا زدنا
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بود صدها کرم شب تاب باغ   بایپشت قصر تو شب واقعا ز  باغ 

 ...رو روشن کرده بودن

  ره ی نشستم و به منظره باغ خ   یتخته سنگ نسبتاً بزرگ   ی رو

 ...شدم

،    دمیشن  ییقدم ها  ی نگذشته بود که صدا  قهیچند دق  هنوز

د رو  آران  شاهزاده  پشتم  سمتم   دمیبرگشتم  به  داشت  که 

 ...ومدیم

 ؟ینشست نجایچرا ا_

خی نجوریهم_ ب  یلی...داخل  اومدم  بود    یی هوا  رونیشلوغ 

 ...بخورم

 ...فاصله کنارم نشست با

ا_ از  دوستات  رقص  نکهیانگار  من  شدن...اونا   ی دی با  ناراحت 

خب حقم دارن تو جفت    یدوست ندارن تو با من حرف بزن

 ...ییاکویفرمانروا د
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  هیبگم    تونمیم  دمیرو د  اکویفرمانروا د  ی گذشته چند بار  در

نباشه   لشیباب م  ی زیخون آشامه خشن و اخموئه و اگه چ

 ...ستیاز خشمش در امان نکس  چیه

 ...په یبدجور خوش ت نطوری هم و

  نکه یبدون درنظر گرفتن ا دیدی تو رو هنگام رقص با من م اگه

 ...شکستیهستم فوراً گردنمو م یک

روش    یکس  ا ی  ی زیچ  یوقت بشدت  بدونه  خودش  مال  رو 

 افزود ؛ طنت یحساس و تعصب داره...و بعد با ش

 ...!ی قراره روبرو بش یبا بد کس_

 و گفتم ؛ دم یکش یقی، نفس عم دمیخند

خودم    یدونیم_ زمان  تو  داشتم...فکر   هیمن  دوست  رو  نفر 

ول  کردم یم فهم  یعاشقشم  وابستگ  هیفقط    دمیبعداً    ی حس 

  ل یرپتا هیاونم خون آشام بود که توسط داشتم...آخه  ی دیشد

 ...کشته شد
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کمرنگو کمرنگتر شد تا االن   می به مرور زمان حس وابستگ   و

 ...تو قلبم مونده ادشیکه فقط 

 آران با خنده گفت ؛  شاهزاده

 ...ها گره خوردهکال سرنوشتت به خون آشام _

رو شکستم از    اکویطلسم د  نکهیمن به محض ا  ی...ولدیشا_

منو    ی اگه کس  ی به زمان خودم حت  گردم ی، برم  رم یزمان م   نیا

 ...ادین ادشی

 ؟؟؟ی برگرد ؟؟؟؟یچ_

با چشمان  به نگاه کردم که  باز    یگرد و دهن  یشاهزاده آران 

 شده گفت ؛ رهیبهم خ  رتی مونده از ح

ه_ بودن    هیجفت    یفهم  یم  چیتو  آشام   یعنیخون 

نه  ؟؟یچ معمول  هی...اونم  آشام  میخون  فکر   ی کنی...مرسده 

 ...یقدم ازش دور بش ه ی یحت دهیبهت اجازه م اکوید
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  ن یو اگه نه همچ  یدونینم  اکویاز د   ی زی چ  چی...مرسده...تو هآه

 ...ی زدینم یحرف

 زدم و گفتم ؛  ی زخندپو

ن_ مهم  ا  کنهیم  کاریچ  اکوید  ستیبرام  من   نهیمهم  که 

 .رهیجلومو بگ  تونهی نم  چیکه ازش اومدم و ه  ییبه جا  گردمیبرم

خدا_ آ  انیاووووه...  در  کنه...پس  درگ  ندهیرحم   ی ری شاهد 

 ...میخون آشامان و جفتش هست ی فرمانروا

 یخوا ی م  ی چطور  نم یمنتظر اون لحظه ام بب  صبرانهی که ب  من

 ...یمقابله کن اکویبا د

...هر جا به کمکم یدوست روم حساب کن  هیمثل    یتونیم  یول

  ی دردودل کن   ی کیبا    ی خوایم  ی حس کرد  ای  یداشت  اجیاحت

 ...هستم  شهیمن هم

 کرده گفتم ؛ بغض
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اول    داریحرفا رو به تو زدم من معموال تو د  نیچرا ا   دونمینم_

ن  نقدر یا  یبا کس ا  ستمی راحت    ه یاون آدم    نکهیچه برسه به 

 ...پسر باشه

 زد و جواب داد ؛  ی لبخند

 ...حسو دارم   نیمنم هم_

دق   بعداز رفت  قهی چند  د  مینشستن  من  حوصله   گهیداخل 

 ...نداشتم تو جشن بمونم رفتم اتاقم استراحت کنم

به آران زدم فکر کردم که در    ییرو تخت و به حرفا  نشستم

 ...اومد داخل نایاتاق زده شد و ش

 ..._نداشتم ی اصال منظور ؟ی مرسده از من ناراحت شد_

 گفتم ؛ عیسر

 ی منم زود از کوره در رفتم...من متوجهم چ  ناینداره...ش  بیع_

اتفاق   چوقتی که تو ذهن توئه ه  ی زی باور کن اون چ  یول  یگفت

 ..!...نگران نباشافتهینم
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 ...آماد باش  میکنیگفت فردا صبح زود حرکت م ازیآر_

 یکن و بگو کم  یاز طرف من از ملکه عذرخواه  یباشه...راست_

 ...استراحت کنم  خوامیم ستیحالم خوب ن

 ...ارخب یبس_

 .ممنون_

 ن یهم تو ا  س یآرتم   میآماده رفتن شده بود  یزود همگ   صبح

 ...راه همراهمون شد

 تشکر کردم  ز یبخاطر همه چ با یملکه د از

 ...کرد تیموفق ی برامون آرزو ملکه

 ...شوکه برگشتم ییصدا دن یکه با شن می رفتی م میداشت

 ...امیراه همراهتون م نیمنم تو ا_

 ...میحرف شاهزاده آران بود نیا رتی تو شوک و ح یهمگ

 ...میپر خطر شد  یما هشت نفر عازم راه ب یترت نیا به
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تپه    ن یو از ب  میخارج شده بود  انیبود که از قلمرو پر  روزها

 ...میگذشت یها مو مرداب  یسنگ ی ها

 ی فراموش شده ست و کس  ییگفت غار مردگان جا  یم  ازیآر

 ...ستنیها اونجا ن لیجز ارگها و رپتا

 فت یبه حالت گرگ ش  نایوقتها ش  یبعض  میرفتیوقفه راه م  یب

 ...شدم ی داد و من پشتش سوار م یم

 واقعا خسته ام و با ناله گفتم ؛   گهیاالن د یول

ن استراحت  بدو  می...چند روزه دارامی راه ب  تونمینم  گه یمن د_

 ...میری راه م

 جواب داد ؛ پوالد

همه مون  ی نجوری ا میاستراحت کن دیبا گهیمرسده راست م_

 ...میخسته ا

شده بود گفت   رهی که به جلو خ  نش یزبی با چشمان ت  نیکار  یول

 ؛
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 ...میغار کینمونده...نزد ی زی چ گهید_

 جواب داد ؛ ازیآر

  ک یهوا کم کم داره تار  میاستراحت کن  دیحق با پوالده!...ما با_

 ...شهیم

روشن   ش یآت   دیاما نبا   میتخته سنگ بزرگ اطراق کرد  هی  پشت

چون خطرناک بود و امکان داشت ارگها بوجودمون    میکردیم

ها  یپ آذوقه  از  بود  روشن  هنوز  هوا  تا  با   ییببرن...پس  که 

 ...میم خوردبه عنوان شا میخودمون آورده بود

و روزبه و   نایش  دنیخواب  ی برا  ل یدل  نیهوا سرد بود به هم 

  نا ی به گرگ ش  سی دادن ، منو آرتم  فتیپوالد به حالت گرگ ش

  ه یبه گرگ پوالد تک  سنا یبه گرگ روزبه و    ازیو آر   میداد  هیتک

د م  گهی داد  و    دونستنیهمه  دوست    گرو یهمد  سنا یپوالد 

باش   ماده بدست به حالت آ  ر یهم قرار شد شمش  نیدارن...کار

 ...بده ینگهبان



Page 197 of 376 
 

 ...لبام خمار چشمامو باز کردم  ی رو یاحساس نوازش دست با

  یی ...تو خواب مثل بچه ها؟یش  دار یب  ی خوا  یمن نم  ی ملکه  _

قدر معصوم...ول م  ی داریب  یوقت   یهمون  با  لجبازهمش   ی ن 

 ...یکنیم

 خشدار گفتم ؛  ییصدا با

 اکوید_

 اکویجانم عمر د_

 !من کجام؟ _

ظرف   شبی...دستین  ادتی_ تو  نخور  شراب  گفتم    تشو یبهت 

و دو جام شراب    ی کرد  ی با من لجباز  شه یاما مثل هم  ی ندار

خ  ی خورد شد  یل یو  مست  بی زود  بغلم  تو   هوش ی...بعدش 

 ...ی شد

 واقعا؟؟_

 ...حموم می بر ییبغلم تا دو تا ایبله ملکه من... حاال هم ب_
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کردم    به نگاه  حر  هیخودم  خواب  رو  ریلباس  بود...از   ی تنم 

دستمو دور گردنش انداختم    اکویتخت بلند شدم رفتم بغل د

 ...میتو حوض آب گرمه پر از گل رز بود  یو در چشم بهم زدن

دادم به   هیتو آب نشست و من پشت بهش نشستمو تک  اکوید

بدنم همه چ  نهیس به شستن  اون شروع کرد  و  لذت   زیاش 

با لحن ترسناک تو گوشم زمزمه کرد   ییصدا  هویبخش بود که  

 ؛

ه_ د  یتونینم  چوقتیتو  بشکن  اکویطلسم  گردنبند  یرو   ...

 ...ن یشیو تو و دوستانت نابود م  شهیمال من م   ی به زود  تیابد

فرو م  زش یت  ی چنگاال تنم    کردم یم  یو سع  رفتیتو پوست 

فشار دستشو برداشت   کدفعهیخودمو از دستش خالص کنم  

 غی ج  یو وحشتناک  هیکر  ی موجود  دنیو برگشتم سمتش و با د

 ...شدم دار یو از خواب ب  دمیکش ی بلند
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 نی...ازدیبدنم از ترس عرق کرده بود ضربان قلبم تند م   تمام

موجود  گهید او  ی چه  ابود...اول  هم  حاال  زن  موجود   نین 

 !یلعنت

 ...بود شی گرگ و م هوا

 ؟ی د یخواب بد د_

 .بود...بلند شدم رفتم کنارش نشستم نیکار

که تو خوابم   یی...کسانمیب  یکه همش کابوس م  هیآره مدت_

 .زننیم  بیشناسم...تو خواب بهم آس  یهستن رو نم

 ...کن  فی شکلشون رو برام توص_

سرش    ی رو  یخ ی  یبا تاج  دیسف  دست  هی  ی زن با موها   هی_

رو   اکویطلسم د  ذاره ی ماله اونه و هرگز نم اکوی د گه یکه بهم م

و   نهیچشماش پر از نفرت و ک  یداره ول ییبایبشکنم...چهره ز

 ...غمه
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که   دوننی ...تمام هفت قلمرو ممدختهیس  یاون زن ملکه برف_

 ...اکوئهیوار عاشق فرمانروا د وانهید

 ...ه یخی   نشیکه قلب ملکه اش مانند سرزم  خی   نیسرزم  ملکه

  ی خورده و عاشقشه ول  ی سوگند وفادار  اکویبه فرمانروا د  اگرچه

بهش    یحس  چیو ه  دیدیفرمانروا اونو فقط به عنوان دوستش م

 ...نداشت

تو    اکو یکنار د  رشویتصو  دمیزنو د  نیاومد کجا ا  ادم ی حاال    آهاااا

 !...درسته خودشهدمیکه تورج نشونم داد د ییتابلو

 ب ی شده و تو رو رق  دای که جفت فرمانروا پ  دهیو حاال اون فهم_

 ...دونه یخودش م

تو حموم بودم   اکویخواب امشبمو که با د  ی چطور  دونستمینم

 ...کنم فیتعر  نیکار ی برا

فرمانروا   هوی  یبود ول  اکویتو خواب امشبم اولش فرمانروا د_

ق   ی به موجود  اکوید نداشت و   ی ا  افهیبا  ترسناک که دهن 
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 ی که چنگال ها  یشد و در حال  لیتبد  یتماما مشک  ییچشمها

 گفت ؛ کردیتو پوست بدنم فرو م زشویت

و تو و دوستانت نابود   شهیمال من م  ی به زود  تی گردنبند ابد_

 ...نیشیم

 ...یرو بشکن اکویطلسم د یتون یگفت که تو نم نیهمچن و

ذهنت وارد خوابت شده...    قیاون وولدمورت بوده که از طر_

  با حرفاش ی بزار دینبا

 ...بده بتیفر

 !ن؟یداری ب یشما از ک_

 جواب داد ؛  نیعقب...که کار  میبرگشت ازیآر ی صدا با

 .می فتیراه ب دیبا گهی...دشهیم ی ا قه یچند دق هی_

و دوباره به راهمون   میغذا خورد  ی مقدار  هیشدن بق  دار یب  با

 ...میادامه داد
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 م یدی رس  ی چهار ساعت راه رفتن به کوه بزرگ و صخره ا  بعداز

به زبان ناشناخته    ی داشت و حروف  یسنگ  ی درب ورود  هیکه  

با نگاه کردن   از یغار وجود داشت آر  ی در ورود  ی بر رو   یمیو قد

 ها گفت ؛به نوشته

 ...دهیم یچه معن  ادینم ادمی...هیمیقد یل یزبان خ نیا_

 داره؟  ویورود هی نی غار هم نیا می کن کاریچ حاال

 جواب داد ؛  نیو کار دی پرس نایش نویا

ا_ از  عبور  غار  به  ورود  راه   نیا  میبفهم  دیدره...با  نیتنها 

 ...دنیم یها چه معننوشته

گردنبند افتادم که تورج گفته بود با استفاده ازش با   ادی  هوی

زبان رو  تونمیم  یهر  دستمو  جلو  کنم...رفتم  برقرار   ی ارتباط 

دنوشته دست  با  و  گذاشتم  ،    گهیها  گرفتم  گردنبندو  ام 

نوشته ترجمه  به  و  بستم  ناخودآگاه  چشمامو  و  فکر کردم  ها 

 ها ؛ شروع کردم به گفتن ترجمه نوشته
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بدون خانه    شی بدون آب ، شهرها  شی کجاست که رودخانه ها_

 بدون درخت هستن؟ شی و جنگلها

 گفت ؛  سیآرتم 

جنگل  هی  نیا_ از  منظورش  معماست...اما  بدون   ی هاجور 

 ه؟ یبدون آب چ ی درخت و رودخانه ها

 جواب داد ؛  جانی روزبه با ه کدفعهی قهیچند دق بعداز

 .نقشه  شهی!...جوابش مهیچ  دمیفهم_

 گفت ؛ یبا گنگ سنای

 !نقشه؟_

نقشه ست که رودخانه ها و شهرها و جنگلها    ی آره فقط رو_

 ...شهیاده منشون د ات یبدون جزئ

 با لبخند گفت ؛ ازیآر

 ....جواب معما نقشه ستگهیروزبه درسته م_
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 بعد روبه من گفت ؛ و

 .نینوشته بگ نیکلمه رو به زبان ا نیمن هم ی بانو_

 ...ارخب یبس_

گردنبند    ی امو رو  گهی ها و دسته دنوشته  ی دستمو رو  دوباره 

شروع به   ی نقشه رو گفتم که ناگهان ورود  ی گذاشتم و کلمه

 ...باز شدن کرد 

 ...میشاهد باز شدن در بود یرفتم و همگ عقب

[07.12.20 22:12] 

 54_پارت#

شدن راهمون   دهید  ی مشعل برا  هی  نیکار  میغار که شد   وارد

 ...روشن کرد

و خفه بود ،   نی مطلق فرو رفته و هواش سنگ  یکیتو تار  غار

از روشون رد   دیپامون پر از اسکلت و جمجمه بود که با  ریز

 ...میشدیم
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با    ازی...آرومدیم  م یرفتی راه م  یشکستن جمجمه ها وقت   ی صدا

 آهسته گفت ؛ ییصدا

چون   نینذار  ییپاتونو جا  یکه اشتباه  نیحواستونو جمع کن_

 توننی تا چه حد م  دونمیکه نم  یی ه هاپر از تله ست ، تل نجایا

 ...خطرناک باشن

  ق ی و عم  نیدر پست تر  یکه حت  نمیرزم ی االن صدها متر ز  ما

وجود   یموجودات   کیتار  ی جاها  نیتر ارگها  از  وحشتناکتر 

 ...داره

... نی بلند صحبت نکن  ی همه جا وجود دارن پس با صدا  ارگها

 ...نیکه همو گم نکن نیری بگ گرویهمد ی دستا  وارره ی زنج

با دست    سنای،    م یدست همو گرفت  سنا یو    سیو آرتم   نایش  منو

 ...اش دست پوالد گرفته بود گهید

 و من   ازیاش دست آر گهیبا دست د  پوالد

 ...رو گرفته بود نیآران و روزبه هم دست کار دست
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جا  بعداز شد  قرار  غار  دل  تو  رفتن  راه  ساعت   ی برا   ییدو 

 .میاستراحت توقف کن

 ...مینشست یبزرگ یستون سنگ هی کنار

 ...تار عنکبوت بسته بود ی پر از جمجمه ها  دورتادورمون

ما    یکم از  مارپ  هیدورتر  به عمق   یچوب  یچی پلکان  که  بود 

 ...راه داشت   نیزم

 آهسته گفت ؛ پوالد

 م؟ یخارج بش یغار لعنت  نیچقد راه مونده تا از ا ازیجناب آر_

 متفکر گفت ؛ ازیآر

  گه یساعت د  هیتا    میو به ارگها برنخور  ادین  شیپ  یاگه مشکل_

بار  یبه پل سنگ از پل به سطح    می رسی م  یکیو  با عبور  که 

پ  نیزم کم  میکنیم  دای راه  خون   ی و  قلمرو  هم  اون  از  بعد 

 ...ها ستآشام 

 کالفه گفت ؛ روزبه
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با  ی ا  گهیراه د_ ا  دی نبود... حتما  شده عبور   نیغار نفر  نیاز 

 ...!م؟یکردیم

 خونسرد جواب داد ؛  نیکار

ها ست راه به قلمرو خون آشام   نیکتریغار نزد  ن یا  یهست ول_

 ...انبرهی م هیدر واقع 

 بلند شد گفت ؛  یروزبه عصب 

 ..._که ممکنه قهیعم ی پراز تله و دره ها نجایا یول_

  ی چی خورد و جمجمه از پلکان مارپ  ی پاش به جمجمه ا  هوی  که

 ن ییپرت شد پا

کرد...همه شوکه و خشک شده بهم نگاه    جادیا  ی بلند  ی صدا  و

دق   میکردیم چند  راحت  فتادین  یاتفاق  یوقت   قهیبعد   ی نفس 

 ...میدیکش

و    میحس کرد  میعظ   یطبل ارگها و لرزش  ی اما ناگهان صدا 

 گفت ؛ ادی آران با فر
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 ...دیارگها...فرار کن _

  عقب میبعد همه جا روشن شد برگشت  و

به سمت ما   نیشاخدار آتش   ی ارگها به همراه موجود   هزاران

 ...حمله ور شدن

 ...میسرعت در حال فرار بود به

م  اُرگها حمله  بهمون  طرف  همه  سمتمون   کردن یاز  به  و 

 ...کردنیرو مهار م  رها ی ت  ریبا شمش  ن یکه آران و کار  ی راندازیت

مهارت  سنای با  ت   یهمزمان  در  ت   ی راندازیکه  تو   ر یداشت سه 

 ...خوردی که به هدف م  کردیو پرتاب م  ذاشتیکمان م

داده بودن و به   فتیبه حالت گرگ ش  نایو روزبه و ش  پوالد

نداشت هر لحظه تعداد   ی ا  دهی فا  یارگها حمله ور شدن ، ول

 ...شدیارگها چند برابر م

من    ذاشتمی م  دی...نباکردمی م  ی کار  دیبا بخاطر  دوستانم 

 .فتهیجونشون تو خطر ب
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تو دستش بود که با استفاده    نی آتش  یموجود شاخدار شالق  اون

تا راهمونو   کردی ما رو خراب م  ی جلو  ی ازش سنگها و صخره ها

 ...میکردیسنگها فرار م  ختنیما قبل از فرو ر یببنده ، ول

ب   من همه  آخر  تا  کردم  کم  سرعتمو  به   ی...وقتفتمیعمدا 

 از یآر میدی پل رس  یکینزد

 و گفت ؛ ستادیا

 ...نیشاز پل رد ب اط یبا احت نی زود باش_

شد   یارگها گرفته نم  ی بود که اگه جلو  یکیو بار   یسنگ  پل

 ...کردنیو پل رو نابود م می از پل عبور کن م یتونست یما نم

نبا  مویتصم  من بودم   هیبق  ی برا  یاتفاق  ذاشتمیم  دی گرفته 

 یچندان  ی همه از پل  عبور کردن ، ارگها فاصله  بای... تقرفتهیب

 ...بشن کیباهامون نداشتن پس گذاشتم خوب بهم نزد

ها نگاه کردم همزمان به بچه   ستادمیا  دمیپل که رس  ی وسطا  به

 با اشک و لبخند لب زدم ؛ 
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 ...نی فرار کن  دیتونی که م ییتا جا_

 زدن ؛  ادی و پوالد فر آران

 ...ایننننننننننه...مرسده زود باش ب_

 زد ؛  ادیبا وحشت فر ازیآر

 ...کار رو نکن نیمن ا ی وبان_

ش  سیآرتم  ب  نای و  سمتم  کار  انیخواستن  روزبه   نیکه  و 

توجه  یمن ب یول  کردنیم ادیجلوشونو گرفتن ، همه داد و فر 

 ...بهشون برگشتم سمت ارگها...جلوتر رفتم 

متر  یوقت چند  فاصله  و   دنیرس  میبه  بستم  چشمامو  فوراً 

 ...ارگها تمرکز کردم  ی نابود  ی گردنبندو تو دستم گرفتم و رو 

از خاکستر    یظی چشمامو باز کردم غبار غل  یبعد وقت  ی ا  لحظه

رو   ییکه چشمم جا  ی غار پخش شده بود بطور  ی تو فضا  اهیس

 ...دیدینم

 ...ام احساس کردم  نهیتو قفسه س یقیسوزش عم ناگهان
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بود    اد یبهم اصابت کرد انقدر شدتش ز  ی ری جا تاز ک  دونمینم

 ...سقوط کردم  ک یو تار قیدره عم  نییپل به پا ی که از رو

صدا  فقط آخر  دوستانمو    ی ادهایفر  ی لحظه  زده  وحشت 

 ...دمیشن

رفتم   یتر م  نیی پا  نوییپا  نطوریچه مدت بود که هم  دونمینم

 ...افتادم تو آب هویکه 

سرد   از داشتم    ی شدت  چ  زدمیم  خیآب  باعث   ی زیاما  که 

  ی که من اصالً شنا بلد نبودم ول  نه یشده بود ا  می و شگفت  رت یح

  ن یانگار نه انگار تو آب بودم و ا  دمیکشیآب داشتم نفس م  ریز

 وفته؟؟یداره م  یباعث وحشتم شده بود که چه اتفاق

کم   رفتیم  ی اد یاز زخمم خون ز  رفتمیدر آب فرو م  نطوریهم

 ...شدیکرخت م حال و یکم بدنم داشت ب
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شد که از    انینما  ی دی شدنم نور شد  هوش یقبل از ب  ی الحظه  

وقت و  بستم  انبوه  یشدت درخشش چشمامو  کردم  از    یباز 

 ...درخشان دورمو احاطه کرده بودن ییایدر انیپر

 ...فرو رفتم  ی خبر  یب ی ایشد و در دن اهیچشمام س ی جلو

اطرافمو   ی صدا  با کردم...  باز  پرندگان چشمامو  خوندنه  آواز 

 ...بودم دهیدرخت تنومند دراز کش  هی  ری نگاه کردم ز

  ...آالله ام ی دشت پر از گل ها  هیتو  دمیبلند شدم د یوقت

 هو یگلها کردم که   نیشروع به قدم زدن ب  رتی و ح  یشگفت  با

گوزن دور  سف  یاز  و  ها  دی بزرگ  شاخ  که    دمید  ییطال  ی با 

 ...کردینگاه م رهیداشت بهم خ

منو    ییروی برگشت رفت انگار ن  دیمنو متوجه خودش د  یوقت

 ...که دنبالش برم  کرد یوادار م 
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که   دمیرس  ی ا  اچهیدنبال کردن گوزن به در  قهیچند دق   بعداز

رو  دمید داره  م  اچهیدر  ی گوزن  ا  رهی راه  غرق   نکهیبدون 

 گذاشتم  اچهیدر ی بشه...مردد منم پامو رو

 ...رمیآب راه م ی دارم رو شدی نم باورم

  ه یوارد    ی در کمال ناباور  دفعهی گذشتم    اچهیکه از در   نیهم

باشکوه و عظمت که دهنم باز مونده    نقدریشدم ا  ییقصر طال

 ...بود

 ...وجود داشت  کیبزرگ و کوچ ی ابرها کهی قصر ت دورتادور

 !!!!!تو آسمون قرار داشت ییکاخ طال نی من ا ی خدا اوه

  چک ی و پ  ادیبا ارتفاع ز  ییکه ستونها  یبزرگ  ی لیتاالر خ   وارد

 که دور ستونها ییها

 ...شده بود شدم دهیچ یپ

 ...دی رسی بنظر م ییایو رو  زیانگشگفت زی چ همه
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قرار داشت که در وسطش مجسمه   یوسط تاالر حوض آب  در

  خت یریدو دستش آب تو حوض م  نیلخت که از ب  مهین  یزن

 ...وجود داشت

  یی صدا  دنیحوض آب بودم با شن  ی که محو تماشا  نطوریهم

 ی ابا چهره   انسالیم  ی مرد  دنیبرگشتم سمت صدا که با د   رایگ

سرش جاخوردم    ی رو  نیزر  یو تاج  دیسف  ییو لباسها  ینوران

رو تک  یتخت  ی ،  پاش    هیمجلل  کنار  هم  گوزن  اون  و  داده 

و   بود  رو  هی نشسته  نوازش  حالت  به  گوزن   ی دستشو  سره 

 ... دیکشیم

 !بانو مرسده ی خوش اومد  یبه قصر آسمان_

 ؛  دمی خودم اومدم و پرس به

 اومدم؟  نجایا ی ...من چطورنیهست  یشما ک_

 زد و گفت ؛ یحی لبخند مل مرد
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خدا_ م  انیهادر  انیخدا  ی من  من   ، ک  دونمیهستم   یتو 

  ی تو رو به زمان ریدست تقد  ی اومد   نجایبه ا  ی و چطور   یهست

 .ییاکوید ی کشوند...تو جفت ابد یباش دیکه با

 ه؟یچ  ادیم ادتیکه  ی زیچ  نیآخر

 اومد ؛  ادمیفکر کردم آها  یکم

بود_ مردگان  غار  تو  دوستام  حمله   میمنو  بهمون  ارگها  که 

لحظه   یکردن و من با استفاده از گردنبندم نابودشون کردم ول

 ی 

سقوط کردم بعدش تو آب   کی خوردم و به دره تار  ری ت  آخر

 ...شد یچ  ادینم ادمی گهید یافتادم ول

 یهوشیفعال ب  یول   ی کرد  داینجات پ  ییایدر  انیتو توسط پر _

 ...یهست  نجای، ا ایو االن تو عالم رو

 ه؟ یمن چ یاصل تیهو  نیدونیشما م_

 بهم زل زد و گفت ؛  ه یثان چند
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چ_ همه  م  زوی بله...من  موردت  با  یول   دونمی در    د یخودت 

 ...یبفهم

تو سرنوشتت ملکه   ی اومد  ایبدن  یقدر بدون که وقت  نیهم  فقط

شروع به هفت قلمرو دوباره    ی هاشدن رقم خورد و تمام گل 

 ...غنچه دادن کردن

 ″یتو آغازگره تمام اتفاقات خوش ″

 ...نشو دیاز دست نده و ناام مانتو یکه برات افتاد ا یاتفاق هر

 ؛ دمیپرس ینگران با

 به سرشون اومد؟ ی...چیدوستام چ یول_

 ...!ی ایبهوش ب دیبا  گهیو حاال د_

ها هستن  دوستات حالشون خوبه و االن تو قلمرو خون آشام _

 ...نن یتو غمگ ی بشدت برا  یول

 چشمامو باز کردم  یقینفس عم دنیکش با
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تنگ  احساس نفس کردمیم  ینفس  هم  سر  پشت  بار  ...چند 

 ...و بعد به اطرافم نگاه کردم  دمیکش  قیعم

 !!کجام؟  من

پل سقوط   ی خوردم و از رو  ریکه ت  نهیا  ادمهیکه    ی زیچ  نیآخر

 ...کردم بعدش تو آب افتادم

 !!!!!!ییایدر انی... پرایخدا اوه

 نجا؟ یاونا نجاتم دادن و آوردن ا یعنی

 ییاتاق نسبتا بزرگ با نقش نگاره ها هی

 هیداستان  ی و سقف که انگار  وارهاید رو

 ...دادنی شرح م جنگو

و دور    وارهایبراق و باشکوه در کنج د  ییطال  یی ها  ی گچبر  و

 ....سقف وجود داشت
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تو اتاق نبود و از    ی ها و ملحفه ارو پنجره   ی گونه پرده ا  چیه

تصو ا  ییها  یماه  ر یپنجره  به  شنا    نیکه  طرف  اون  طرفو 

 ...شدیم  دهید کردنیم

در گوشه اتاق قرار    یمتیاز جواهرات ق  دهیپوش  ی قد  نهییآ  هی

نرم و   یلیصدف اما خ  هیبزرگ شب  یتخت  ی داشت ، و من رو

پتو  دهیراحت دراز کش  روم    ییایدر  ی از جنس خزه ها   ییو 

 ...بودن دهیکش

 دم یشده بودمو دست کش یکه زخم  ییجا

تا   نهیمتوجه شدم باالتنه ام لخته و دور تا دور قفسه س  که

 ...شده یچی شونه ام باند پ ی رو

و خواستم بلند شم که    دم یگردنم باال کش  ریپتو رو تا ز  عیسر

 ...و صورتم از درد جمع شد  دی کش  ر یام ت   نهیقفسه س  کدفعهی

 ...کردمیپشت سر هم م  ی سرفه ها و
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وقت  ی صدا  از شدن  اتاق  وارد  نفر  چند  فوراً  کردنم    ی سرفه 

 ...و هم مات و مبهوت شدم دم یهم ترس دمشونیبرگشتم د

 ی بودن و از فلس هاشون نور   یماه   نییکه از کمر به پا  یانیپر

 ...شدیساطع م

هم نداشتن ، دو زن و  یباالتنه شون انسان و پوشش چندان  و

سبزه    یرده که پوستو م  بایتنه ز  مین  هیمرد که زنها فقط    هی

 ...داشت باال تنه اش لخت بود یو عضالن

و الماس    دیاز مروار  یورآالتیداشتن و ز  یبلند و رنگ  ی موها

 ...موها و دور گردن و مچ دستشون بود ی رو

ول  ی ا  دهیکش  چشمان ا  یداشتن  راه   نکهیجالبتر  هوا  رو 

 ...رفتنیم

ها رو   یبررس  نیشونه تا ساعد دستشون باله داشتن همه ا  از

  رت ی اتفاق افتاد خالصه رو هم رفته موجودات ح هیتو چند ثان 

 ...بودن ی آور
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 از زنها جلو اومد و گفت ؛  یکی

 ...بلند نشو هنوز کامل زخمت خوب نشده_

 ؛ دمیکه درد داشتم پرس یحال در

 !کجاست؟ نجایا_

 ده بود گفت ؛ش  رهیمرد که بهم خ اون

، سرورم    ییایدر  انی.پادشاه پرقلمرو پادشاه آرتاداسه!..  نجایا_

 ...منتظر مالقات با شما هستن

  کشمیآب نفس م  ریز ی من...من چطور_

 انسانم؟ هی کهیحال در

نم_ هم  ک  میدون  یما  چطور  یهست  یتو  ا  ی و   نجا یاز 

 ...ی سردرآورد

 هوشم؟ یچند روزه ب_

 زن جواب داد ؛  همون
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ب  هی د  ی...ولیهوشیهفته ست  روز  کامال    گه ی تا چند  زخمت 

 ...شهیخوب م

 ی نیچند ساعت با ورود چند خدمتکار که با خودشون س  بعداز

دست لباس همراهشون وارد اتاق شدن    هیو    یدنیغذا و نوش

 خدمتکارا گفت ؛ از  یکی

لباسو   نیو ا  نی کن  ییرایسرورم دستور دادن از خودتون پذ_

 ...نی بر شگاهشونی و به پ  دهیپوش

غذا رو ،   ینیتخت نشستم و بعد س  ی کمک خدمتکار رو  به

 .بشدت گرسنه بودم و پام گذاشت.. ی رو

 ...زده ها شروع به خوردن کردم  یقعط نیع

غذا رو از    ینیار سبرطرف شد خدمتک  میگرسنگ  نکه یا  بعداز

 ی سبز رنگ  هیدنینوش  ینیپام ورداشت و برام تو جام بلور  ی رو

 ؛ دمی که پرس  ختیر

 !ه؟یچ  هیدنینوش نیا_



Page 222 of 376 
 

 ی مخصوص که از جلبک ها یدنینوش هی_

 ...گرفته شده ییایدر

دادم و دستمو رو شکمم گذاشتم و جواب دادم   نیچ  دماغمو

 ؛

 .خورم ینم یدنیجا ندارم نوش گهی...من دزهیام...چ_

 ...اهاستیتو کل در یدنینوش نیبهتر یدنی نوش نیا یول_

 دستم داد نامحسوس بوش کردم ، جامو

نها  هی...مردد  دادینم  ی بد  ی بو در  و  خوردم  ازش    ت ی قلوپ 

 ...خوردم گه ی جام د هیداشت  یخوب یلی تعجب طعم خ

 که خوردم   هیدنینوش نیبهتر هومممممم

نم  هرگز از جلبک چن  یفکر   ی ر ینظ  یب  هیدنی نوش  نیکردم 

 ...درست بشه

 ...شهیکه باعث دل درد و تهوع م  نینکن ی رو ادهیبانو ز_
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 .ترکمیواقعا دارم م گهیباشه...د_

 ...دمیکمکم کرد لباسو پوش   خدمتکار

  ناش یو آست  ی و سنگدوز   دهیپوش  ریکلته که با حراش د  باالتنه

پوفدار    کمیدار داشت...دامن لباس    ن ینگ  ز یر  ی ها هم تا مچ گل 

  و سبز  یاز آب یت یالیو رنگش ها

 ...بود

 ...بود ی ا رکننده ی لباس قشنگ و خ کال

 ...مرتب کردن موهام همراه خدمتکار از اتاق خارج شدم  بعداز

خاص خودش رو داشت نگاهم همش    یهم شگفت  انیپر  قصر

 گشت ی م واریرو درو د

که از خودشون نور   زی ر  ییایبه گوشه قصر موجودات در  گوشه

  ی وجود داشت که باعث شده بود همه جا نوران  کردنیم  دیتول

 ...بشه
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  م ی دیرس  ی دیبه در سف  چیدر پ   چیپ  ی گذشتن از راهروها  بعداز

بزرگ تو دستشون   یچنگال  هی شب  ییکه دو نگهبان با سالحها

ا در  دو طرف  در  د  ستادهیبود  با  که  باز    دنیبودن  رو  در  ما 

 ...کردن

 که فقط چند نفر  میشد یسالن بزرگ  وارد

خدمتکار شروع   میدیاونا رس  هی ک یبه نزد  یسالن بودن وقت  تو

 ...افراد کرد یبه معرف

پر  شونیا_ قدرتمند  پادشاه   ، آرتاداس  .و ..ییایدر  انیپادشاه 

 ر یهم وز  شونیو ا  ی و شاهدخت ماه پر  انیشاهزاده آر  شونیا

 ...اعظم جناب بزرگمهر هستن

 ی بلور  یو تاج  ی بلند خاکستر  ی با موها  ی آرتاداس فرد  پادشاه

الماس رو بود...و رو  ی از   ی سرش و عصاش هم مثل تاجش 

 ...نشسته بود یباشکوه  هیتخت سلطنت

 ...داشت که متفکر بهم زل زده بود یخشن  بایتقر ی ا افهیق



Page 225 of 376 
 

آر  و پر  انیشاهزاده  ماه  و شاهدخت  اخم و خصومت  با   ی با 

 ...بودن رهیغرور و از باال بهم خ

 رخ داد و  هی ها تو چند ثان ی بررس نیا همه

 نامحسوس خطاب به پادشاه گفتم ؛ یمیتعظ  بعداز

 !درود بر پادشاه آرتاداس _

ا  جنابی عال عفو   یب  نکهیاز  منو  قلمرو شما شدم  وارد  اجازه 

 ...نیکن

رو به   تیبود که گردنبند ابد  یآرتاداس همون پادشاه   پادشاه

ابروشو    هیبهش زل زده    نیاهدا کرده بود و بخاطر هم  اکوید

 باال انداخت و گفت ؛

 ؟ ی گردنبندو از کجا آورد نی...ایهست یتو ک_

 ..._...من...منزهیخب...چ_

 زد و با تمسخر گفت ؛ ی پوزخند انیآر شاهزاده
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 !دزده  هیخب معلومه سرورم...اون _

 ؛  ستادیو اومد جلوم ا دهی دزد گردنبندو

  ه یهد  اکویگردنبند رو پدرم به فرمانروا د  نیدزده کوچولو ا_

گردنبند   نیا  یول   شی دیدزد  ی از کجا و چطور   دونمیداده....نم

 ...مثل تو باشه ی ریدست آدم حق دینبا

که دستشو به سمت گردنبند آورد   کردمیشده نگاش م  شوکه

  از گردنم خواستیو م

سانت  نیهم  یول  ارهیب  درش چند  به  گردنبند    هیکه دستش 

 ...اونو به چند متر اونورتر پرت کرد میعظ ییروی ن دیرس

بودن که پادشاه فوراً از رو تختش بلند    رتیتو بهت و ح  همه

  ییطال  ییکه ناگهان رشته ها  دیکوب  نیزم  ی شد و عصاشو رو 

 ...که توان حرکت کردن رو ازم گرفت دیچی دور دستام پ به

 رت یو با ح ستاد یرو به روم ا اومد پادشاه

 ؛ گفت
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د  نیا_ فرمانروا  از  فقط  محافظت    ی نجوریا  اکویگردنبند 

 ...کنهیم

کس   گردنبند حافظت    یاز  باشه  کرده  تصاحبش  زور  به  که 

 ...کنهینم

...تو یکشیچون تو آب نفس م  یباش   یانسان معمول  هی  دینبا  تو

 !؟یهست  یک قایدق

 تو چشاش زل زدم و گفتم ؛ محکم

ا_ حق  نکهی بخاطر  د  هیقیمن جفت  ول   اکویفرمانروا    ی هستم 

 ...کشمینفس م یچرا تو آب براحت دونمینم

  ره یهمه شون از تعجب گشاد شده بود و ناباور بهم خ  ی چشما

 ...شدن

 شوکه گفت ؛ ی پر ماه

 !؟ییاکویت...تو واقعا جفت فرمانروا د_
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به  پادشاه و    دیکوب  ن یزم  دوباره عصاشو  آزاد شد  دستام  که 

 گفت ؛

د_ جفت  سال  هزاران  بعداز  باالخره  اما    دا یپ  اکویپس  شد 

اهل   داستیکه پ  نطوریا  ستیمشخص ن   تتی...تو هوی چطور

 ؟ی از کجا اومد یستیکدوم از قلمروها ن چیه

درباره    ی اومدم البته داستانش مفصله ول  ندهی خب...من از آ_

 ...ونمدیخودمم نم میواقع تیهو

 ؛ دی اعظم پرس ریوز

که انسانها  ستی ن  ییجا نجای...ای سردرآورد نجایاز ا ی چطور_

 ؟یباش  اکویاگه جفت فرمانروا د  یکنن حت  دایبتونن بهش راه پ

  دنیواسه رس  می گذشتیاز غار مردگان م  میمنو دوستام داشت_

ارگها بهمون حمله کردن و من با    یها ولبه قلمرو خون آشام

خوردم    ر یلحظه آخر ت   یاستفاده از گردنبند نابودشون کردم ول

 و سقوط کردم 
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 ...ا یو بعدش به در  کی ته دره تار 

 افزود ؛  پادشاه

م  یعنی_ دوستات  کمک  با  رو   یخواستیتو  فرمانروا  طلسم 

 ؟یبشکن

 ن یدارن که چن   ییرویهستن و چه ن  ییدوستات چه کسا  مگه

 !ن؟یکرد یسکیر

ها با خواهر و برادرش ، شاهزاده آران    نهیگرگ  ی پوالد آلفا_

آسمان  عهدیول کار  یقصر  الفها  شاهزاده  و    ن ی،  همراهانش  با 

 ...کوتوله ازیجناب آر

 ؛  دیپادشاه آرتاداس از تعجب باال پر  ی ابروها

ن_ مگه    ی رومند ی افراد  هستن...اما  همراهت  متحد  عنوان  به 

 فرمانروا کجاست؟ نیدونیشما م

هم_ آشام   میبر  میخواستیم  لی دل   نیبه  خون  با  قلمرو  تا  ها 

 ...فرمانروا کجا قرار داره میآذرخش بفهم  ی همکار
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 ″ی راو″

به دره عم  ر یت   بعداز تار  قی خوردنه مرسده و سقوط  و    کی و 

 ارگها  ی نابود  نیهمچن

 رونی رو بزور از غار ب هیو پوالد بق نیکار

 ...بردن

 ناینشست...ش  یاهر کس گوشه   دنی رس  نیبه سطح زم  یوقت

تو خودشون   نی، پوالد و کار   کردنیم   ی زار  هی گر  سی و آرتم

  ...بودن

 ی ادیبود که مدت ز  ی آران از ته قلب ناراحت دختر  شاهزاده

آشنا نم  ییاز  ا  یباهاش  و  انگ  نی چن  نیگذشت  مرده    زیغم 

 ...بود

  از یآر  نیب  نیدر ا  ی، ول  دادیم  ی رو دلدار   سیو آرتم  نای ش  روزبه

مرسده مرده باشه    کردی زل زده بود ، باور نم  ی امتفکر به نقطه 

 گردنبند آگاه بود ی اون از قدرتها
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 ...باز هم مطمئن نبود یول

  هاهر چه زودتر به قلمرو خون آشام  دیبا

 ...گذاشتیم  انیرو با آذرخش در م  هیقض نیو ا رفتنیم

 شدن ؛  اری هوش یپوالد همگ ی صدا با

  با مرگ میکن کاریچ  دیحاال با ازیجناب آر_

 ...ما هم تموم شده تی مامور مرسده

 به قلمرو خودش برگرده؟ دی با یهر ک یعنی

 کرد و گفت ؛ یمکث ازیآر

 _که بانو مرسده مرده باشه ستمیمن هنوز مطمئن ن_

 گفت ؛  نیکار

 به قلبش  ریکه ت میدیما همه مون د یول_

تار  اصابت دره  ته  به  بعدش  نم  کیو  و  کرد    می دونیسقوط 

 ...شهی دره به کجا ختم م  نیا ی انتها



Page 232 of 376 
 

 جواب داد ؛ ازیآر

اون    میریگردنبند رو دست کم بگ  ی قدرتها  دینبا  یدرسته...ول_

 ...کنهیهر جور شده از صاحبش محافظت م

 گفت ؛ جانی و ه یبا خوشحال نایش کدفعهی 

 !ممکنه مرسده زنده باشه؟ یعنی_

زودتر به قلمرو خون   دینه با  ایزنده ست    میبفهم  نکهیا  ی برا

 ....آذرخش بتونه کمکمون کنه دیشا  میها برآشام 

 ؛ دی پرس  دیبا شک و ترد پوالد

 کمکمون کنه؟ تونهیم ی آذرخش چطور_

 نگاش کرد و جواب داد ؛  رهی خ ازیآر

 داشت  ییجادو ی گو هی شگوی جاماسب پ_

م  که ازش  استفاده  نظر    تونستی با  مورد  شخص  بفهمه 

 ...کنهیم کاریکجاست و چ
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گو  بعد مرگش  برا   ی از  د  ی رو    ادگار یبه    اکوی فرمانروا 

 ....گذاشت

  د ی هنوز هم تو کاخ فرمانروا ست و آذرخش با  ی گو  نیا  احتماال

 در موردش 

 ...بدونه  ییزایچ

  ا یبانو مرسده واقعا مرده    میبفهم  میتونیبا استفاده ازش م  ما

 ...نه

 ″ی راو″

ب   بعداز روز  راه رفتن کار  یسه  با چشمان   ستادیا  نیوقفه  و 

 به افق گفت ؛  رهیخ  نشی زبیت

 میجور بدون استراحت راه بر ن یاگه هم_

 ...میرسیها م به قلمرو خون آشام فردا

 گفت ؛ یبا گنگ سنای
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 ه؟ ییها نرفتم چجور جامن تا حاال به قلمرو خون آشام_

 جواب داد ؛ سنایرو به  پوالد

بلند و محکم که دور تا دورش    ی شهر بزرگ و پهناور با دژ  هی_

 ...شده  دهیکش

 ...و باشکوه در مرکز شهر واقع شده  دیسف ی قصر و

نبود و شهر    ی دژ   چیآرگوس دور شهر ه   یدوران پادشاه  در

  اکو ید  یوقت  ی، ول   گرفتی ورد حمله دشمنان قرار مم  یبراحت

 ها فرمانروا شد دستور داد تا خون آشام 

 ...محکم و بلند دور تا دور شهر بسازن ی وارید

س  وارهاید  ارتفاع  م  یبه  د  رسهی متر  عظمت    ی واری،  اون  با 

 ...ساختش فقط دو سال زمان برد 

  آرگوس رو یقصر پادشاه اکوید  فرمانروا

به    ی ا  گهید  ی ها اتاق   یکرد حت  ی بازساز  ی دی جد  ی معمار  با

 ...قصر اضافه کرد 
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ز  اطراف درختان  اتاقها    یکی  ی کاشت...معمار  ی ادیقصر  از 

ا  هیطور تو  انواع گل   ی باغچه    هی  وونشی که  از  بزرگ  نسبتاً 

 ...بودن وجود داره  ابیکه در تمام هفت قلمرو کم ییها

کس اجازه    چیواست و ه اتاق ، اتاق مخصوص فرمانر  نیا  که

 ...ورود بهش رو نداره

 ...کرد یم یدگی شخصاً به گلها رس اکویخوده فرمانروا د گنیم

 گفت ؛  یبا شگفت سنای

 ...نمی اون اتاقو بب خوادی دلم م یلی! خ ییایچه رو_

 با پوزخند جواب داد ؛  آران

داره    دیشهر د  ی اون اتاق در رأس قصر قرار داره و به همه جا_

 ...شهی، بشدت ازش محافظت م 

وولدمورت که از کشته شدن مرسده خوشحال    گهیطرف د در

 ...داد ب یترت ی روزیپ ن یبه مناسبت ا ی شده بود جشن
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و   گهید  یو موجودات جهنم  نی اط یکه در آن تمام ش  یجشن

 ...ها حضور داشتن   لیرپتا

 رو به حضار گفت ؛ ولدمورتو

 ی جشن نابود  نی ا  یی ! علت برپازمیعز  مانانیدوستان و هم پ_

 ..._که اکوستیجفت فرمانروا د 

بلند و رسا از ته سالن همه به    ییصدا  دنیناگهان با شن  که

 سمت صدا برگشتن ؛

 !!!جفت فرمانروا هنوز زنده ست _

 ″ی راو″

ا  هیو بق  ازیآر تا    رفتنی استراحت راه م  ی همراهان بدون ذره 

 به جلو گفت ؛ رهی خ  نیکار نکهیا

 ...میرسی م  گهی حدود سه ساعت د  نمی ب  یشهر رو م  ی دروازه  _

ها  با قلمرو خون آشام  یچندان  ی فاصله  نکهیخوشحال از ا  هیبق

 ...به راه رفتن ادامه دادن عتریندارن سر
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  از ی و آر  نایبر گرگ ش  سوار   سیسوار گرگ پوالد ، آرتم   سنای

 ...کردن  دنیهم سوار گرگ روزبه شدن و شروع به دو

 دن یشهر رس  ی دروازه    هیکیبه نزد  دن یاز سه ساعت دو  بعد

رس  یول ت  دنیبه محض  قرار    دهید  راندازانیمورد حمله  بان 

رو    رها ی ت  ر یشمش  ی اا حرکات حرفه ب  ن یگرفتن که آران و کار

 ...کردنیمهار م

 زد ؛  اد یفر ازیآر

 ...میستی!...ما دشمن ننینکن  ی راندازیت_

 ...میجناب آذرخش اومد  دنید ی برا ما

 ...نی نکن ی راندازیت

 زد ؛   ادیبانها در جوابش فر دهیاز د یکی

 !ن؟یدار کاری و با جناب آذرخش چ نیهست ی شماها ک_

 و مغرور گفت ؛ رایگ ییبا صدا آران
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  ام ی هستم...ما حامل پ  یقصر آسمان  عهدیمن شاهزاده آران ول  _

 شونیهر چه زودتر ا  دی...بامیجناب آذرخش هست  ی برا  یمهم

 ...م یرو مالقات کن

 بان جواب داد ؛  دهید

 ...اطالع بدم شونیاول ورودتون رو به ا دیبا ن یمنتظر بمون_

 گفت ؛  ازیکالفه و مردد رو به آر  سیآرتم 

...اگه آذرخش به حرفامون توجه نکنه و یاگه رامون ندن چ_

 م؟یکن  کاری نخواد کمکمون کنه اونوقت چ

 مکث جواب داد ؛  یبا کم ازیآر

 فرد به فرمانرواست  نیآذرخش وفادارتر_

وفادار  اون ب  ی سوگند  و  د  شتر یخورده  کس  هر    ی ا  گهیاز 

 ...بشه دایجفت فرمانروا پ خوادیم

  ر یکه همچنان به قسمش وفاداره در غ  میباش  دواریام   دیبا  ما

 ...میفتیم ی صورت تو دردسره بد نیا
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نبود... وولدمورت    کردیفکر م  از یاونطور که آر  زیهمه چ   یول

  تو جشن از نکهیبعد از ا

فهم  ی مدوسا  قیطر زنده    دی جادوگر  هنوز  فرمانروا  جفت 

 ...ست

 ...بشه  کشینزد  کردیجرات نم  یکس  تیزور خشم و عصبان  از

دوستان مرسده در راه قلمرو خون    دونستیکه م  د یپل  ی مدوسا

  ها هستنآشام 

 ...گذاشت ونیو اونو با وولدمورت در م دیشوم کش ی ا نقشه

 ...مدوسا ی گوش دادن به نقشه  با

و    دتر یراف کرد که از خودش پل خودش اعت   شی پ   وولدمورت

 ...جادوگره ی صفت تر مدوسا طانیش

 ...سر داد  یطانیش ی قهقهه ا تیدر نها و
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 ″ی راو″

  انتظار دروازه شهر باز شد و یمدت بعداز

 ...همراهان خوشحال وارد شهر شدن   هیو بق ازیآر

 ...شلوغ و پر رفت و آمد بود اری ها بسخون آشام قلمرو

طبق    یول  کردنیم  هیآشام بودن و از خون تغذچه خون  اگر

کرد حق نداشتن از خون    ی گذار  ه یپا  اکویکه فرمانروا د  یقانون

 ...کنن  هیانسان ها تغذ

داشت...فقط   یدر صورت مشاهده مجازات سخت  و همراه  به 

  مجاز به خوردن خون

 ...بودن واناتیح

ها و غذاخور   ل یدل   ن یهم  به فقط خون   هایدر مهمون خونه 

 ...شدیسرو م واناتیح
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ساخته شده    یو با نظم خاص   ز یتم  اریها بسخون آشام  قلمرو

و   نیوانباز هم ق  اکویبا وجود نبودن فرمانروا د  یبود که حت

 ...نظم خودش رو حفظ کرده بود

  ر یمبهوت و متح  سنا یو    سیآرتم  دنیقصر رس  ی به ورود  یوقت

 د یعظمت قصر سف 

  ...بودن شده

 ...راهو براشون باز کردن و وارد قصر شدن نگهبانان

مجسمه  اطیح و  کهنسال  درختان  از  پر   ان یخدا  ی هاقصر 

محوطه قصر   ی جا   ی فواره آب در جا  نیبود ، چند  ی اسطوره ا

 ...خوردیبه چشم م

 ...کننده بوجود آورده بود رهیخ  ی منظره ا که

 که به استقبالشون  دنیرو د ی دور فرد از

 گفت ؛ ازیآر اومده
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باش_ زدنتون  حرف  مواظب  آذرخشه!  آشام  نیاون  ها خون 

 ...دارن ی زی العاده تفوق  هییشنوا

با غرور و تکبر   دنیآذرخش رس   یک یبه نزد  یوقت ، آذرخش 

 گفت ؛ یخاص

  ی پر هی نهی کوتوله دو الف سه تا گرگ هی_

 کشونده؟ نجا ی شما رو ا ی، چ یقصر آسمان عهدیول و

  ی هفت هشت ساله ول   ستویدر ظاهر ب  یخون آشام  آذرخش 

 ...چند صد سال عمر داشت قتیدر حق

 ی و خال  یخی  یبا چشمان   یعضالن  کلیپوش ، ه  کی، ش  قدبلند

 ...یاز هر حس

 گفت ؛  ازیآر

پ_ حامل  ما  آذرخش  شما   ی برا  یمهم  یلیخ  غامیجناب 

 ...میخلوت صحبت کن  یی...اگه ممکنه در جامیهست

 کرد و گفت ؛   یمکث آذرخش
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 ...یخصوص ی به اتاق جلسه ها می ...برارخبیبس_

 هویهم پشت سرش راه افتادن که    هیجلوتر راه افتاد و بق  و

 رگشت و گفت ؛و با اخم ب ستادیا

 !!!ها!...نه دختربچه ونیفقط آقا_

  س یو آرتم   سنای رو به    از یانداختن و در آخر آر  ی بهم نگاه  همه

 گفت ؛  نایو ش

 .میگردیما زود بر م نیمنتظر بمون نجایا_

 با حرص گفت ؛ س یرفتن آرتم   نکهیا بعداز

ا _ حالمو بهم زد خودخواه و مغروره و بعد    هیک  گهید  نیاه 

 آذرخش رو درآورد ؛  ی ادا

 !!!ونیآقا فقط

 د یکشیکه غمه عشق آذرخش رو به دوش م  ی در حال  نایش 

 جواب داد ؛ 
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پ_ برا  شی چند سال  ا  دمش یبار د  نیاول   ی که    ی نجوریاصال 

ا چهره  برعکس  اتفاقا  مهربون  نیدلنش  ی نبود  و   یو  داشت 

 ...نبود ی از غرور و خودپسند ی خبر

 ...بود گهید یآذرخش هی االن انگار  یول

 ...نداشت یحس  چیه  چشماش

 ...حساس شدم ی ادیمن ز دمیشا دونمینم 

 ″ی راو″

شکل که دوازده   لیمستط   ی زیبزرگ که وسطش م  یاتاق  داخل

 ...دور آن بود وجود داشت یصندل

نشستن...بعد از مکث   هینشست و بعد بق  زیدر رأس م  آذرخش

 گفت ؛  یکوتاه

 ه؟یچ ی درباره  غامتونیخب...پ_

آذرخش    ی شروع به گفتن اتفاقات کرد و هر لحظه چهره   ازیآر

 ...صحبتاش تموم شد  ازیآر یوقت رفتی درهم م
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 ؛  دیمشکوک پرس  آذرخش

جفت فرمانروا باشه...مگه اون چه  دیبا ندهیدختر از آ هیچرا _

 داره؟  ی برتر

 جواب داد ؛ پوالد

تمام دختران هفت قلمرو    نیکه چرا از ب  میدون  ی ما هنوز نم_

رو انتخاب    ندهیاز آ   ی کس انتخاب نشده و گردنبند دختر  چیه

 ...کرده

 ؛ دیسرد پرس یدوباره با لحن  آذرخش

سقوط   کیخورد و به ته دره تار  ری که ت  نیگی خب مگه نم_

به دره سقوط کنه و جون سالم    یامکان نداره کس  نیکرد...ا

  بدر

 ...ببره

انتظار ا  همه از طرف   یتفاوت  یحجم از ب  نی بهم نگاه کردن 

 ...آذرخش رو نداشتن
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 گفت ؛ عیسر ازیآر

ممکنه هنوز زنده باشه ، گردنبند از صاحبش هر طور    یول_

 ...کنهیشده محافظت م

 ...میکن داشیهرچه زودتر پ دیزنده مونده باشه ما با اگه

استفاده    قتیحق  ی از گو  میکنی آذرخش از شما تقاضا م  جناب

 تا بهمون بگه نیکن

 ...نه ایمرسده زنده ست  بانو

لق به جاماسب که متع  یرنگ  ی مشک  ی گو  هی،    قتیحق  ی گو

  ادگار یبه    اکویفرمانروا د  ی بود و بعد از مرگش اونو برا  شگویپ

 ...گذاشت

 ...کردیازش استفاده م  ی فرمانروا فقط در مواقع ضرور 

 ...شهیبشدت محافظت م  ی گو نیا از

 د یپل ی آذرخش توسط مدوسا  قتیحق در
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 نداشت ی اشده و از خودش اراده  ری تسخ

 ...کامال تحت کنترل مدوسا بود و

 که از اصل ماجرا باخبر شده بود مدوسا

مرسده باور کنن که   ارانیبکار ببره تا    ی ا  لهیگرفت ح  میتصم

 ...واقعاً مرده 

 ده یکه متعلق به خودش بود فهم  ییگو  قیمدوسا قبالً از طر 

 ...بود که مرسده زنده ست

  خواست یم  تقیحق  ی خودش به عنوان گو  ی با جا زدن گو  و

 ...اونا رو گمراه کنه

 ″ی راو″

ترک کرد    قتی حق  ی آوردنه گو  ی اتاق جلسه رو برا  آذرخش

رو گرفت و کف دستش    ازیفوراً دست آر  نیکه رفت کار  یوقت

 ...زغال شروع به نوشتن کرد یبا نوع

 رفتار  نیو پوالد و آران متعجب از ا  روزبه
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 ...کردنیبهم نگاه م نیکار

شد و بعد    رهیمتفکر به آن خ   ازینوشتنش تموم شد آر  یوقت

  ینوشته با دودل دنیهم نشون و با د هیکف دستش رو به بق

 ...نگاه کردن نی به کار ینگران و

 ...افتاده بودن ی داشته باشه تو دردسر بد قتیحق اگه

  دینوشته بود آذرخش مشکوکه با نیکار

 ...میجمع کن حواسمونو

بجا  ی همون مدوسا گو  ایآذرخش    گهیطرف د  از  ی خودشو 

 جا زد و  قتیحق ی گو

 ...اتاق جلسه برگشت به

گو  یوقت شد  اتاق  م  ی وارد  وسط  با    هیگذاشت...بق  زیرو 

 ...کردن ینگاه م ی به گو  ی کنجکاو
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گذاشت و آنچه در ذهن   ی گو  ی شو رو)مدوسا( دست  آذرخش

رو تجسم که گو  دشیپل به درخش  ی بود    دن یناگهان شروع 

 ...کرد و بعد خاموش شد

 ؛  دیمضطرب پرس آران

 شد...چرا خاموش شد؟ یچ_

عم  آذرخش سع  دیکش  یقینفس  ناراحت    یو  خودشو  کرد 

 نشون بده گفت ؛

 ...خاموش شد ی گو  نکهیعلت ا_

...که اگه زنده ستیزنده ن  گهیکه متأسفانه جفت فرمانروا د  نهیا

 ...دادیمکانشو نشون م ی بود گو

 و برافروخته بلند شد و گفت ؛ یعصبان آران

مطمئنم..  نیا_ من  نمرده  مرسده   ، نداره...دروغه  .اون امکان 

 ...زنده ست

 ...خوردی )مدوسا( از درون داشت حرص مآذرخش
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همه    ن یکه هنوز ملکه نشده ا  ی ترچقدر متنفر شد از دخ   و

که ملکه هفت قلمرو بشه   ی به روز  ی کننده داره وا  تیحما

 ...اونوقت تمام قلمرو تو مشتشه

 ″...بردی م  نیو از ب کردی م دای نشده اونو پ ری تا د دیبا″

و همه    رفتیگفت نقشه اش لو م   ینم  ی زیاالن اگه چ   یول

 ...ختیری بهم م زیچ

 گفت ؛ ی ظاهر یبا ناراحت نیبنابرا

 ...تا حاال دروغ نگفته چوقتیه ی گو نیا_

جفت فرمانروا متولد    یدوباره ک  مین یتا بب  میمنتظر بمون  دیبا

 ...شهیم

 که از اول به آذرخش مشکوک شده بود گفت ؛ نیکار

ا  اریبس_ گذاشت  نکهیخب...از  وقت    ی لیخ  نیبرامون 

 ...میسپاسگزار
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و    میکن  یاستراحت م  نجایا  ی دو روز   یکیما    ن یاجازه بد  اگه

 ...کنه یبعدش هر کس به سمت قلمروئه خودش حرکت م

 شد و گفت ؛  رهی خ نیبه کار ی لحظه ا   آذرخش

 نجا یا  نیتونیم  نی !...شما تا هر وقت که خواسته یچه حرف  نیا_

 ...کنن یشما رو آماده م ی خدمتکارا اتاقها نیبمون

 ″ی راو″

حرف بزنن از قصر   ی کلمه ا  نکهی همراهان بدون ا  هیو بق  نیکار

 ...بزنن  یگرفتن تو قلمرو گشت میخارج شده و تصم

دادن...همه تو   یدنیمسافرخونه نشستن و سفارش نوش  هی  تو

 ؛  دیپرس ی قرار  یبا ب سنایفکر بودن که 

 ی شد...مرسده زنده ست ، اونجا چه اتفاق  یچ  نی بگ  نیخواینم_

 ن؟؟یافتاد...چرا ساکت 

 نگران گفت ؛ سیآرتم 

 م...مرسده زنده ست مگه نه؟ _
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کاغذ از جنس پوست    ی ا  کهیت  شخدمتیبلند شد و از پ  نیکار

رو   وانیح کاغذ  بعد  کرد  نوشتن  به  شروع  زغال  با  و  گرفت 

 ...دخترا گذاشت ی جلو

چشمان  دخترا  با  نوشته  خوندنه  و   یبا  وحشت  از  شده  گرد 

 ...زل زدن هیو بق نی به کار یرانیح

نرفت    شی پ  میخواستی اونطور که م  زی نوشته بود همه چ  نیکار

 نظره  ری و االن ز

نوش  می آذرخش  افراده خوردن  از  بلند    یدنیبعد  خونسرد  ها 

 ...میشیم

بلند   زیاز سر م   ی عاد  یلیخ  یها همگ   یدنیخوردن نوش  بعد

 ...رفتن  رونیشدن و ب

 نوشت ؛ سی دوباره خطاب به آرتم  نیکار

ببر  یطلسم  یتونیم_ کردن کس  ی بکار  موقع صحبت   ی که 

 صدامونو نشنوه؟
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 با خوندنش جواب داد ؛ سیآرتم 

 ...رهی گی ازم م ی اد یز ی انرژ یول کنم یم مویسع_

 نوشت ؛ نیکار

قبل    میفکرهامونو رو هم بذار  دی...ما بامیندار  ی ا  گهیچاره د_

 ...بشه ری د نکهیاز ا

 ...نظر دارن ریآذرخش ما رو ز ی هاجا ، جاسوس همه

 جواب داد ؛   سیآرتم 

 ...میبر یخلوت ی جا دیبا ی...ول ارخبیبس_

  ی سرسبز  ی تکان داد و راه افتادن به سمت تپه ها  ی سر  نیکار

 ...داشتن یوحش ی هاوهیبا م ییکه درختچه ها

درختچه    ی هاوهیکه در حال کندنه م  تا خون آشام   چند  جز

  ی ا گهید  یها بودن کس

 ...بود یخلوت ی جا  بایو تقر نبود
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 گفت ؛  نیکار

 !خب...شروع کن_

ز  س یآرتم  و  بست  ورد   ر یچشماشو  خوندنه  به  شروع    ی لب 

 ...کرد

 یکس  رونیبودن که از ب  ی اشهی حباب ش  هیبعد درون    ی الحظه 

 ...دیشن یحرف زدنشون رو نم ی صدا

 گفت ؛ یبا خشم و ناراحت آران

ها نفوذ کرده و  دشمن به قلمرو خون آشام   میخورد   بیما فر_

 ...کرده ری آذرخش رو به تسخ

 گفت ؛ نایو ش دنیکش ی بلند نی ه  نای و ش سنای

 ...مکان مرسده رو نشون داد؟ یچ قتیحق ی اما گو_

 گفت ؛ نایرو به ش پوالد
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رو نشون نداد و آذرخش گفت بخاطر    ی زیچ  قتیحق  ی گو_

 ..._و که مرسده مرده نهیا

 و گفت ؛ دیوسط حرفش پر ازیآر

گو_ گذشته    قتیحق  ی اون  گو  کبارینبود...در  تو   ی اون  رو 

پ جاماسب  وقت  دم ید  شگو یدست  گو  ی،  با   یی آذرخش 

  ی گو  نیکه ا  دمیفهم  ی گو  دنهیوارد اتاق شد با د   ی خاکستر

 ی با رگه ها   هیرنگش مشک   قتیحق  ی چون گو  ست ین  یواقع

 ...دور تا دورش ییطال

 گفت ؛  روزبه

 م؟ یکن کاریچ دیخب... حاال با_

 متفکر گفت ؛ ازیآر

و از زنده  بودن بانو مرسده   می کن  دایرو پ  قتیحق  ی گو  دیبا_

 ...میو مکانش آگاه بش
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تا سر آذرخش رو گرم کنه و ما قصر رو   میبکش  ی نقشه ا  دیبا

 ...میبگرد ی کردنه گو  دایپ ی برا

اونا   ی صدا  تونستنینم  نکهیمدوسا از ا  ی هاجاسوس  یطرف  از

برد    یبود که مدوسا پ  نجایرو بشنون فورا بهش خبر دادن و ا

 له یبود هزاران ح  ی اون جادوگر قدرتمند  ی نقشه اش لو رفته ول

 ...و حقه در چنته داشت

به دام انداختنه    ی برا  فیکث  ی نقشه ا  یطانیش  ی با لبخند  پس

 ...دیمرسده کش ارانی

 ″ی راو″

ها برگشتن و قرار شد همراهان به قصر خون آشام   هیو بق  ازیآر

  از یقصرو بگردن و آر  ی اتاق ها  س یو آران و پوالد و آرتم   نیکار

 ...و روزبه حواس آذرخش رو پرت کنن  نایو ش  سنایو 

به دام انداختنه خودشون   ی تله برا  هی  نیدونستن که ا  ینم  اما

 ...بود
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 ه ی نبود...فقط    ی از گو  ی قصر رو گشتن و خبر  ی اتاقها  یتمام

بود که ازش    اکویاتاق رو نگشته بودن و اونم اتاق فرمانروا د

 ...شدیبشدت محافظت م

  واردش بشن مگه تونستنی نم ی جور چیه

 ...بود سی شدنه آرتم ییاونم نامر لیدل هی به

کاغذ براش    ی رو   ی کنار  دیرو گرفتو کش  س یدست آرتم  نیکار

ه نکنه و اگ  یگوشینوشت که حواسشو کامال جمع کنه و باز

 ...ارشیتو اون اتاق بود با خودش ب ی گو

حواس نگهبانان رو پرت کنه سنگ    ی الحظه   نکهیا  ی برا  نیکار

 ...پرت کرد  ی ابه گوشه یکیکوچ

 س ی صدا به اون سمت قصر رفتن و آرتم  دنینگهبانان با شن  

 ...شد و در اتاقو باز کرد و رفت داخل ینامرئ عیسر

  خواست تا اول ازی از آر نای اون طرف ش از
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  از یروزبه و آر  دیبا مخالفت شد  یبا آذرخش صحبت کنه ول   اون

 رو به رو شد 

 ...بود یخطرناک  اریکاره بس  نیا

هر طور شده با آذرخش   خواستی رو گرفته و م  مشیتصم  نایش

 ن یصحبت کنه به هم

  کرد و خودسرانه راه افتاد  ی پافشار لیدل

 ...سمت اتاق آذرخش به

وقت  در از طرف آذرخش گرفت داخل    ی زد و  اجازه ورودشو 

 ...شد

دآذرخش با  محو  نایش  دنی)مدوسا(  پس    ی پوزخنده  زد 

 ...گرگ احمق پرت کنن نیحواسشو با ا خواستنیم

همچنان ساکت و سر به   نایش  د یکه د  یوقت  ی شد ول  منتظر

 نا ی ش  ی و با نوک انگشت اشاره چونه    سادیلش وارفت مقاب  رهیز

 ...رو باال داد
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 از اشک تو چشماش نشسته بود ی ا هیال

 ...!گرگ کوچولو عاشقه آذرخش بود نیا پس

 و گفت ؛  نایش  نهی غمگ ی چشمان سردش زل زد به چشما با

 ؟ ی دار  کار یبا من چ_

 بغض کرده جواب داد ؛  نایش

پ   دمتیکه د  ی بار  نیاول_ بود  شیچند سال  اومده   ،   م یبود 

  لیسران قبا ی جلسه 

 ...ی مجلس نشسته بود  ی در باال تو

به حرفها  دمید  یوقت با حوصله و دقت  گوش    هیبق  ی چطور 

حال   نی، در ع  ی زدیم  یکیلبخند کوچ  یو هراز گاه  ی دیم

بود باشکوه  ناخودآگا  ی اونقدر  رفت  که  باال  قلبم  ضربان  ه 

متوجه شد   ی بطور لحظه  ی که خودتم    ره یبهم خ  ی او چند 

 ...ی شد

 احساسمو  دونمینم یبعد نگاه تو گرفت و
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 ...نه ای ی دیفهم

 ...نبود که بهت فکر نکنم ی امن از اون روز تا االن لحظه یول

 ی همه دشمن  نی ا  ن یفکر کرد که در ب  نی)مدوسا( به اآذرخش

 گفت ؛  یبینهفته ست و با لحن عج ییچه عشق ها نهیو ک

  ه ی حس  نیعشق مزخرف تر  یول   کنمیم  دتیمتاسفم که ناام_

 ...کنهیتجربه م یکه هر کس

درم  نیقدرتمندتر  یحت زانو  به  رو   ی...ول ارهی موجودات 

عشقه    نیدردناکتر  ، عشق  م  کطرفهینوع  و   ی سوزیست 

 ...کنه ی نگاتم نم یو طرف مقابلت حت  یشیخاکستر م

به چشمان پرنفرت و سرد آذرخش    رهی متعجب و گنگ خ  نایش

 ...شده بود

شآذرخش گردن  سمت  به  برد  سرشو    ک ی نزد  نای)مدوسا( 

 شاهرگش و زمزمه کرد ؛ 
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...و ی ند  یدل به آدم اشتباه  گهی د  ی ریگیم  ادی  نیبعد از ا  یول_

 ...فرو کرد نایتو گردنه ش زشویت ی بعد به سرعت دندونا

و انقدر تقال کرد    دی کش  ی بلند  غ یشده بود ج  ری که غافلگ   نایش

  که از هوش رفت

مدوسا با اشاره    یمسلح وارد اتاق شدن ول  سنایو روزبه و    ازیآر

 ...پرت کرد یدست اونا رو به سمت

  تو اتاقو اونا رو  ختنینگهبانان ر بالفاصله

 ...فرستادن اهچالیو پا بسته به سمت س دست

 س ی آرتم  نکهیرفت و قبل از ا  اکویفورا به سمت اتاق د  مدوسا

  هیرو در  س یآرتم  ی برسه با خوندنه ورد ی دستش به گو

خارج بشه و ناچار    تونستینم  رهی طلسم کرد که از اون دا  رهیدا

 ...ظاهر شد 

 ...نگهبانان محاصره شدن گرید ی  لهیهم بوس  هیو بق نیکار
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روانه   نیبنابرا همه  شد...و  مواجه  شکست  با  شون  نقشه 

 ...شدن  اهچالیس

 ″ی راو″

 ی اهچالیتو س  گهید  کبارهیمرسده  ارانی

 ...و سرد گرفتار شده بودن  کیتار

طر  مدوسا ش  قیاز  گردن  گرفتن  جادو  یبخش  نایگاز   ی از 

 نا یخودشو به ش اههیس

 ...و اونو مسموم کرده بود لمنتق

 هم  نایعالوه بر گم شدنه مرسده ، ش حاال

 هوشیشده و همچنان ب تی مسموم  دچار

رو  ی دندونا  شین  ی جا  و ش   ی آذرخش  شده    اهیس  نایگردن 

 ...بود

  و ناراحت  یو پوالد بشدت عصبان  روزبه
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 ...بودن

ا  مدوسا از  پ   نکهیخوشحال  نقشش  گو   روز یتو  بود   ی شده 

د  قتیحق فرمانروا  اتاق  از  اتاق    اکوی رو  طرف  به  و  ورداشت 

 ...جلسه رفت

 گذاشت و گفت ؛ ی گو  ی رو دستشو

رو نشون   اکوی! به من مکانه جفت فرمانروا دقتیحق  ی گو  ی ا_

 ...!بده

.مدوسا نشون نداد..  یواکنش  چیه  ی گو  یگذشت ول  قهیدق  چند

 ؛  دی دوباره پرس  یشوکه و عصب

 ، مرسده کجاست؟ واکی! جفت فرمانروا دی گو_

 ...نکرد و خاموش بود ی رییتغ ی بازم گو یول

 ...کرد  یکار نم یلعنت  ی گو  نیبود که چرا ا  رتی در ح  مدوسا

 ...کجاست اکویجفت د دیفهمیهر طور شده م دیبا
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 ...رفت  اهچالیبه س نیبنابرا

آشام   اهچالهیس خون  جاقصر  دارا   اریبس  ییها  و   ی مخوف 

 ...بود  یشکنجه ترسناک ی ابزارها

مرسده توش حبس بودن رو باز   ارانیکه    یدر زندان   نگهبان

 ...کرد

ا  به بهش    نکه یمحض  در حالت گرگ  روزبه  زندان شد  وارد 

مدوسا با حرکت دادن دستاش گرگ روزبه رو    یحمله کرد ول

 ...که قادر به بلند شدن نبود ی بطور دیکوب  واریمحکم به د

د  هیبق وردصح  نی ا  دنیبا  فورا  مدوسا  اما   ی نه مسلح شدن 

 ...حرکت نگهداشت یخوند و همه رو ب

 رفت و گفت ؛  از ی به سمت آر و

 کنه؟ یو کار نم دهیبه حرفم گوش نم قتی حق ی چرا گو_

 هوشمندانه جواب داد ؛  ازیآر

 ...!رو نجات بده  نای اول ش_
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 سر داد و با تمسخر گفت ؛  ی خنده بلند مدوسا

کردم...کم    ینجاتش بدم اصال مسمومش نم  خواستمی اگه م_

.کشدشیتو تمام بدنش پخش و به جنون م  اهیس  ی کم جادو

.. 

کنم   داشیپ  یکنم و وقت  داشی پ  تونمیهم م  ی بدون گو  من

 ...کشمش یچشماتون م ی جلو

 ...رفت  رونیبعد از زندان ب  و

رفت و پوالد    نی از ب  هیبق  ی از رو  محض رفتنه مدوسا اثر ورد  به

 ...به سرعت به سمت روزبه رفت 

 گفت ؛  سیروبه آرتم  نیکار

 به قلمروئه الفها؟  ی ما رو ببر یپورتال باز کن هی یتونیم_

 جواب داد ؛   سیآرتم 

 ...نفر رو هیاما فقط  تونمیم_

 گفت ؛  سنای



Page 266 of 376 
 

 نفر؟؟  هیچرا _

از دست دادم توانشو ندارم    ی اد یز  ی روی مدت ن  نیچون تو ا_

 ...همه رو بفرستم 

 جواب داد ؛  عیسر نیکار

انگشتر    نی، ا  کنن یرو ببر قلمروئه الفها اونا مداواش م  نایش_

ا باش  داشته  همراهت  بد  نوی منه  کمکت    ینشون  فورا 

 ...کننیم

 نا یدست ش  هیبغلشو گرفت و    ری و ز  نایرفت سمت ش  سیآرتم 

 رو انداخت دور گردنه 

  نا یباز کرد و خودشو و ش یاش پورتال گهیو با دست د خودش

 ...وارد پورتال شدن

 ″مرسده″

 ...کردم  الیبرام مبهمه...کالفه شدم از بس فکر و خ  زیچ  همه
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پادشاه    نکهیاهمراهان چطوره...با    هیو بق  ازیحال آر  دونمینم

  آرتاداس گفت به

  دونمینم یول  دنیها رسخون آشام قلمرو

 ...دلشوره داشتم چرا

 ...نبود ی.انگار از اول زخمکامال خوب شده بود..  گهید زخمم

 انوسیکه در اعماق اق   اهیهفت گ  ریخودشون از اکس  ی گفته    به

 ...وجود داره درست شده رو زخمم گذاشتن

 وارد اتاق شد و گفت ؛  ی اتاقم زده شد و شاهدخت ماه پر در

 ...!پدرم با شما کار دارن_

 ...نیممنون اطالع داد_

سرشار از    ینگاه  نییو از باال تا پا  ستادیاومد مقابلم ا  بعدش

 بهم انداخت و گفت ؛ ری تکبر و تحق

 ...یباش اکویواقعا جفت فرمانروا د هنوز شک دارم که تو_
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مختلف    ی هابار با فرمانروا تو مناسبت  نیدر گذشته چند  من

کردم توجه اشو به خودم جلب    یسع  یلیبرخورد داشتم ، خ

 ...کرد ی نگاهمم نم یکنم اما اون حت 

چ  ی فرمانروا  اون همه  که  مقتدر  و  و همه کس    زی قدرتمند 

 تحت سلطه اش بود کجا 

تو    و با ز  هیاونوقت   ی و ظاهر  یمعمول  ییبایدختر قد کوتاه 

 ...ساده کجا 

از چه قلمرو و    کنه ی که انتخاب م  یجفت  کردم ی فکر م   شه یهم

 باستیتا چه حد ز

 ...یباورش برام سخته تو جفتش باش نیهم  بخاطر

بتون  یحت بشکن  یاگه  بشه    یطلسمشو  عاشقت  نداره  امکان 

 ...یستین  یچیچون تو ه

 که تموم شد زل زدم تو چشاش و گفتم ؛ حرفاش
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ا_   ا ی  شهیعاشقم م  اکو ید  ستیمن اصال برام مهم ن  نکهی اول 

 ...برگردم زمان خودم یزمان لعنت  نیاز ا خوامینه...فقط م

 ی زی در درونش قرار داره چ  یهر کس  یواقع  ییبا یز  نکهیدوم ا  و

 ...ی ، تو وجودت ندار که تو

کبود شده بود لبخند زنان    تی که از حرص و عصبان  یدر حال 

 ...اتاق رو ترک کردم

اصل   وارد  رفتم   یتاالر  جلوتر   ، شدم  داشت  قرار  پادشاه  که 

 کردم  یک یکوچ میتعظ

 آرتاداس گفت ؛  پادشاه

که البته فکر   ییایدر  انیاز نسل پر  ای  یانیاز نسل خدا  ایتو  _

 ...یباش ییایدر  ی نکنم تو پر

بش  نکهیا  ی برا اول  یمطمئن  داره  وجود  راه  گو  نیدو   ی راه 

  ی ست ، دستتو روش بذار اکویکه در قصر فرمانروا د قتهیحق
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زندگ  ی گو لحظاته  حت   ه یتمامه  رو   ا یبدن  ی لحظه   یگذشتت 

 ...شهی مشخص م  تتی...هودهیاومدنت رو نشون م

 ه؟یو راه دوم چ_

نم _ رو  برب  یتونیراه دوم  تار  ی ایاز پسش  تمامه  فقط   خ یدر 

 ...راه برن و سالم برگردن نیهفتاد نفر تونستن ا

 ..کجاست؟.هیراه چ  نیمگه ا_

به   هیهست که ورود  یپورتال  انوسینقطه اق  نی تر  قی در عم_

 ییایشکل مار در  ییوالهای، ه  اتانیبه اسم لو  ییوالهایه  ی ایدن

 ...کری غول پ   اریو بس

ا  ی ریشمش  شمش  ی نقره  به  دل    ریمعروف  در  که  خاطرات 

و رنگش    یبهش دست بزن  یبلند فرو رفته اگه بتون  ی اصخره 

شد   ییو اگه رنگش طال  یآب  انیتو از خون خدا  یعنیبشه    یآب

 ...یهست ییایدر ان یتو از نسل پر
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د  هزاران و  رفتن  راه  گه ینفر  و   اریبس   یبرنگشتن  خطرناک 

 ...رهمرگ آو 

 قتیحق ی گو قی همون بهتره از طر تو

 .._تتیهو به

 و گفتم ؛  دمیوسط حرفش پر ناخودآگاه

 ...!کنمیراه دومو انتخاب م_

 زده گفت ؛  رت یآرتاداس شوکه و ح  پادشاه

 ...شجاع  یلی خ ای یاحمق یل یخ ایتو واقعا _

 ...ی بر دیبا ییخودت تنها  یول

 ...گفتم ویزیچ  نیچرا همچ دونمینم

 ...کنمیسختو انتخاب م ی راهها  شهیهم چرا

 ″مرسده″
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  گم یم  ی زیچ  ای  کنمیم  ی ، کار  شمیم  ریوقتا واقعا جوگ  یبعض

 ...شمیم مونیکه بعداً پش

 ...کنمیاالن که چرا گفتم راه دومو انتخاب م  مثل

راهو   نیمنو وادار کرد که ا  ییرویبود انگار ن  ی اراد   ریغ  کامال

 ...انتخاب کنم

بود که پادشاه آرتاداس گفت    ی و استرسم وقت  یمونیپش  اوج

 ....اثره یگردنبند ب ی روی ن اتانیلو ی والهایه ی ایتو دن

  ی بکنم...افراد قدرتمند  یچه غلط  دیبا  ییتنها  دونمی حاال نم  و

  ی مهارت  چیدفاع که ه  یآدم ب  هی رفتن به اونجا و برنگشتن و من  

 ...بود ینداره مردنم حتم  دنی تو جنگ

ورود  قرار تا محل  پادشاه شخصا منو    ی پورتال همراه  هیشد 

 ...کنه

،    کردنیبا پوزخند نگام م  انیو شاهزاده آر  ی ماه پر  شاهدخت

 ...نداره یبازگشت  گهیبودن که رفتنم د دهی باور رس نیبه ا
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 آرتاداس گفت ؛  پادشاه

ا  تونمیکه م  ی تنها کار_ بهت    یکه لباس  نه یبرات انجام بدم 

 یزخم   یذاره براحت  ی زرهه که نم  هیلباس در واقع    نیبدم که ا

 ...یبش

متعفنه   ی ها و لجنزارهاپر از مرداب  یی ایها ، دن  اتانیلو ی ایدن

 ...ی قدم بردار ارانهیهوش دیبا

خونسرد  با و  م  ی دقت  اضطراب   یول  دادمیگوش  درون  از 

 ...داشتم ی کشنده ا

 !؟یشدم چ یموفق نم اگه

 گهی نداشتم اما از طرف د  تیبه موفق  ی دیام  چی طرف ه   هی  از

در   دمید  یم  کردمیمکه تا حاال برام افتاده بود فکر    یبه اتفاقات

  ش ی که برام پ  یخطرناک   ی هاتی مدت با وجود موقع  نیتمام ا

 ...اومده بود

 هر بار زنده و سالم از پسش براومدم  من
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  ی هدف بزرگتر ی من برا دهینشون م نیا و

 ...زمان اومدم نیا به

شدم   رهی خاطر تو چشمانه پادشاه محکم و مصمم خ  نیهم  به

 و گفتم ؛

 ...!من آماده ام_

 محو ی که لبخند یآرتاداس در حال  پادشاه

 لبش نقش بسته بود گفت ؛ ی گوشه

 ...ارهی... خدمتکار لباستو به اتاقت مارخبیبس_

 ...لباس دهنم از تعجب باز مونده بود دنهید با

پوش  یلباس فلسها   هدیکه ظاهرش سراسر  و   ایدر  انیپر  ی از 

 ...بود ی رنگش نقره ا
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 دمش یپوش  یوقت  یول  شدیم  دهیخشک و شق و رق د  رونیب  از

 ریپَر بود...کامال قالب بدنم بود...تا ز  هیدر کمال تعجب به نرم

 ...بود دهیگردنم پوش

چطور  نیا  دونمینم مقابله   خواستیم  ی لباس  در  من  از 

 ...محافظت کنه والهایه

 ی کریلباس همراه پادشاه سوار بر نهنگ غول پ  دنهیاز پوش  بعد

 ...میو راه افتاد میشد

نهنگ    هی  کیاز نزد  ی روز  دمیدیتو خوابمم نم  چوقتیه   اصال

 ...بخوام سوارش بشم نکهیچه برسه به ا نمیبب

بود که تا خود   ییکایآمر  یلیتخ  ی ها  لمیبرام مثل ف  زی چ  همه

 ...میکردینگاه م مینشست ی م مصبح با آرا

زود    ای  رید  دیمنه که با  هیزندگ  قتیحق  نیا  تی االن در واقع  و

 ...ام یباهاش کنار ب
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پورتال  میدیرس شب  یبه  ول   نهیآ  هیکه  شفاف  همونقدر    ی بود 

 ...دارموج

 گفت ؛  پادشاه

مواظب    یلی...خییبه بعد خودت تنها  نجا یاز ا  هیورود  نجا یا_

 !باش

 ...!ی سالم برگرد دوارمیام

پورتال و دستمو دراز کردم به سمت پورتال که    کینزد  رفتم

 ...دیمنو به سرعت به داخل کش  هوی

 ″مرسده″

شدم که    ییایوارد دن دیپورتال منو بشدت به داخل کش  یوقت

 ...جهنم سوزان بود نیع

که   ییگازها..متعفن.  یی...مردابهاادیز  بیبا ش  ییه هااز صخر  پر

 ...زد ی م رونی با فشار ب ن یاز دل زم
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سخت  نویسنگ  اریبس  هواش به  که  نفس   تونستمیم  یخفه 

 ...سوخت  یبکشم بود ، چشمام م

 ...کردمیم   دای خاطرات رو پ  ر یو از کجا شمش  ی چطور   دی با  حاال

 ...کوه قرار داره نیآرتاداس گفت در دل بلندتر  پادشاه

  یی والیه  چیاز ه  ی همه جا حاکم بود خبر  ی وهم آور   سکوت

 ...نبود

  ها ومرداب  نیراه رفتن از ب یاز ساعت بعد

غر  بیعج  ی ها  صخره خ  کدفعهی  ب یو  کوه  به   یل یچشمم 

 ...د یدرخش یاز نوک کوه م ینوران یخورد که ش یمرتفع

خودش باشه ، شروع کردم از کوه باال رفتن...هنوز چند   دیبا

  دن یشروع به لرز  زیباال نرفته بودم که ناگهان همه چ  یقدم

 ...کرد

 ...شدیرو م   رویداشت ز   زیمحکم گرفتم اما انگار همه چ  خودمو
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  کردم یباور نم  دم یدیرو که م  ی زی به اطرافم کردم چ  ینگاه

 ...دادنیشکل م ر ییصخره ها داشتن تغ

  ک ی لحظه از ترس نزد  هیها بودن نه صخره    اتانیواقع اونا لو  در

 ...فتمیبود ب

با دندونها  ییوالهایه ترسناک  ت   رونیب  ییبشدت  و  و    ز یزده 

  که ی متر نیچند یدُم

 ....وجود داشت  زیت ییغهایدمهاشون ت سراسر

متوجه ام شدن شروع به حرکت به سمتم کردن و من    یوقت

 ...از کوه باال رفتم  عیاومدم و سر رونیب رت یاز بهت و ح 

وسطا  باًیتقر رس  ی به  ه  دهیکوه  که  شدت   والهای بودم  به 

 کنن  بیکوه رو تخر خواستنی...مزدنیدمهاشونو به کوه م

ر  کوه باال    کرد یم  زشیداشت  ها  صخره  از  سرعت  به  من  و 

 شده بودن یو زخم دهی...ساعد دستم و انگشتام سابرفتمیم

 و با تمام قدرتشون  زدنی نعره م  والهایه
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 ...دنیکوب یبه کوه م 

به خس خس افتاده بودم هر    گه ی، د  دمیکشیتند نفس م  تند

  رفتمیباالتر م  یچ

 ...شد یبرام سخت و سخت تر م دنیکش نفس

از   یسنگ  هویبودم که    دهیرس  ر یشمش  یکیبه نزد  باًیتقر  گهید

که به هر    کردمیسقوط م  نییکرد و داشتم به پا  زشیپام ر  ریز

ت  یسخت نوک  سنگه  به  نگه    ی ز ی بود  خودمو  و  زدم  چنگ 

 ...داشتم

 ...دیچک  یکردم به ادامه دادن از دستام خون م شروع 

خال  ری ز  مدام چند   شد یم  یپام  به  خودمو  شده  طور  هر  اما 

 ...رسوندم ری شمش هیمتر

 خورد و محکم گرفتمش  ری به شمش دستم

ساطع شد و    ری شمش   از  یآب  ییرویاز ن  ی میناگهان موج عظ  که

 ...رو به عقب فرستاد والهایه
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ح   یشگفت  با آب   رت یو  نور  بودم    رهی خ  ری شمش  هیبه  شده 

  ر یدستم محکم به شمش  دم یخواستم دستمو عقب بکشم که د

 ...شهیو کنده نم ده یچسب

دستمو    کردم یم   یبودم که با تمام قدرتم سع  ده یترس  اونقدر

بود که داشت از دل   ریشمش  ن یا  رتی بکشم اما در کمال ح

 ...ومدی م رونیسنگ ب

 !!!وفتاد؟یم یداشت چه اتفاق  ایخدا اوه

آب   ی ریشمش نور  با  پهن  و  ،   ره یخ   هیبزرگ  دستم  تو  کننده 

 ...اومد  رونی بالخره از دل سنگ ب

به دست منتظر    ری به سمتم حمله کردن و من شمش  والهایه

 ...نشون بودمشد کینزد

که    ی برنده بود که با تمام قدرت با ضربه ا  زویاونقدر ت   ریشمش

 ...زدم گردنشو رو قطع کرد والهایاز ه یکیبه 

 ...سقوط کردم نییو من به پا  ختیکوه فرو ر ناگهان
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 ″مرسده″

اکس  در نبود  حر  ژنیاثر  و  کردم  باز  رو    صانهیچشمامو  هوا 

 ...دمیبلع

ز  تینها  در در  من  که  متوجه شدم  و شوک  سنگها   ری بهت 

حباب درون  و  قرار   یصورت  یمدفون  محافظت  تحت  رنگ 

 ...گرفتم

 ...... گردنبند ازم محافظت کرده بود؟یچ یعنی

ن  یول نگفت  آرتاداس  پادشاه  ا  ی رویمگه   ی اثر  نجایگردنبند 

 ...نداره

 ...کنهیرا االن داره ازم محافظت مچ  پس

 ...و مرموز بود؟ دهی چیپ  زی همه چ چرا

  نیبنابرا ومدمیم رونیسنگها ب ریاز ز دیبا

رو  تمرکز و دستمو  به    ی کرده  ذهنم  تو  و  گردنبند گذاشتم 

 ...آوار سنگها فکر کردم ریرفتن از ز  رونیب
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چ  ی الحظه  همه  دوباره  لرز  ز ی بعد  به  من   دنی شروع  و  کرد 

 ...شمیم دهیاس کردم دارم به سمت باال کشاحس

ز  نیهم از  بودم  درون حباب  که  باالتر    ر یطور  و  باال  سنگها 

ا  رفتمیم ن  نیو  و  باال    ی رویقدرت  به  منو  که  بود  گردنبند 

 ...دیکشیم

آوار سنگها    ریو بعد با شدت از ز  دمینور رو د  ی کم روزنه ها   کم

 ...اومدم رونیب

 متر اونورتر از سنگها  نیمنو چند گردنبند

 ...شد دیگذاشت و بعد حباب ناپد نیزم  رو

 ی ادیز  ی به سنگها خراش ها  دن یو گردنم در اثر ساب  صورت

 ...برداشته بود

نگاه کردم خشکم زد    ختهیبه کوه درهم فرو ر  ی شدم وقت  بلند

دو حداقل  من  ز  ستی،  اگه   ر یمتر  که  بودم  مدفون  سنگها 

 ...موندمیگردنبند نبود امکان نداشت زنده م
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و به طرفم    دنی کش  یمتوجه ام شدن و نعره گوشخراش  والهایه

  صحنه به سرعت  نیا دنیحمله کردن و من با د

 ...سمت پورتال شروع به فرار کردم به

  شدی که باعث م  زدنیم  ن یمحکم به زم  شونویچند متر  ی هادم 

  پام بلرزه ریز

 ...بخورم  نیزم و

لو  یکی نزد  اتانیاز  بهم  ترسناک  ک یها  و غرش  و    یشد  کرد 

 ریشمش  هویپاش له کنه ، که    ری منو ز  خواستیپاشو باال برد و م

خاطرات پرواز کنان اومد و دستمو دراز کردمو گرفتمش و با 

پا به  توانم  و   اتانیلو  ی تمام  شد  قطع  پاش  که  زدم  ضربه 

 ...خودشم سقوط کرد

غرش  والهایه  هیبق به طرفم هجوم    یهم  به سرعت  و  کردن 

 ...آوردن
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وارد شدنم    ی...ولدمیبدست به سمت پورتال دو  ریو من شمش 

  والها یاز ه  یکیکه    یمحکم  ی به پورتال همزمان شد با ضربه 

 ...با دمش به پهلوم زد 

 ...کردم نفسم قطع شد و دنده هام شکست احساس

 ″مرسده″

  ی چشمامو باز کردم...نفسم به سخت  ی دیاحساس درده شد  با

 ...ومدیدرم

پر  چشم قصر  تو  اتاقم  تو  کردم  نگاه  اطرافمو   ان یچرخوندم 

 ...بودم ییایدر

  ک ی پادشاه آرتاداس نزد  ی صدا  دن یبلند شم که با شن   خواستم

 ...ارمیبود از تعجب شاخ در ب

 ...!بانو مرسده نیبلند نش_

 گرد شده نگاش کردم و گفتم ؛  یچشمان با

 نجا؟ یافتاد...من چطور اومدم ا یچه اتفاق_
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 گرفت و برگشت سمتم و گفت ؛ رونینگاهشو از ب پادشاه

ا  ی که در ورود   ییسربازا  یوقت_ بودن   ستادهیپورتال منتظر 

  دهید  بیو آس  یبهمون اطالع دادن که بعد از سه روز ، زخم

د   یبرگشت با  واقعا    ریشمش  دنیو  بود  که همراهت  خاطرات 

 ...شوکه و مبهوت بودم

تونست  البته  برام سخته که چطور  از پس    یهنوز هم باورش 

 ...ی اریب رونیرو از دل سنگ ب  ریو شمش ی ای برب والهایه

 گفتم ؛ رت یوسط حرفش و با ح   دمیپر

 سه روز؟؟؟؟ _

 افزود ؛  پادشاه

 ...گذرهیم نجایدرسته...چون زمان اونجا کندتر از ا_

 به اراده من نبود  ریشمش دنی کش رونیب_
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آب  یوقت تا خواستم دستمو   یبهش دست زدم رنگش  و  شد 

دستم   کردمیبود بهش هر کار م  دهیعقب بکشم ، دستم چسب

از دل سنگ    ریازش...کم کم احساس کردم شمش  شدیکنده نم

 ...اد یم رونی داره ب

 ...ضمن اونجا گردنبند همچنان قدرت خودش رو داشت در

سنگها مدفون شده بودم ازم محافظت کرد و منو   ریز  یوقت  و

 ...د یکش رونی سنگها ب ری از ز

 آرتاداس مبهوت و شوکه به من زل زده بود گفت ؛  پادشاه

که   ی.وقتاثره..  یب   روشی!... گردنبند اونجا نستین  یباور کردن_

ها ، گردنبند ازم    اتانیلو  ی ایرفتم به دن  شی من هزاران سال پ

تونستم    یو به سخت  دمید  ی جد  بیمحافظت نکرد و من آس

 ...خودمو نجات بدم

 همراه با احترام ادامه داد ؛ یبعد با لحن خاص و

 ...!یآب انیتو از نسل خدا_
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 ...آبهاست ی هوروش تنها خدا و

ها   در وقت  ی دور هوروش دختر  ی گذشته   ا ی بدن  یداشت که 

در انتظاره   یروشن  ندهیدرباره اش گفتن که آ  انیشگویاومد پ 

که باعث  رهی گیاشه و سرنوشت هفت قلمرو در دستاش قرار م 

 ...شه یموجودات م  هیتمام نیآرامش و صلح در ب

ن دختر به همراه مادرش به اون اتفاق شوم افتاد او  ی وقت  اما

 ...د یقتل رس

 ...ها دروغ بوده یی شگویهمه باور کردن که پ و

 نجاست ی االن اون دختر زنده و سالم ا و

 نده یقدرتو داشته که تو رو به آ  نیا  یچه کس  دونمینم  فقط

 ...ببره

خ  خشک آرتاداس  پادشاه  به  بودم    رهیشده  من   یعنیشده 

 !!!آب بودم؟؟ ی دختر هوروش خدا
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کرده    ییشگویدر موردش پ  شی ها پ که قرن  یهست   یهمون  تو

 ...بودن

 ″ی راو″

نتونست مکانه   قتیحق  ی گو  قی از طر  یبد ذات وقت  ی مدوسا

اومد    رونیکنه از جسم آذرخش ب  دایرو پ  اکویجفت فرمانروا د 

که  یاهچالیکه تحت طلسم بود رو در س یدر حال ی و آذرخش

 ...بودن انداخت یهمراهان مرسده زندان هیبق

  ی اتفاقات  انیوولدمورت تا اونو در جر  شیخودش برگشت پ  و

 ...که افتاده قرار بده

  ارانیسرور من...ارباب وولدمورت...االن  _

 قتیحق  ی هستن...و از گو  یقصر زندان  اهچالیدختره تو س  اون

 ...نمیبب ی زی تم چهم نتونس

 زد ؛  ادیو برافروخته فر یعصب  وولدمورت
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، با خودت    نی زم  ری ز  یرو کن حت  رویتمام هفت قلمرو رو ز_

 ...کن داشیببر و پ  یخواست  روی هر چقدر ن

 ...خوامیمن فقط اون گردنبندو م   ستیزنده اش مهم ن  ای  مرده

 ی تونی م  یو براحت  ستیجا آشنا ن  چیاالن تنهاست و به ه  اون

 ...یکن داشیپ

 مغرور گفت ؛ مدوسا

 ییندارم ، خودم به تنها  اجیاحت   تت یخاص  یب  ی روها ی من به ن_

 ...تونه پنهان بمونه یکنم...تا ابد نم داش یتونم پ یم

گردن    ی مدوسا شد و دستشو نوازش وار رو  کی نزد  وولدمورت

 و تو گوشش زمزمه کرد ؛  دیمدوسا کش ی تا شونه 

توانا_ به  شک   ی هاییمن  پل  یتو  جادوگر    ن یدتریندارم...تو 

طور   نیاشو دور کمرش انداخت و هم  گهی...و بعد دست دیمن

م نوازشش  داشت  مدوسا   ی درد  کدفعهی  کردیکه  به  کشنده 

 ...و کبود شد  اهیوارد کرد که رنگش س
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 به خس خس افتاده بود که وولدمورت گفت ؛ مدوسا

و ناتوان و    یفیدر برابر من ضع   یهر چقدر هم قدرتمند باش_

 ...نابودت کنم تونمی اشاره م هیبا 

 ...!مواظب لحن صدات باشه  یزنی با من حرف م یوقت پس

موجود  مدوسا توسط  اونم  شدن  لمس  از  احساس   ی که  نر 

 فت ؛گ یبا نفس تنگ کردیانزجار و نفرت م 

 ..!!سرورم نی...منو... عفو...عفوکن_م_

  ..ییایموجود تمام دن نیرومندتریشما ن_ش

 و گفت ؛  دیکش یرهاش کرد و مدوسا نفس راحت وولدمورت

بد _ اجازه  برا  نیاگه  برم  و  بشم  مرخص  حضورتون   ی از 

 ...اکویجفت فرمانروا د ی جستجو

 !!!برو و با گردنبند برگرد_
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عم   مدوسا نفرت  نفر  دو  از  عمرش  تمام    ی کیداشت    یقیدر 

  وولدمورت ی گر یکه تونست طلسمش کنه و د اکویفرمانروا د

آرزو  یجهنم دلش    یاب یدست   ی که  به  گردنبندو  به 

 ...گذاشتیم

 ″مرسده″

 ..!خدام؟  مهین هی االن من  یعنی

 ..!!!خدا هیبود و پدرم  یانسان معمول هی دمیکه ند ی مادر

 ...شاهزاده آران هم برادرم بود و

باهاش احساس    دمشیکه د  ی بود که از لحظه ا   لیدل   نیهم  به

 کردم یم  یراحت

 ...داشتم یبهش حس خوب و

 داشته باشم ی آرزوم بود که برادر  شهیهم
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شه و بتونم باهاش درد و  بشه...هوامو داشته با  یرتی برام غ  که

ول  ، کنم  احت  یزمان  ی دل  بهشون  ه   اجیکه    چکدومیداشتم 

 ...نبودن

 ده یکه من دزد  دونست یپدرم دنبالم نگشت...اون حتما م  چرا

 ...!کنه؟ دامیپ ومدیشدم پس چرا ن

 یفکر م   زا یچ  نیروزه خودمو تو اتاق حبس کردمو به ا  چند

 ...خورنیخوره دارن مغزمو م نیکه ع یی.فکراکنم..

 هم متوجه شده بودن که تو خودمم هیبق

که افتاده رو    یخواستم که تنهام بزارن تا بتونم اتفاقات   ازشون

 ...هضم کنم 

 ...نشده ست فی تعر ی من خانواده واژه ا ی برا

وقت  یکس و  بزرگم کرد  و   نیزم  ی که  خوردم دستمو گرفت 

 ...بلندم کرد
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نثارم   غشویدر  یکه منو مثل بچه خودش بزرگ و محبت ب  یزن

 ...بود ی کرد... مامان مهر

 ...ندارمش گه یاونم فراموشم کرده و د یاالن حت یول

تا وقت  زهایچ  یبعض برات حسرت و آرزو هستن   ی ندار   یرو 

  ی ندار رو    هیاون شور و شوق اول  گهید  یرسیبهش م  یوقت  یول

 ...یشیتفاوت م  یفقط نسبت بهش ب

االن حس    یخانواده بودم ول  هی من که سالها در حسرت    مثل

 ...فرق نکرده یچی ندارم و برام ه یخاص

 اتاقم زده شد و بالفاصله گفتم ؛ در

 !دیبفرمائ_

 کرد و گفت ؛ یمی اومد داخل و تعظ ی خدمتکار

مالقات با شما رو دارن تو    ی من پادشاه آرتاداس تقاضا  ی بانو_

 ...منتظرتون هستن یتاالر اصل
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شرفارخبیبس_ حضورشون  به  بده  اطالع    اب ی...بهشون 

 ...شمیم

 ...کرد و رفت میبعد دوباره تعظ و

چند روزه برام آورده    ن یکه تو ا  یانبوه لباسا و جواهرات  ن یب  از

 ...دم انتخاب کر ی ا دهیبودن لباسه پوش

تاالر    بعد به طرف  اتاق خارج شدم  از  لباسم  از عوض کردن 

 ...راه افتادم  یاصل

 ...شدم ی ورودمو اعالم کرد و من وارد تاالر اصل نگهبان

رو  پادشاه وز  ی آرتاداس  و  نشسته  در    ریتختش   ه یاعظم 

  ی اش قرار داشتن ول  گهیدر سمت د  انیسمتش و شاهزاده آر

 ...حضور نداشت ی شاهدخت ماه پر

د  پادشاه ا  دنمیبا  روبروم  اومد  و  شد  استادیبلند  لحظه   ی ... 

منو   رت یبهت و ح   تیسخت و محکم نگاه کرد و بعد در نها

 مقابلم زانو زد و گفت ؛  هیبق
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 ا یدر انیمن پادشاه آرتاداس... پادشاه پر_

  نجا یملکه هفت قلمرو شده و ا  ی رای که قلمرو من پذ  مفتخرم

 ...کردن یرو با حضورشون نوران

 اومدمو فورا جلو رفتم بلندش کردم و گفتم ؛   رونی شوک ب از

  ستی...درست ننیبلند ش کنمیخواهش م _

 ...من زانو بزنه ی شما جلو هیبه بزرگ یپادشاه

 ..!دارم سرورم ییاز شما تقاضا من

فورا اطاعت    نی که داشته باش  ی من شما هرخواسته ا  ی بانو_

 ...شهیم

 ...نشه تمیمتوجه هو  یکس خوامیم_

فعال کس  ینم مرده    شی پ  انی که سال   ی بفهمه دختر  یخوام 

 ...حاال زنده شده

 ..._من شما ی بانو یول_
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 گفتم ؛ عیسر

از   شتریبشه دشمن ب یموضوع علن نی...اگه اکنمیخواهش م _

 ...بزنه بیبهمون آس کنهیم یقبل سع

 اعظم جواب داد ؛  ریوز

م_ راست  کس  گنیبانو  فعال  بهتره  متوجه   یسرورم 

و اگه    دنهیو نقشه کش  له ینشه...وولدمورت هر لحظه در حال ح

  بفهمه

 ...کردن زنده ست ییشگوی که در موردش پ ی دختر

 ...ببره  نیتا بانو مرسده رو از ب  کنهیم ی هر کار  اونوقت

 ″اکویقصر فرمانروا د اهچالهیس″

 گفت ؛ هیو سردرگم خطاب به بق جیگ  آذرخش

 ...!اد؟ ی نم ادمی ی زی افتاده...من چرا چ یچه اتفاق_
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  رون یگردنش ب   ی که رگها  یپوالد برافروخته و در حال  ناگهان

 ...زده بود به سمت آذرخش حمله ور شد

 زده   رونیب  ششین ی هم دندونا  ذرخشآ

از لحاظ بدن  یسرعت حمله پوالد رو دفع کرد ول  به   ی پوالد 

داد و   فتیتر از آذرخش بود فورا به حالت گرگ ش  یعضالن

 ...دوباره حمله کرد

لحظه از غفلت آذرخش استفاده کرد و کتفشو گاز گرفت    هی

 د ی پوالد کوب ی و با تمام قدرت به پهلو  دیکش ی اد یآذرخش فر

 ...بخورد کرد  واری که محکم به د

که خواست دوباره به آذرخش    نیبلند شد و هم  عیسر  پوالد

 ؛  دیکش ی بلند ادیفر از یحمله کنه آر

 ...نیش کن !!!!...با هر دوتاتونم...تمومنیبس کن_

  یراه نکهی ا ی و بجا میگرفتار شد نجا یا ما

  ...شمامیکن  دایپ  نجایرفتن از ا  رونیب ی برا
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 ...!ن؟یتا به جون هم افتاد دو

 گفت ؛ یعصب  روزبه

خواهرمو گاز گرفته که االن معلوم   یخون آشامه عوض  نیا_

 ...حالش چطوره!!...اونوقت طلبکارم هست ستین

 شوکه جواب داد ؛  آذرخش

گرفتم؟...ول_ گاز  رو  ...اصال ادینم  ادمی  ی زیمن چ  ی خواهرت 

 ...!ن؟ یکنیم کاریچ نجا یشما ا

 ؛ د یمشکوک پرس نیکار

اتفاقات  چکدومیه  یعنی_ ا  ی از  رو    نجایکه    ادت یافتاده 

 ..اد؟؟ینم

 کالفه گفت ؛ آذرخش

  رزن یپ  هیکه    نه یا  ادیم  ادمیکه    ی زیچ  نی...آخریچینه...ه_

خون آشام غصب    ی اخونه اش توسط عده   نکهیاز ا   تیشکا  ی برا

 ...اومد نمیشده به د
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برگشتم سمتش اونجا   یوقت  یلحظه بهش پشت کردم ول   هی

  ی بعدش چ  ستین  ادی   گهیشد و د  ی جورینبود...بعدش حالم  

 ...شد

 شده گفت ؛ زیبا چشمان ر ازیآر

 بود؟ یچه شکل رزنیاون پ  ادتهی_

 جواب داد ؛  ی ابا حالت متفکرانه  آذرخش

اش مشخص  و چهره   دهیپوش  ی رنگ و کهنه ا  یشنل مشک  هی_

 ...نبود

دم خودش   دنهیلعمار که در حال ب  هیدستش عالمت    ی رو  فقط

 ...بود وجود داشت

 شوکه گفت ؛ آران

 !!!نماد اُوروبروس_

 داره؟  یاُوروبروس چه مفهوم_
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 ...ی شده بود ر یجادوگر طلسم و تسخ  ی تو ، توسط مدوسا_

 ؛  دیو غر دی کوب واریمحکم به د یمشت یعصبان  آذرخش

نفهمیلعنت_ اون    دمی...چطور  مدوسا  هیکه   ی جادوگره... 

 !!!یعوض

 در جوابش گفت ؛ ازیآر

 میدیفهمی اگه زودتر م  یگره...حت  لهیمکار و ح  یلیمدوسا خ_

  میتونستی باز هم نم

 ...میبد شکستش

 ...ه یهدفش چ  قایزنه جادوگر دق نیا دونهی نم چکسیه

 ؛ دیاومده باشه پرس   ادشی ی زی که انگار چ آذرخش

.!ن؟یکنیم  کاریها چ مرو خون آشام شما تو قل  نی نگفت   یراست_

 فوراً جوابشو داد ؛ سنای
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از مهلکه   میشده...ما نه نفر بود  دا یپ  اکویفرمانروا د  ی جفت ابد_

تو غار مردگان موقع   یول  میجون سالم بدر برد  ی ادیز  ی ها

زخم مرسده  ارگها  از  پا  ی فرار  به  و  سقوط   نییشد  دره 

اومد ما  بخوا  نجایا  میکرد...بعدش  کمک  شما  از  از    میکه  تا 

 م یکن دای مکانشو پ قتیحق ی گو قیطر

 ...دیدونی خودتون م گهی اش که د هیبق

  ی خشک شده و مبهوت از حرفا آذرخش

 با تته پته گفت ؛ سنای

واقع _ج_ ا...اما چطور..اکوید  ی..جفت  همه قرن...اهل   نی.بعد 

  .!کدوم قلمروئه؟

 در جوابش گفت ؛ آران

 ...ستیکدوم از قلمروها ن  چیاون اهل ه_

 ...تو گردنش تیاومده به همراه گردنبند ابد ندهیآ از

 ؛ د یدوم به آذرخش وارد شد و پرس شک
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 ..چرا؟؟؟؟..نده؟؟ی از آ_

 ...میدونیما هم هنوز علتشو نم یدرسته...ول_

 که شوک دراومده بود ادامه داد ؛  آذرخش

فرمانروا د_ واقعا جفت  باشه گردنبند هر طور شده   اکویاگه 

 ...... مطمئنا زنده ستکنهیازش محافظت م

 ...میکن دا یمکانشو پ قتیحق ی گو قی از طر دیبا فقط

 ...میبر رونی ب نجایکه از ا میکن دایپ یراه  د یاول با اما

 ...طلسم مدوسا هستن  ریتحت تاث  اهچالی س ی ها نگهبان

 ″مرسده″

اکس  زخمه به کمک  آسا   ی رهایپهلوم  بهبود   انیپر  ی معجزه 

 ...بود افتهی

حاله دوستام   دونمیو دلشوره دارم نم  یچند روزه نگران  االن

 ...نه ای ننیتونستن آذرخشو بب ایچطوره...آ
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 ...ششونیهرچه زودتر برم پ د یمن مرده ام با  کننیفکر م اونا

ها با  گرفتم امروز راجع به رفتن به قلمرو خون آشام   م یتصم

 ...پادشاه آرتاداس صحبت کنم

 ...یفوراً از اتاق خارج شدم و رفتم به طرف تاالر اصل پس

 ...د و بعد ورودمو اعالم کردتا کمر برام خم ش  دنم یبا د  نگهبان

اجازه ورود گرفتم داخل شدم ، بجز پادشاه آرتاداس و    یوقت

و چند نفر از    ی و شاهدخت ماه پر  انیاعظم ، شاهزاده آر  ریوز

 ...مقامات تو سالن حاضر بودن

بجز   جلوتر تاالر  در  حاضر  افراده  تمام  ناگهان  رفتم  که 

 ...کردن  میبهم تعظ ی شاهدخت ماه پر

نشون بدم که پادشاه   یالعملچه عکس   دونستمیشده نم  هول

احترام منو کنار خودش    تیو با نها  ستادیبلند شد اومد مقابلم ا

 ...نشوند
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انداختم در چهره   هیبه بق  یاومده نگاه  شی پ  تی از وضع  معذب

  بود  نیتحس ایهمه 

 ...رتی تعجب و ح ای

سرشار از نفرت و    یبود که با نگاه  ی فقط شاهدخت ماه پر  اما

 ...شده بود  رهی بهم خ نهیک

بهم دست   ی و حس بد  دمینگاهش به خودم لرز  نیمن از ا  و

 ...داد

 ازش گرفتمو برگشتم سمت پادشاه آرتاداس و گفتم ؛   نگاهمو

ها برم...دوستانم سرورم!...من قصد دارم به قلمرو خون آشام _

خبرم ، اونا حتما   ین ازشون ببه اونجا رفتن و م  شی چند روز پ

 ...که من زنده ام  دوننینم

 ...دارن  اجیبرم بهشون ملحق بشم اونا به من احت دیبا

م   پادشاه  ازم  نگاهشو  وز  د یدزدیمدام  به  نگاه   ر یو  اعظم 

 ...کردیم
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 ...براشون افتاده بود یداد حتما اتفاق یم ی بد  یگواه دلم

 ؛ دمیپرس مضطرب

 ..!د؟ی گینمشده که به من  ی زیچ_

 بعد از چند لحظه جواب داد ؛  پادشاه

از همراهانتون   ی از افرادمو فرستادم تا خبر   یکی   شیدو روز پ _

ها  برگشت گفت که تمام قلمروئه خون آشام   یوقت   یول  ره یبگ

که به شهر وارد شدن    یاز تازه واردان  ی اثر  یرو کرده ول  روی رو ز

 ....شده دیآذرخش هم ناپد  ینبوده و حت

 : شده و با عجله بلند شدم و گفتم هول

 !!!براشون افتاده...من مطمئنم یاتفاق_

 .._برم د یاالن با نیهم

 گفت ؛ عیاعظم سر ریوز
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اتفاق  م یدونیمن ما نم  ی بانو  یول_ افتاده اصال   یچه  براشون 

از طرف    هی  نیا  دیشا براتله  انداختنه    ی دشمن باشه  به دام 

 ...نیشما...لطفاً آروم باش

 آرتاداس در جوابش افزود ؛  پادشاه

 ...میعجله کن دی...نباگهی راست م  ریوز_

 ...صبر کنم اونا ممکنه تو خطر باشن تونمیاما من نم_

 جواب داد ؛ پادشاه

و چند نفر از افرادمو همراهت   انی ...پس شاهزاده آرارخبیبس_

 ...فرستمیم

 ″ی راو″

و چند نفر  انیشد که مرسده به همراه شاهزاده آر  نیبر ا قرار

  افراد نیاز بهتر

  انهیبطور مخف ایدر انیپر  یپادشاه قلمرو



Page 307 of 376 
 

 ...ها برنقلمرو خون آشام به

پادشاه آرتاداس رو که قبالً در مبارزه با    هییلباس اهدا  مرسده

  بود به تن کرد و بعد موهاشو به شکل دم دهی ها پوش اتانیلو

 ...بسته و بافت یاسب

  رفت و در  رونی آماده شده از اتاق ب یوقت

 وست یهم بهش پ  انیراه شاهزاده آر نیب

 ...با هم وارد تاالر شدن و

 تاالر که شدن چند زن و مرد مسلح و   وارد

نبرد در کنار هم جمع شده و به دستورات پادشاه گوش   آماده

 ...دادنیم

 گفت ؛ انی مرسده و شاهزاده آر دنهیآرتاداس با د  پادشاه

افراده منن که از االن   نیاز بهتر  نایآماده ست...ا  زیهمه چ _

 ...شما هستن  اریتحت اخت
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 گفت ؛ یبا قدردان  مرسده

چ_ همه  بخاطر  امزی ممنون  روز  دوارمی...  کمکاتونو    ی بتونم 

 ...جبران کنم 

 با لبخند جواب داد ؛  پادشاه

 ...نی مراقب باش یل ی...فقط خستی جبران الزم ن_

  انی، شاهزاده آر نیفتیهم بهتره راه ب حاال

 ...نفوذ به قصر رو بلده راه

 با تعجب رو به شاهزاده گفت ؛ مرسده

 !؟؟ی چطور_

 ...دمیم حیتو راه براتون توض_

  قصر پادشاه آرتاداس رو ترک کردن یهمگ

 ه یکه  ناشناخته بود شد و بق  ییایموجود در  ه یسوار    مرسده

 ...هم شنا کنان در حال حرکت بودن
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  انوس یهنوز هم باورش براش سخت بود که در اعماق اق  مرسده

 کشهیداره نفس م

 ...براشبود  ی کامال عاد  هیکه رو خشک انگار

موجود  حاال سوار  پ  ی هم  حت  کریغول   دونستینم  یکه 

 ...شده بود ه یاسمش چ

 اومد کنار مرسده و گفت ؛  انیآر شاهزاده

 ق یوجود داره که ما از طر  یقیدر سردابه قصر چاه بزرگ و عم_

 ...میشیاز کانالهاش وارد آب چاه م یکی

آروم و   یلیاومدن از چاه وارد سرداب و بعدش خ  رونیاز ب  بعد

 ...میدیقرار م یقصرو مورد بررس ی سرو صدا اتاق ها یب

مشکل  و بق  اهچال ی س  ادی ن  شیپ   یاگه  و  قصرو    ی جاها  ه یها 

 ...م یگردیم

بق  ازیآر  گه یطرف د  در ا  ه یو    ی برا  ی همراهان در فکر نقشه 

 ...بودن  اهچالیاز س  افتنینجات 
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 ” ی راو“

  ن یفرار از ا  ی برا  ی در فکر نقشه ا  اهچالیمرسده در س  دوستان

 آذرخش گفت ؛  کدفعهیمخمصه بودن که 

 ...دارم ی نقشه ا هیمن _

 و روزبه همزمان باهم گفتن ؛ آران

 ...!ه؟ینقشت چ_

 ...مکث کرد سنای ی دور همه رو نگاه و رو  هی آذرخش

 ؛ دی مردد پرس سنای

 ؟؟؟ یکنینگام م  ی نجوریچرا ا_

بب_ کن  گوش  باهم    ی هرکار  گمیم  یچ  نیخوب  کردم  که 

 ...رونیب فرستمتیم  نجایکن از ا ی همکار

دخلشونو   ینفرن اگه بتون  ستی حدوداً ب  اهچالیس  ی نگهبانها

 ..._ی اریب
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 فوراً جواب داد ؛  سنای

 ...باهاشون بجنگم تونمیم_

 ؛  دیکبود رو با آذرخش غر یو با صورت یعصبان پوالد

نم  ی نقشه    نینه...ا_ فراموش کن چون من    ذارم یمزخرفتو 

 ...نیدر چه حال  ست یکه معلوم ن  ی اون همه مرد  ن یبره ب  سنای

 مغرور و حق به جناب رو به پوالد گفت ؛  سنای

 ...افتهینم ی...نگران نباش...برام اتفاق امیمن از پسشون برم_

 افزود ؛ سنای ی هم در ادامه حرفا نیکار

 ...داره  دنی و هنر جنگ ی رانداز یدر ت  ییمهارت باال سنای_

 هم فشرد و گفت ؛ ی دندون هاشو رو یعصب پوالد

اتفاق   یول_ ب  یاگه  تحت  ..یچ  وفته یبرات  هنوز  نگهبانا  .اون 

هم  به  هستن  مدوسا  شکستشون   یتونی نم  یراحت  نی طلسم 

 ...ی بد
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 مقابل پوالد رفت و دستاشو گرفت و جواب داد ؛  سنای

 ...!!فقط بهم اعتماد کن_

 ؛  دیکالفه پرس آذرخش

 ؟؟ یگرفت متویشد... باالخره تصم یچ_

 ...من آماده ام_

 گفت ؛  ازیرو به آر  آذرخش

 ...!از؟یجناب آر  هینظر شما چ _

 کرد و جواب داد ؛ یمکث ازیآر

 ...میبر نجایهر طور شده از ا دی...بامیکن سکیر  میمجبور_

 ...ارخب یبس_

 زد ؛  ادیو فر  دیبلند شد و محکم به در زندان کوب آذرخش

 ...ن یدارم...درو باز کن  ی...خبر مهمنیدرو...زود باش  نیباز کن_

 ربات مانندش گفت ؛  افهیدرو باز کرد و با ق ینگهبان
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 ؟؟؟؟ی خوایم یچ_

م  نیا_ د  دونهی زن  فرمانروا   دش یکجاست...ببر  اکویجفت 

 ...تا مکان جفت فرمانروا رو بگه نی شکنجه اش بد

 افزود ؛  دینگهبان رو د  دیکه ترد  آذرخش

مدوسا_ ا  ی اگه  بفهمه  جا  نیجادوگر  فرمانروا    ی زن  جفت 

همه شما رو از دم   نینداد  تیو شما اهم   دونستهی رو م  اکوید

 ...کنهی رد م غیت

 آذرخش  ی حرفا رینگهبان تحت تاث 

از    سنای  گهیگرفت و به همراه دو نگهبان د  قرار رو گرفته و 

 ...بردن رونیزندان ب

  به بعدش نجایگرفت...حاال از ا نقششون

 ...بود سنای ی عهده  به

 ” مرسده“
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 ان یکه شاهزاده آر  یکیو بار  یسنگ   ی حفره ا  ی جلو  میدیرس

 گفت ؛

 ...رسونهی کانال ما رو به چاه م نیا_

 رو به من ادامه داد ؛  و

 ...یشنا کن دیبه بعد با نجایاز ا_

 ...ستم یمن شنا کردن بلد ن یول_

 جلوم و گفت ؛ اومد

 ...میمن و شما با هم شنا کن  نی اگه اجازه بد_

دستشو انداخت دور   کدفعهیو نامفهوم نگاش کردم که    گنگ

 کمرم و گفت ؛

 ...ر یحاال دستاتو حلقه کن دور گردنم و محکم خودتو بگ_

 م ؛ هول شده جواب داد  شدیگشادتر نم نیکه چشمام از ا من

 ...باشه _ب_
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همگ  و حفره   ی بعد  داخل  به  شنا  به  شروع  سرعت  با 

که   ی با نور  ییا یدر  انیپر  یبود...ول  کیکردن...درون حفره تار

  یراه و اطرافمونو روشن م  ی جلو  شدیاز فلس هاشون ساطع م

 ...کردن

و    یوقفه شنا کردن وارد چاه سنگ  یدو ساعت ب  باً یاز تقر  بعد

 ...میشد یبزرگ

، تو سرداب    میکرد  یاطرافو بررس  میاومد  رونیچاه ب   از   یوقت

 ...نبود ینگهبان چیه

 ی بود... جا  یچاه بزرگ  ه یشکل که وسطش    ی گنبد  یسرداب

 ...محکم داشت  یبا قفل  ی در فلز  هیبود...که    ی و مرموز   ب یعج

با سالح  یکی افراد همراهمون  به چکش پرقدرت   هیشب  یاز 

 ...و شکستش  د یقفل کوب ی رو

 ...میسرداب باال رفت  ی از پله ها اطیآروم و با احت یلیخ و
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که متعلق به خدمتکارا و کارکنان نظافت قصر که    یاتاق  وارد

 ده یما شوکه و ترس  دنی...با دمی در حال رفت و آمد بودن شد

 ...کردنیبهمون نگاه م

 رفتم جلو و گفتم ؛ عیسر

 ...میستی!...ما دشمن ندی!...نترسدینترس_

 م یبدون  میخوای...فقط ممیرسوندن به شما رو ندار  ب یقصد آس  و

وارد قصر شدن االن کجان...شما   شی که چند روز پ  یتازه واردان

 ..!ن؟یدونیم

 جواب داد ؛   یاز خدمه ها با ترس و وحشت به آرام یکی

و اگر نه کشته    میباره حرف بزن   نیدر ا  می..ما اجازه ندار_م_

 ...میشیم

 ؛ دمی پرس مشکوک

 افتاده؟  یچه اتفاق نجایمگه ا_

 از خدمه ها اطرافو نگاه کرد و گفت ؛ گهید یکی
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قصر    اهچالیاما فکر کنم تو س  میدون  ینم  ی اد یز  زهیما چ_

 ...اونجا دو برابر شده ی نگهبانا رایباشه...اخ ییخبرها

 ...میبهم کرد ینگاه انی شاهزاده آر منو

 ...بودن یزندون اهچال یتو س اونا

 ” ی راو“

بودن که   سناینگهبان    دو اتاق شکنجه  به  بردن  رو در حال 

مطمئن شد نگهبانه    یقرار داد و وقت  یاطرافو مورد بررس  سنای

 ....ست ین ی ا گهید

از نگهبانا   یکی، محکم پشت گردن    عیسر  یحرکت ضربت  هی  در

 ...افتاد نیرو زم هوشیو ب دیکوب

حمله   سنا یو به سمت    دیکش  رشوی نگهبان فورا شمش  یکی  اون

ول چاقو  سنا ی  یکرد  سرعت  پاش   یکیکوچ  ی به  کنار  که 

 ...و حمله نگهبانو دفع کرد دهی کش رونیکرده بود ب ی جاساز
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گلوش    ری و زرفت پشت نگهبان و چاقو ر  یچرخش  ی در حرکت  و

 قرار داد و گفت ؛

 ...!!بنداز  رتوی...شمشزمیریخونتو م  ادیصدات درب_

 ...و درشو قفل کرد یهلش داد تو سلول و

بود کشون کشون تو   نیرو زم   هوشینگهبان هم که ب  یکی  اون

 ...انداخت و درشو قفل کرد  ی ا گهیسلول د

  از نگهبانا رو ورداشت یکی  ریشمش بعدش

 ...نگهبانان بودن  هیکه بق  یراه افتاد به سمتم اتاق  اطیبا احت  و

 ...ستادیدره اتاق نگهبانان ا پشت

رس  ی قهقهه    ی صدا گوشش  به  مست    ی ...انگارد یبلندشون 

 ....بودن

ب  کردیم  ی کار  دیبا ا  دیکشیم  رونشونیتا  بود که   نیتو  فکرا 

احساس کرد...تمامه تنش   پشت گردنش  ویزیچ  هیناگهان سرد

 ...خشک شد
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 ؛  دیمنحوس نگهبان رو شن ی صدا و

 ...زنمیگردنتو م یکن ی حرکت اضافه ا_

نگهبان رو    رهیشمش  عی، تمرکز کرد و بعد سر  ستادیوا  صاف

گلو چاقوش  با  و  زد  بر  ی پس  رو  زد  دی نگهبان  فواره  ...خون 

سروصدارونیب بق  ی ...از  نگهبان  با  ب  ه یمبارزه   رون ینگهبانا 

زده با سرعت    رون ی ب  شین  ی و با دندونا  دهیکش  ری شمش  ختنویر

 ...حمله کردن سنایبه سمت  ی ادیز

 ...کردیفقط حمالتشون رو دفع م  سنای

 یک یدر حال مبارزه با دو تا از نگهبانا بود که از پشت    همزمان

و   کرد  فرو  کتفش  تو  دندوناشو  نگهبانا    ی بلند  غیج  ناس یاز 

 ...دیکش

 دنیرس  یدرست موقع  ییایدر  انیمرسده و پر  گهیطرف د  از

 ...گاز گرفته شد توسط نگهبانه خون آشام سنایکه 
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د  مرسده با عصبان  نیا  دن یبا  و   تی صحنه  بلند کرد  دستشو 

 ...خاطرات تو دستش قرار گرفت ریشمش

به سرعت به سمت نگهبانا حمله   ان یپر  هیو بق  ان یآر  شاهزاده

 ...کردن

 رش یبا شمش  ینداشت ول   دنیدر جنگ   یمهارت  نکهیبا ا  مرسده

 ...گرفتی حمالت نگهبانا رو م ی جلو

 رو بلند کرد و گفت ؛ سنایرفت و  جلو

 ...!کجان؟ هیحالت خوبه...بق سنای_

 زد و جواب داد ؛   ی حال لبخند یب سنای

 ..!!ی خوشحالم که زنده ا_

 ...هم تو اون سلول ته راهرو هستن هیبق

 ” مرسده“

 ی که زخم سنایاز کشتن نگهبانا همراه  بعد
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 ...راهرو ی به طرف سلول انتها  میبود رفت شده

قفل درو شکست و در    انیشدن به سلول شاهزاده آر  کینزد  با

 ...باز شد

انداخت جلو  ن یاول بود که خودشو  پوالد  و   ی نفر  درو شوکه 

  دن یافتاد و با د  سنایکه چشمش به    کرد یمبهوت مارو نگاه م

 ...زخمش نگران و آشفته به سمتش رفت و بغلش گرفت 

از د  ازیآر و شوکه  آران خوشحال  اومدن که   دنیو  من جلو 

 تو بغلش و گفت ؛  دیشآران منو محکم ک کدفعهی

 !را سپاس انی!...خدای تو زنده ا_

 ...تونستم حرف بزنم یاز زور بغض نم من

  که آران برادرمه کردم یفکر م نیبه ا فقط

گاه دارم...منم محکم بغلش    هیتک   هیمن چقدر خوشحالم که    و

 ...کردم 

 ...نفر مکث کردم هی ی رو چهره   یرو از نظر گذروندم ول همه
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 ...شده بود رهیهمون آذرخش باشه...بهم خ دیبا نیا

 ...از نگاهش مشخص نبود زی چ چیه

 گفت ؛ ی با خوشحال ازیاومدم که آر  رونیبغل آران ب از

 ...!نی من!!...شما زنده و سالم ی بانو_

 تو دستم گرفتم و گفتم ؛ دستاشو

 ...نمتونی ب یخوشحالم که دوباره م_

 گفت ؛ ی، روزبه با لودگ کمیو روزبه هم اومدن نزد نیکار

هر طور شده تو رو جفت خودم    ی بود  نهیمرسده تو اگه گرگ_

 !!!!ی دار  گریج یلی...دختر خکردمیم

 ...نثارش کردم  ی ا وونهی د هیو   دمیخند

 زد و روبهم گفت ؛ ی لبخند نیکار

مارو   یسکیر  نی همچ   گهید_ بدن  و  تن  انقدم  نکن!...و 

 ...!نلرزون
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 ادامه داد ؛  ی دوباره با لبخند گشاد  روزبه

 ...میبد لتی...بزار سالم تحوگهی آره راست م_

 !!!خنده  ریزدن ز   یهمگ و

 باالخره جلو اومد و گفت ؛ آذرخش

  اکو یمن آذرخش هستم...باعث افتخارمه که جفت فرمانروا د_

 ...نمیب یرو بعد از سالها م

 زدم و گفتم ؛ ی لبخند

 ...!خوشوقتم دنتونیممنون...منم از د_

ش  یراست آرتم  نایپس  جا  س ی و   ی زندون  ییکجان...نکنه 

 ...!باشن؟

 ؛  دمیپرس  نیهم  بخاطر

 ...کجان؟ سیو آرتم نای پس ش_

 ...جوابمو نداد  چکسی همه درهم رفت و ه ی ها  افهیق ناگهان
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 ؛  دمیپرس ده یو ترس نگران

 !براشون افتاده؟ یشده...اتفاق یچ_

 جواب داد ؛  ن یغمگ  روزبه

  میتونستینم نجایشده بود...ا  یزخم نایش_

هم میبد  نجاتش بخاطر  آرتم  ن ی...  طر  سیشاهدخت   ق یاز 

 ...درمان  ی پورتال بردش قلمرو الفها برا

 ؛ دمیپرس شوکه

 بوده؟ ی ...مگه چقدر زخمش جد؟یدرمان!!!!...درمانه چ_

 جواب داد ؛  نییپا ی با سر  آذرخش

 ...شده یمدوسا زخم اهیس ی توسط جادو_

 ...دستامو مشت کردم یعصبان

مدوسا...کی!!...لعنتیلعنت ا  ی!!...بازم  نفرت    نیقراره  جادوگره 

 ...دست از سرمون برداره؟   زیانگ
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 نگران رو به آذرخش گفت ؛ پوالد

ه  وارد بدنش شد  ی...زهر خون آشامستیخوب ن  سنایحال  _

  نکهیقبل از ا دیبا

 ...میبکش  رونیبدنش پخش بشه زهرو از بدنش ب تو

 جواب داد ؛  آذرخش

 ...کنمی م یبه قصر اونجا زخمشو بررس مشیببر دیبا_

 ...میو به سمت قصر راه افتاد  می رفت  رونی ب  اهچالیاز س  یهمگ

[09.01.21 22:29] 

 87_پارت#

 ” مرسده“

آذرخش خواست لباسشو    یو وقت  میاز اتاقا برد  یکیرو تو    سنای

 ...کنه  یپاره تا زخمشو بررس

 ؛  دیو پراخم غر یعصبان پوالد
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م_ کن  ی خوایاگه  مداوا  ا  دیبا  یزخمشو  لباسشو    نکهیبدون 

 ...ی انجام بد نکار یا ی اریدرب

 زد و گفت ؛ ی شخندی ن آذرخش

 ...بدست خورده ها ندارم  ی مطمئن باش من عالقه ا_

 رون یتا زهرو ب  رم ی زخمو گاز بگ  ی جا  گهید  کبارهی  دیضمن با  در

 ...بکشم

کبود خواست به سمتش حمله    یبرافروخته و با صورت  پوالد

 زدم ؛ ادیکنه که فر

 ...!!!...با هر دوتونمنیبس کن_

 به پوالد گفتم ؛ رو

 ...مهمتر از لخت شدنشه سنایاالن نجاته _

 به آذرخش گفتم ؛ بعد

 ...رو فقط پاره کن یقسمت گاز گرفتگ_
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تخت دراز    ی که رو  سنا یتکان داد و به سمت    ی سر  آذرخش 

  ی پارچه اون قسمت از گاز گرفتگ  اطی بود رفت و با احت  دهیکش

رو گاز گرفت و    سنایکتف    هیاز ثان   ی رو پاره کرد و در کسر

 ...دی مک یمحکم م

 ی رگها  تیبه پوالد نگاه کردم که از حرص و عصبان  یچشم  ریز

 ...زده و دستاشو مشت کرده بود  رونیگردنش ب 

رو دوباره   سنایآذرخش کارش تموم شد و    قهیچند دق  بعداز

 تخت دراز کرد و گفت ؛  ی رو

ب_ کندمیکش  رونی زهرو  ترک  اتاقو  استرا  می ...بهتره  حت تا 

 ...کنه

بزرگ   زیم  هیکه    یوارد اتاق  ی...و همگ میدیکش  یراحت  نفس

هم دورش بود    یشکل در وسطش و دوازده صندل  ل یمستط

 ...میشد

 ...محرمانه بود ی اتاقه جلسه ها نیگفته آذرخش ا به
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 رو به آذرخش گفت ؛  نیکه کار می نشست زی م دور

 ...!م؟ یکن کاریچ دیخب!...حاال با_

  میینجایا ادی ز ی ها یما بعد از سخت ی همه 

 ...کجاست اکویفرمانروا د میبفهم تا

 و گفت ؛  دیکش  یقینفس عم  یبعد از مکث کوتاه آذرخش

د  یوقت_ کار  اکویفرمانروا  همه  شکستنه   ی برا  ی طلسم شد 

 ...طلسمش کردم

رو  یکی  یکی  یحت قلمروها   هیتمام  ی گردنبندو  دختران 

 ...امتحان کردم 

 ...کدوم جواب نداد چیه ی گردنبند رو  یول

قرار داده    یجسمه به خواب رفته فرمانروا رو درون تابوت  دیناام

 ...که طلسم محافظ داشت گذاشتم یمخف یو درون اتاق
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به    مدخت یس  خ ی  نیروز ملکه سرزم   هیبعد از سالها    نکه یا  تا

 ....مالقاتم اومد

حل  بهم راه  که  پ   ی برا  یگفت  فرمانروا  طلسمه    دا یشکستنه 

 ...کرده

طلسم فقط توسط جفت   نیباور نکردم و بهش گفتم ا  اولش

 ...شهیفرمانروا شکسته م یقیحق

 تونن ی گفت که جادوگرانه قدرتمندش م  یاون ، مصرانه م  یول

 ...طلسمو بشکنن

از هر طرف بهم فشار اومده   کوایکه در نبوده فرمانروا د  من

بنابرا تابوت   نیبود...  بهش  که  کردم  قبول  شدمو  وسوسه 

 ...فرمانروا رو بدم

د  یوقت برد  خودش  با  اثر  چیه  گهی تابوتو  پ  ی وقت    دا یازش 

از برف و    دهیسراسر پوش  ینی ، سرزم   خی  نینبود...آخه سرزم 

 ...با بوران همراهه شه یکه هم  خهی
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 ...هی خیجهنمه   ه یکلمه اونجا  یواقع ی معنا به

 ؛  دیپرس ازیآر

 ...!م؟یواردش بش ی چطور_

 بهمون انداخت و گفت ؛  ینگاه آذرخش

بتون  یراه  چیه_ که اگه   میبهش نفوذ کن  میوجود نداره که 

 ...رفتم یبه اونجا م  شی ساله پ یل یبود خودم خ

 کالفه گفت ؛ آران

 ...میدونینم هست که ما  ی امکان نداره!...حتما راه نیا_

 زدم و گفتم ؛ ی که به ذهنم خورد لبخند ی جرقه ا با

  اد یدارم که اگه درست درب ی فکر هیمن _

 ...رسونهیم خی نهی رو به سرزم ما

 ” مرسده“
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  ی افراده حاضر در اتاق با کنجکاو  هیو بق  نیو آران و کار  ازیآر

 گرد شده یو چشمان

 ...کردنیم نگام

 ...بزنم یحرف ن یانتظار نداشتن من چن دیشا

 به آذرخش گفتم ؛ رو

 ...!ار یمشعل ب هیلطفا برام _

 ...!؟ی خوایم یچ ی برا_

 ...!ی نیبیبعد م اریمشعل ب هیفقط واسم _

 ...کنم کاریچ خوامیمونده بودن که م ری متح همه

جادوگر   سیکه قبالً ساو  ییمو  کهیت  شی از آوردنه مشعل آت  بعد

ب رو  بود  داده  بهم  عنوان کمک  رو  رونیبه  و  شعله    ی آوردم 

 ...گرفتم شی آت
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 از یجادوگر دودش تو هوا پخش شد که آر  ی از سوختن مو  بعد

 ؛ دیزده پرس   رتیح

 ..._مو نیا!..ن؟یکنی م کاریچ نیمن!...دار ی بانو_

آر  هنوز حفره  ازیحرفه  که  بود  نشده  که    ی اتموم  مانند  ابر 

ابر مانند    ی توده ها  نیبود بوجود اومد و از ب  ی رنگش خاکستر 

  آراسته و یبا وضع س ی جادوگر ساو

 ...تو دستش وارد شد  یچوبدست

به خودش رس  نیا  تو رنگ   گهیبود...د  دهیمدت ظاهراً خوب 

 ...هش نبودهم تو نگا  یحس چینبود اما ه  ن یو غمگ   دهیپر

 ...همه جا رو فرا گرفته بود ی نیسنگ سکوت

  س ی نگاه کردم شوکه ، خشک شده و مبهوت به ساو  هیبق  به

 ...شده بودن رهیخ

 اومد جلوم و گفت ؛  ی با لبخنده محو سیساو
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د_ فرمانروا  معروف  جفت  اون  ازش   اکویپس  جا  همه  که 

 ..!!ییکنن تو یصحبت م

حد که    ن یاما نه تا ا  یستین  ی انسانه عاد   هیکه تو    دونستمیم

  خون آشامه هیجفت 

 ...یباش ی ا افسانه

م  و کمک  ازم  انجام   تونمی م  کاری...خب...چی خوای حاال  برات 

 ...بدم؟

براشون   یکنم تا سوال  تیخب...ام...اول بذار به دوستام معرف_

 ...نمونه

 گفتم ؛ هیبه بق رو

که تو   یوولدمورته....زماناز جادوگرانه سابق    سیساو  شونیا_

شدم که    ی که گم شدم وارد غار  یموقع  میکوهستان ارواح بود

زندون  سیساو وقت   یاونجا  ت  یبود  کردم  از    ی ا  که یآزادش 

 ...میدار  اجیکمک بهم داد و حاال به کمکش احت  ی موهاشو برا
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 ادامه دادم ؛  س یرو به ساو و

 ...سفر هستن  نی هم همراهان من در ا  نهایو ا_

نفوذ    ی برا  یراه  چیاما ه  میبش  خی  نیوارد سرزم   میخوایم  ما

 ...بهش وجود نداره

 ...پنهانه هیبق دهی از د و

 ...مدختهیملکه س اریتحت اخت  اکویفرمانروا د تابوت

 ...!م؟یبش  خی نیکه ما وارد سرزم یکن دای پ  یراه یتونیم

 باال انداخت و گفت ؛  ییابرو سیساو

 ...عاشقه طورن ی، باهوش و هم  با یز یزن مدختیملکه س_

 ...عموم پنهان کنه دیاز د نشویتونسته سرزم  یرکیبا ز اون

...و اکوئهیعاشق فرمانروا د  ی واروانه یاما بطرز د  ستیذات ن   بد

 ...نده یکه اون تابوتو به کس شهی باعث م نیهم
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فهم  اون االن  تا  واقع  دهی احتماال  جفت  پ   یکه   دا یفرمانروا 

 ...شده

که تو عشق شکست خورده و   ی خطرناکتر از زن  زیچ  چیه  و

 ...ستیباشه ن دیناام

  ی لیخ  یلیاما خ  گمیرو بهتون م  خی  نیراه نفوذ به سرزم  من

 ...نی کن اطیاحت

  دا ی به تابوت فرمانروا دست پ  نیتونیم  یبه سادگ  نینکن  فکر

جام   نیکن مخف   ییطمئنا  دست  یاونو  که  بهش    یابیکرده 

 ...دشواره

تو دستش ظاهر شد و   یآب  یبعد دستشو بلند کرد و سنگ   و

 گفت ؛

شما  نیخودتون متوجه بش نکهیبدون ا اب یریسنگه مس  نیا_

وارد سرزم نگهدارکنهیم  خی  نی رو  به محل  هر چقدر    ی ...و 

 ...شهیسنگ درخشانتر م  نیبش کیتابوت نزد
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 ” مرسده“

 ...م یشد صبح زود حرکت کن قرار

تو راهمون آماده    ی گرم و آذوقه برا  ی دستور داد لباسا  آذرخش

 ...کنن

 ...کردم یو داشتم خودمو برانداز م ستادهیا نهی آ ی اتاق جلو تو

 ...مدت از خودم غافل شده بودم نیا تو

عج   ینم  یدرست  ی نداشتم...غذا  یکاف  خواب   ب یخوردم...اما 

چاق شده    ی انگار  ی، حت  کردمینم  یبود که احساس خستگ

 ...بودم

 اتاقم زده شد ، جواب دادم ؛ در

 ....!دییبفرما_

بود...برادر  برادرم اندازه   ی آران  به  حسرتشو   ه ی  ی که  عمر 

 ...داشتم
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 ...!ستم؟یمزاحمت ن_

 ...تو اینه...نه...ب_

تخت روبروش    ی نشست و منم رو  یصندل  ی داخل و رو   اومد

 ...نشستم

که   کردمی...همش خودمو سرزنش می مدت که نبود  نیتو ا_

کنم...همش   محافظت  ازت  نتونستم  م  یحس  ه یچرا    یبهم 

 ...ی زنده ا گفت

 ...ی مطمئن بودم که زنده ا  یعنی

 ...دمی که تو عمرم د  یهست  ی دختر  نیشجاع تر تو

م  نطوریهم حرف  داشت  دلتنگ   زدیکه  با  نگاش    ادیز  هی من 

 ...کردم یم

 ...رمی خودمو گرفته بودم که بغلش نگ ی جلو  یسخت به

 خنده گفت ؛  با
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  ف ی تعر  ی از دختر  شهینم  گهی!...د؟یکنینگام م  ی نجوریچرا ا_

 ...!کرد

 ...کنن یم ی ا گهید  ی فکرها عیسر

 و جواب دادم ؛   دمیخند

 ...!ستین  یکنیکه تو فکر م ی زیاون چ_

 جواب داد ؛ عیسر

 ...جذابم یلیخ دونمی...میگیآره...آره راست م_

 ...نثارش کردم ی ا فتهیخودش

 شد ؛ ی جد هوی

وقت    چیه  مدختیمرسده...ملکه س  میدار  شیدر پ  یراه سخت_

 اکو یبه تابوت فرمانروا د یما حت  ذارهیخودش نم لهیبه م

 ...میکن دارش یب میبخوا نکه یچه برسه به ا میبش کینزد

 ...میمراقب باش یلیخ دیبا
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 ” ی راو“

 جادوگر هر جا که  ی مدوسا  گهیطرف د در

 جفت فرمانروا اونجا باشه   داد یم  احتمال

 ...ازش نبود ی گشت اما اثر  رو

طر  نکهیا  تا پر  قی از  ماه  جفت   ی شاهدخت  که  شد  مطلع 

د دختر  اکوی فرمانروا  قرن  ه یهمون  پکه  موردش   شی ها  در 

 ....آب ی دختر هوروش خدا  یعنیکرده بودن  ییشگویپ

فرو   رت یمرسده برد در بهت و ح   تیبه هو  یپ   ی وقت  مدوسا

 ...رفت

قرن   شدی نم  باورش که  هوروش  پدختر  به   ده یدزد  شی ها  و 

 ...اکوئهیبرده بود همون جفت فرمانروا د ندهیآ

 ...کشت یهمون لحظه اون دخترو م  دیبا

 ...سوخت یم  تشیمعصوم ی دلش برا دینبا
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و  دم دستش بود ر   یهر چ  تی از زور حرص و عصبان  مدوسا

 ...شکست یو م زدیم

نبا  اون بشکنه!...نبا  دی دختر  قلمرو   دیطلسمو  هفت  ملکه 

 ...!بشه

 ...بودن که در ذهن داشت یافکار و اهداف شوم نایا

  به یجاسوس ی رو برا  یکالغ نیبنابرا

 ...ها فرستاد تا از اوضاع قصر با خبر بشهخون آشام قلمرو

 ” مرسده“

 ...خوب شده بود ا سنی حال

که از    یگرمه پشم  ی لباسها  ازیو آر  سنا یو آران و    ن یکار  منو

  بودن وانات یپوست ح

 ...میدیپوش

 بودن و نهی و پوالد بخاطر گرگ  روزبه
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 ی که داشتن در مقابل سرما  ی رومند ی گرم ، مقاوم و ن  ی ها  بدن

 ...سخت مصون بودن

  ی خون آشام بود ، سرما و گرما براش فرق   هیهم که    آذرخش

 ...دنینپوش یپشم ی نداشت...لباسا

و همراهانش بخاطر کمکشون تشکر کردم و  انیشاهزاده آر از

 ...ازشون خواستم به قلمروشون برگردن

خودم نذاشتم با ما    ی ول  انیاصرار کردن که همراهه ما ب  اولش 

  همراه بشن چون

...پس از همون فتهیتو خطر بسفر جونشون    نی بود تو ا  ممکن

  که اومده بودن یراه

 ...برگشتن

ترک    خی  نیها رو به مقصد سرزمما قلمرو خون آشام   جه ینت   در

 ...میکرد

 ” مرسده“
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 ...میها خارج شده بودبود که از قلمرو خون آشام ساعتها

به عنوان راهنما بهمون داد تو دست   سیکه ساو  یآب  سنگ

 ...بود کردیآذرخش که جلوتر از همه حرکت م

 خ ی  نیسنگ ما رو به سمت سرزم  ی روی ن  سی گفته ساو  طبق

 ...کردیم تیهدا

م   هر تر  پرنور  سنگ  حرکت   شدی جا  سمت  اون  به  ما 

 ...میکردیم

  آب و علف شده یکه ب یبه دشت  میدیرس

 ...فقط درختان کهنساله خشک شده داشت و

 ...حاکم بود ی جا سکوت وهم آور همه

 ...شد یم دهید یوون یو نه ح ی پرنده ا ی صدا نه

 گوشم زمزمه کرد ؛ ر یاومد کنارم و ز آران

 ...کننیم بمونیتعق یموجودات کنمیاحساس م هیمدت_
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 گفت ؛  نیکار

 یهستن که زمان  یپست و وحش  یموران ها!...اونا موجودات_

  یالف بودن ول

 ...شدن  دهیکش  یکیوولدمورت رو خوردن و به سمت تار  بهیفر

تا طعمه راهشو گم   موننیاالن فقط گوشتخوارن...منتظر م  و

 ...کنه و خسته بشه

 ...کننیشب بهش حمله م ی کیبعد تو تار و

 ...د یلرز نیکار ی از حرفا تنم

 گفتم ؛ نیبه کار رو

جا  یوقت  یعنی_ هم  ما  کن  ی برا  ییشب  توقف   م یاستراحت 

 ...کنن؟یبهمون حمله م

با_ دار  دیاحتماال...فقط  نگه  روشن  تو میاطرافمونو  ...اونا 

 ...بهمون حمله کنن توننی نم ییروشنا
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 ...قدرتشون کمتره ییتو روشنا چون

...تا میدرخت اطراق کرده بود  هی  ریشده بود و ما هم ز  شب

 ...میجمع کرد زمی ه میتونستیم

و پوالد    خته ینسبتا بزرگ از چوب و خاشاک رو هم ر  ی ا  پشته

 ...و روزبه مشغول روشن کردنه آن

 ...میدور آن نشست یهمگ   شی از روشن شدنه آت بعد

 ...میدیدراز کش یخورده و هر کدوم طرف غذا

  ...بودن یو آذرخش مسئول نگهبان  پوالد

[14.01.21 22:13] 

 92_پارت#

 ” مرسده“

نم  اصال خ  بردیخوابم  و  نگران  الیفکر   ی انده یآ  ی برا  یو 

 ...ذاشت بخوابم  ینامشخص نم
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نبود درباره   آذرخش  ی و پوالد کنار هم نشسته بودنو معلوم 

 ...ننزی حرف م یچ

  کردم مثل اولش شعله ور ش یبه آت  ینگاه

 ...موندیتا صبح روشن م یول نبود

چشمم به چند جفت    هویکه خواستم چشمامو ببندم    نیهم

 ...چشمه قرمز خورد

نه چندان دور  موران فاصله  از  بودن  نگاه    ی ها منتظر  رو  ما 

 ...کردنیم

 ...که روم بود ینازک ی پتو  ریسرمو بردم ز دهیترس

کردم    چشمام که حس  شد  خواب  رو  هیگرمه  آب    ی قطره 

 ...دستم افتاد 

 ...هم افتاد گهی چند قطره د ی وقت ینکردم ول یتوجه اولش 

 !!!!ومدیبلند شدم...داشت بارون م اریهوش عیسر
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 زدم ؛  ادیفر

 ...اد ی!...داره بارون منی!...بلند شنیبلند ش_

 ...شهیخاموش م شی آت االن

بود...چ  مه یسراس   همه گرفته  شدت  شدن...بارون   ی زیبلند 

 ...خاموش بشه  شینمونده بود که آت

 ...دادن فتیبه حالت گرگ ش عیو روزبه سر پوالد

 زد ؛  ادیخاردارشو بدست گرفت و فر هیگرز آهن آذرخش

 ...!نی!...کناره هم بموننیهمه مسلح بش _

خ  حاال ها  موران  نزد  شتریب   یلیتعداد  و  اومده    کتر یشده 

 ...بودن

 ...خاطرات تو دستم قرار گرفت  ریباال گرفتم و شمش دستمو

 ...بود دهیو به بدنمون چسب س ی خ لباسامون

 ...میبود دهی چسب  گهیوار بهمد  رهیمون پشت بهم و دا همه
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به    ی ادیخاموش شد موران ها با سرعت ز  شیباالخره آت   یوقت

 ...طرفمون حمله کردن

گوشها  یوحش  یموجودات با  خونخوار  چشم  ییو   ،   ی هادراز 

 درشته قرمز ،

چندش آور    یل یزده...خ  رونیو ب  زیت  ی بلند و دندونا  ی چنگاال

 ...!بودن

به حد  ی مبارزه   سرعت وقت  ی آذرخش  آهن  یبود که   ه یگرز 

 د یکوب یچرخوند با شدت به موران ها م یخاردارشو تو هوا م

 ...کردیده پونزده شونو هالک م که

و روزبه هر کدوم به سرعت موران ها رو به دندون گرفته   پوالد

 ...کردنیپاره م  کهیو ت

ت  سنای هدف  مورده  رو  موران  سه  قرار    ی راندازیهمزمان 

 ...دادیم

 ...کردنیم یزن  ری و آران با مهارت شمش نیکار
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ا  از یآر  و ول  نکهیبا  بود  ا  یلیخ   یکوتوله  پس  از   نیخوب 

 ...ومدیبرم یموجوداته وحش 

 ...رو از پا درآورده بودم  ییچندتا هی فکر کنم  منم

 ...بود ادیز یل یحال تعدادشون خ نیبا ا یول

و    هی شد  پرت  حواسم  پر  یکیلحظه  ها  موران  و    دیاز  روم 

داشت چنگاالشو تو چشمام   یام سع  نهینشست رو قفسه س

 ...گردنبند چند متر اونورتر پرتش کرد هویفرو کنه که 

گردنبند استفاده   ی رویاز ن  دیدفعه هم با  نیا  نکه یمثل ا  خب

 ...کردم یم

 زدم ؛  ادیرو به آران فر نیبنابرا

 ...!آران!...آران_

 امه دادم ؛ سمتم و اد برگشت

 ...از گردنبند استفاده کنم خوامیهوامو داشته باش!!...م_
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 ...!.حواسم بهت هستباشه.._

نابود  عیسر و  تو دستم گرفتم   هیچشمامو بستم و گردنبندو 

 ...موران ها رو تو ذهنم تجسم کردم

 ...ومدینم دنیجنگ  ی صدا گهیبعد د  ی ا  لحظه

 ...باز کردم دودو خاکستر تو هوا پخش شده بود چشمامو

احساس    کردمی چرا هر بار از گردنبند استفاده م  دونمینم  اما

 ...داشتم یحالی ضعف و ب

 گفت ؛ یداد و با سرخوش  فتیش  روزبه

 ...ی کردیکار رو م نیدختر خوب از اول ا_

 ...میانداخت یهم خودمونو به زحمت نم ما

 جواب داد ؛  عیسر ازیآر

نبا_ نشده  مجبور  ن  دی نه!!!...تا  کنه   ی رویاز  استفاده  گردنبند 

  شویبدن ی رویچون ن
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 ...بشه هوشیممکنه ب یو حت کم

کنه که اونم   یاحساس ضعف نم  گهیصورته که د  هیدر    فقط

 .....نکهیا

 ...داشت دی گفتن و نگفتن ترد ن یب دیدزدی ازم م نگاهشو

 ؛  دمیزده پرس  جانیه

 ...!؟ی...چرا حرفتو نصفه گذاشتهی..اون چخب._

 من من ادامه داد ؛  با

 ...زهیام...خب...چ_

 گفت   یو بدجنس  طنتیوسط حرفش و با ش د یپر عیسر آران

 ...!!یبش یکی اکویبا فرمانروا د دیبا_

 ...شهیم ی صورته که برات عاد نیدر ا تنها

 !!!تیترب یواقعا نوبره!!!!...ب   ای ح یب نقدری...برادر ای ...وای وا

 ...برام نذاشت  آبرو
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 ...هیبق شیپ  شدمیخجالت داشتم آب م از

 و گفتم ؛  نییانداختم پا سرمو

دوباره موران ها    نکهیقبل از ا  م یفت ی...بهتره راه بزهیاوهم...چ_

 ...بهمون حمله کنن

به   لمونیروشن شده بود...بعد از جمع کردنه وسا  بایتقر  هوا

 ...میون ادامه دادراهم

 ” مرسده“

 ...میبود که تو راه بود روزها

 ...میها عبور کرد  ابانیدره ها و کوهستانها و ب از

 ...شدی مون هم داشت تموم م آذوقه

م  یگاه خسته  گرگه    یاونقدر  سواره  بودم  مجبور  که  شدم 

 ...روزبه بشم

  آذرخش که چند متر جلوتر از ما بود هوی
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 ...میستادیو همه ماهم پشت سرش ا ستادیا

 سمتمون و گفت ؛ برگشت

 حالته خودشه  نیتر یسنگ االن در نوران_

 ...خه ی نهی اون طرفه شکاف سرزم یعنی نیا و

 سرو ته که عمقش معلوم نبود یب یشکاف

 ...حدود چهار متر پهنا داشت  و

 به آذرخش گفتم ؛ رو

  ی ل ی...فاصله اش خمیبه اون سمت شکاف بر  دی با  ی اما چطور_

 ...!ادهیز

 جواب داد ؛  عیسر پوالد

 ...اون سمت میشما رو ببر میتون یمنو روزبه م_

 ...!؟ی خب...چطور_

 داد و پوالد گفت ؛ فتیبه حالت گرگ ش روزبه
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 ...!نیلطفاً سواره گرگه روزبه بش ازیجناب آر_

رو    دنیروزبه شروع به دو  کدفعهیسوار شد که    دیبا ترد  ازیآر

 ...به عقب کرد

دوباره   ی ادیبا سرعت ز  هویمتر ازمون دور شد    نیچند  یوقت

 ...به سمته شکافو کرد دن یشروع به دو

از    نیبود که ع   ادیاونقدر ز  سرعتش برق از کنارمون عبور و 

 ...دی شکاف پر ی رو

که چطور با قدرت به اون سمت   میکردیدهنه باز نگاش م  با

 ...دیپر

 یکی  یکیپوالد و روزبه همه مونو بجز آذرخشو   بیترت  نیا  به

 ...به اون سمت بردن

توانا  یول ارتفاع چند  ییآذرخش خودش  تا  رو    نیپرش  متر 

 ...داشت

 سنگ بدست گفت ؛ آذرخش
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 تونو یپشم ی به بعد لباسا  نجایخب...از ا_

 ...نیبپوش

دورتا   یخیکه ملکه    ینامرئ  وارهی و از سده د  میدیپوش  لباسامونو

و    خیبود عبور کرده و وارد قلمروئه    دهیکش  نش یدوره سرزم 

 ...میبرف شد

 ...از برف بود  دهیهمه جا پوش  میکه وارد شد ی لحظه ا از

 ...برف بودن ریکه تا نصفه ز یدرختان

نفوذ    ی سخت  ی سرما استخونمون  مغزه  تا  سوزش  که  بود 

 ...کردیم

 ...م یزده بود گذشت خیکه کامال  ی کناره آبشار از

 آروم روبهمون گفت ؛   آذرخش

زود_ م  ی به  شروع  بوران  و  پناه    ییجا  دیبا  شهیطوفان 

 ...میریبگ
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 ” مرسده“

 ...شده و طوفان برف و بوران شروع شده بود کی تار هوا

 ده یکه پوش  ییلباسا  نکهیبا ا  میپناه گرفت   صخره   هی  حفره   داخل

داشت   میضخ  میبود سرما  از  هنوزم  اما  بود  خزدار    خ ی  میو 

 ...میکردیم

بجز آذرخش و روزبه و پوالد که در مقابله سرما مقاوم    البته

 ...بودن

 یو ها م  دمشونیمال  یحس شده و تند تند بهم م  یب  دستام

 ...کردم تا گرم بشن

 آران رو به آذرخش گفت ؛  قهی از چند دق بعد

شده   یمخف  اکویبوت فرمانروا دکه تا  یبه محل  نکهیبعد از ا_

 ...می کن کار یچ دیاونوقت با میدیرس

  ینقشه دوم هی دیکه با نهی منظورم ا یعنی

 ...می داشته باش  هم
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  میکه با شکست مواجه شد یدر صورت تا

 ...میداشته باش ی ا گهید  راهه

 جواب داد ؛ ازیآر

 ی نیب شی و پ  یبا آگاه دیدرسته!...ما با_

 ...میدر انتظارمونه جلو بر ییزای چه چ نکهیا

 متفکر گفت ؛ آذرخش

 م یبگ  دیبا  میبش  میبه دو گروه تقس  دیبا  نکهیاگه منظورت ا _

 ...یکنی کامال اشتباه م

 ...میهمه کنار هم باش د یکه با هییجا قایدق نجایا چون

 ...یزدگ خی ت یبا گم شدن و در نها هیافتادنمون مساو جدا

  دن یشروع به لرز  نیزم  کدفعهی خواست جوابشو بده که    آران

 ...کرد
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 ...در حاله شکافته شدن بود نی ، انگار که زم د یلرزش شد هی

 زد ؛  ادیفر آذرخش

 ...!رونیب دی همه بر عیسر_

 رون یو وحشت زده از حفره داخله صخره ب   مهیسراس   یهمگ

 ...اما همچنان لرزش ادامه داشت میزد

 ...وفتهیداره م یچه اتفاق  میدونست ینم

بود  تا برفا  تو  م  یبه سخت  میزانو   نهیزم  هوی...که  میرفتیراه 

ز   رپامونیز متر  ها  ده  به  و  شکافت  هم  سقوط   نیزم  ریاز 

 ...میکرد

 ” ی راو“

کالغه جاسوسش   ق یداستان مدوسا که از طر  گه یطرفه د  در

 ...بود دهیقصده مرسده و همراهانش رو فهم

  مدخت یملکه س  دنهی شد و به د  خی  نه یسرزم  هیاز آنها راه   زودتر

 ...رفت
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حسادته ملکه   اکو یبا سو استفاده از عشق ملکه به فرمانروا د و

 ...شومش رو اجرا کرد ی و نقشه ختیرو برانگ

 ” مرسده“

 ...آران و تکون دادنم بهوش اومدم ی صدا زدن ها  با

 ...برطرف بشه  دم ید  هیچند بار باز و بسته کردم تا تار  چشمامو

مجسمه  ینگاه انداختم  اطرافم  انسانها  ییهابه   ب یعج  ی از 

 ...شده ی تراشکار ی ، ستونها  بیغر

 ؛ دمی کمک آران بلند شدم و پرس به

 ...!کجاست؟ گه ید نجای...امییما کجا_

 جواب داد ؛ نیکار

 ...داره  ی ادیز  یلیمعبد باشه که قدمته خ  هی دیظاهرا با_

 ؛ مطمئن شدم حاله همه خوبه رو به آذرخش گفتم  نکه یاز ا  بعد

 ؟یدونی م ی زیچ نجا یراجع به ا_
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 جواب داد ؛  کردیم یاطرافو بررس یکه با شگفت یحال در

 ...برسم نیقیکنم تا به  یبررس شتریب دی.با..ستمیمطمئن ن_

 ....راه افتاد و ما هم به دنبالش و

انسان   یمیکه ن  ییاز انسانها  یینقش نگاره ها  وارهاید  ی رو  بر

 ی مراسم  ی اسب بودن وجود داشت که در حال اجرا  یمیو ن

 ...بودن ینییآ

 ده یستونها د  ی به زبان ناشناخته بر رو   ییها  بهی کت  ی سر  هی  و

 ...شدیم

سنگ  میرفت  جلوتر بزرگه  دره  روبرومون  روش    ی که  که  بود 

وجود    ریتصو بودن  گرفته  قرار  هم  مقابله  که  کبرا  مار  دو 

 ..داشت...در بسته بود

 گفت ؛  روزبه

 ...!بوده که بستنش؟ یپشته در چ یعنی_
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 جواب داد ؛  آذرخش

 ...!میتا به جوابه سواالمون برس میدرو باز کن دیبا_

 مردد گفت ؛ پوالد

نبا  ی خطرناک  زهی اما ممکنه چ_ بازش  عجوالنه    د یاونجا باشه 

 ...میکن

 ؛  دیکالفه غر آذرخش

  رون ی ب  نجایکه از ا  ستین  میراه  چ یه  میندار  ی ا   گه یما چاره د_

 ...میعبور کن ی دره لعنت نیاز ا د یپس با میبر

  ی به در فشار م   رومونی...با تموم نمیدرو هل داد  ی نفر  همه

مسلح    میوارد بش  نکهیقبل از ا  ی .کم کم در باز شد ول..میآورد

 ...میشد

بزرگ  داخل مجسمه   میشد  یتاالر  از  پر   ی موجودات  ی هاکه 

 ...شاخ و دم دار  بهیعج   یاسب و موجودات  یمی انسان و ن  یمین

 ...دهی درهم تن ی جا پر از تار عنکبوت ها همه
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 ...تعدادشون حدوداً چهارصد پونصد نفر بودن 

 یصندل   ی که رو  یو التماس به اسکلت  میهمه در حال تعظ  و

 ...سرش بود ی جواهر نشان رو   ینشسته و تاج

موجودات بجز همون   هیبود که تمام  نیتر از همه ا  بیعج   یول

 ...شده بودن لیاسکلت حاضر در تاالر به سنگ تبد

 آروم بهمون گفت ؛   آذرخش

 ...!!نیدست نزن ی زی چ چیبه ه_

 صورتشو درهم کرده و گفت ؛ روزبه

ا_ جو  نم  نجایاز  نمادیخوشم    نجا یا  نیدونی ...هنوزم 

 ...!کجاست؟

 ...!معبده آگاتاره  نجایا_

  ن یبودن که در چند  ی شفادهندگ  ی رویبا ن  یها مردمان   آگاتار

ا تو  قبل  از    خی  ن یسرزم  یعنی  ن یسرزم  نیهزار سال  قبل   ،

  نکهیا
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 ...کردنیم یزندگ  نجایرو تصرف کنه ا  نجایا مدخت یس ملکه

 ...ست له یاسکلته آگاتاره بزرگه قب  اون

  اما تو کتاب  ستیازش ن یقیدق  اطالعات

فرد  نیسرزم   خچهیتار آگاتار  شده  گفته  قدرتها   ی ها   ی با 

 ...بود یشفادهندگ روشین نیکه کمتر ییماورا

 ...ستیمشخص ن قایاز کجا اومده دق نکهیا

 ...هم حضور داشت اکویفرمانروا د یدر زمانه پادشاه یحت

 ...قوم شفا و درمانه موجودات بود نیدراز کار ا انهیسال

 ق یطر از اکویفرمانروا د ی بعد از مدت اما

موجوداته دورگه    دهیمتوجه شد آگاتار در حال تول  جاسوسانش

 ...ست

 ...گهیموجوده د یم یانسان و ن یمی که ن یموجودات

 ...ها رو اون خلق کرده  لیگفته شده رپتا یحت
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و ارتش   مدختیبه کمکه ملکه س  اکویفرمانروا د  نکهیا  خالصه

  ها بهخون آشام 

 ...آگاتار حمله و اونا رو نابود کردن لهیقب

باق  ییاونا که  پناه    یهم  وولدمورت  به  و  کردن  فرار  موندن 

 ...آوردن

شدن در واقع به آگاتار    لیکه به سنگ تبد  یموجودات  نیا  اما

د  انتیخ فرمانروا  و  همراهه    نیا  اکو یکردن  به  رو  موجودات 

 ...حبس کرد نجایآگاتار تا ابد ا

  ل ی استفاده کرد و اونارو به سنگ تبد  روشینده ناز ته مو  آگاتار

 ...رفت نی و خودشم از ب

 ...قرار گرفت  مدختیملکه س  اره یدر اخت  نیسرزم  نیا  بعدش

 گفت ؛  ازیآر

پ_ جاماسبه  از  رو  آگاتار  قومه  بودم   دهیشن  شگوی سرگذشته 

 ...اون موقع تو نبردشون نبودم یول
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 ...رهتاالر وجود ندا نیتو ا یراه خروج  چیه یول

 مرموز رو به من گفت ؛ ی با لبخند آذرخش

 ...میارینباشه...ما اون راهو بوجود م یاگه راه_

 ” مرسده“

 انداختم و روبه آذرخش گفتم ؛  هیبه بق ینگاه

 ...!ه؟یچ  گهی... منظورت از راهه د یکنینگام م  ی نجوریچرا ا_

  راهرو هست  ه یتاالر  نیا ی وارها یپشت د_

 ...معبده  نیراهه خروج ما از ا که

 ...کن دا یراهرو رو پ نی گردنبند استفاده و ا ی روین از

 !راهروئه نی معبد ا نیراهه خروج از ا تنها

معبدو نابود کرده    نیا  هیخروج   ی راهها  هیتمام  اکوید  فرمانروا

 ...رفته خرابش کنن ادشونیراهرو مونده که ظاهراً  نیا فقط
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 گفت ؛ عیسر ازیآر

ن  دینه!...نبا_ از  تند  کنه...براش   ی رویتند  استفاده  گردنبند 

 ...!خطرناکه 

 حرفه آذرخش گفت ؛  دیی در تا نیکار

 ...میندار ی ا گهیحق با آذرخشه!...ما راهه د_

 ..._ی: ول ازیآر

 ...دمیانجامش م  یعنی !...تونمیمن م_

 !!!گهید  کنمیدوباره غش م فوقش

 به آذرخش گفتم ؛ رو

 ...!کنم؟ کاریچ  دیخب من با_

گردنبند مثل هر دفعه    ی رویو از ن   واریدستتو بذار رو هر د_

 ...!استفاده کن
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مقابله    سرمو رفتم  دادمو  د  یکیتکون  دستمو    وارهایاز  کف 

د دسته  و  روش  رو  گهیگذاشتم  و    ی امو  گذاشتم  گردنبند 

 ...که آذرخش گفته بودو تو ذهنم تجسم کردم  ییراهرو

 ...دمیند ی زینبود...چ یچیه

نبود...د  ییامتحان کردم راهرو  وارهایهمه د  ی رو   گه یدر کار 

 ...رفتمیکم کم داشتم از حال م

 نگران بهم گفت ؛ آران

...رنگو روت  میکنیم  دایپ  ی ا  گهی ولش کن راهه د  یتونیاگه نم_

 ...!ده یپر

 ...وارهید  نیآخر نی من خوبم!...ا_

 ی امو رو   گهیدستمو گذاشتم روش و دسته د  نکه یمحضه ا  به

 ...گردنبند گذاشتم

که   چشمامو...د ی کش  واریمانند آهنربا منو به درونه د  ییروین

 ...بودم کی و تار  کی بار ی راهرو  هیباز کردم تو 
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 ...دید یرو نم  ییجا چشمام

 ...افتاد...من کجا اومدم؟ یشد...چه اتفاق یچ

 ...رفتمیکورمال و با ترسو لرز جلو م کورمال

که    دونمینم رفتم  جلو  شد  هویچقدر  چشمم   ی دی نور  به 

 ...خورد

 ...شدم ی چشمام... داشتم کور م ی گرفتم جلو دستمو

لحظه   بعد اطرافمو   ی ااز  کرد...به  عادت  نور  به  چشمام  که 

 ...کردم یبررس

 ...نبود یباور نکردن دم یدیداشتم م ی!!!...چایخدا اوه

 ...مبهوت بودم و هم خوشحال هم

 !!!اکو یفرمانروا د هیخی تابوت

 ...ها گذاشتم  خیرفتم دستمو رو  جلوتر

 ...شده بود یمخف  نجایهمه مدت تابوت ا نی ا شدی نم باورم
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 ...رو بشکنم؟ خهای نیا ی حاال چطور  خب

  

 ...خهایبه  دمیکوب یتو دستم گرفتم و محکم م رمویشمش

د  دمیکوب  انقدر بود...ول  گهیکه  گرفته  درد   ی ادهیفا  یدستم 

 ...نداشت

 ن یاز گردنبند استفاده کنم... بنابرا  گه یباره د  هی گرفتم    میتصم

گذاشته و گردنبندو تو دستم گرفتم تمرکز   خهای  ی دستمو رو

 ...کردم 

 ...فکر کردم خهایبه آب شدنه  فقط

 ...شنیدستم دارن آب م  ریز  ی خها ی   کردمیکم احساس م  کم

آب شده بود و جسمه    خها ی  هیچشمامو باز کردم که تمام   یوقت

 ...دراز قرار داشت یتخته سنگ ی رو اکوید

 ...زده بود  ونریگردنش ب   ی و رگها دهیرنگ پر  صورتش
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لباسا  قایدق بود که چندبار  ییهمون    ده یتو خواب د  ی تنش 

 ...بودم

 ...!شکسته بشه  یطلسمه لعنت  نیببوسمش تا ا  دیحاال با  خب

نزد  سرمو جلو  لبها   کهیبردم  پر   ی صورتش   ینسبتا 

 ...داشت...چشمامو بستمو باالخره

 ...!!!دمشیبوس

 ...نشد  داری باز کردم...پس چرا ب چشمامو

 ...؟یچ یعنی

 ...چرا؟؟؟؟وفتادین یاتفاق  ی...ولدمیبوس گهیباره د هی

بوس  مگه با  حق  دنهینگفتن  شکسته   یقیجفت  طلسمش 

 ...!شه؟ی دارنمی...پس چرا بشهیم

مغرور و سرد شوکه و وحشت زده    ییصدا  دنهیبا شن  کدفعهی

 برگشتم طرفش ؛
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  شی.هر چقدر هم ببوسنداره!!.. ی ا دهیفا_

 ...!یستی...چون تو جفتش نشهی نم داریب

 ....نشه دار یب چوقتی اگه ه ی.حتتا ابد ماله منه!.. اکوید

 ” مرسده“

د  فوراً گردنه  به  و  درآوردم  شا  اکو یگردنبندو   د یانداختم 

 ....بشه داریب ی نجوریا

 ...باشه مدختیملکه س دی زن با نیبرگشتم طرفش ، ا و

 ، با ی، ز یخی  ی، پوست دهیقد بلند کش  یزن

  ه یکالم    هیگوشه لبش...در    ی سرد و پوزخند  یو با نگاه   مغرور

 ...ل یو خوش استا  ییبایز  سهیتند

 ...کردم  یم سه یرا ناخودآگاه خودمو باهاش مقاچ دونمینم

 ...از من سرتر بود  یلیبگم خ   دیبودم ، با  چیدر مقابل اش ه  من
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مثل خورده   یحس  هیو قد بلند نبودم...  با یاون ز  ی به اندازه   من

 ...به جونم افتاده بود

 اکویکم داره که د  یزنو پس زد...مگه چ  نیعشقه ا  اکوید  چرا

 ...!خواستش؟  ینم

س  ی صدا  با نزد  مدختیملکه  اومد  شد  جمع  و    کمیحواسم 

 گفت ؛

 ...نگام کنه اکویزدم که د  شی سالها خودمو به آب و آت_

براش بکنم   ی ازش بودم تا هر کار  یمنتظره گوشه چشم  من

 ...جونمم بدم یحت

نشون نداد...فقط   یواکنش  چیاز حسم بهش گفتم ه  یوقت  یول

 ...دوست براش محترمم هیبهم گفت من مثله 

دوست   هیمرد از سنگه و منو فقط به چشمه    نی قلبه ا  دمیفهم

 ...نهیب یم

 ...اصال قابله وصف نبود حالم
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 ...شکسته ام 

 ...کردیم  ینی رو قلبم سنگ ایدن تمومه

کردم در مقابله   ینگاهم نم  یحت  ی موجود نر  چیکه به ه  یمن

 ...مرد به زانو دراومده بودم نیا

 ...و پردرد بود  نیغمگ  ب یعج لحنش

 برانداز کرد و گفت ؛  ریزد و سرتا پامو با تحق  یچرخ دورم 

 ...اکوئهیجفته د گنیشده که م دای دختر پ  هیو حاال _

انتظاره    دیبا کنم  داشتم...نه    ییبایز  ی الهه  هیاعتراف   ه یرو 

 ...!!کلیو بد ه ختیر  یدختر بچه ب

 !!!!کل یو بد ه  ختیر یگفت ب یداشت به من م یلعنت نیا

 حرص گفتم ؛ ی رو از

ا_ مگه  چ  نی اصال  ا  یمرد  که  کشته   نیداره  دختر  همه 

 ...!!!شده لیفس رهی خون آشامه پ هیمردشن...
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 ...!کرده  یجاش حساب نم چیدخترا رو به ه که

 و جواب داد ؛  دیابروهاش باال پر رتی از ح مدخت یس ملکه

  شد یم  داری.اگه ب..؟ی بهش ندار  ی کشش و عالقه ا  چیه  یعنی_

 ...!ی االن زنده نبود دیشن یحرفتو م  نیو ا

 ...گمیدونستم دارم دروغ م یم خودمم

اسمشو   تونمیاما نم  شمیکه بهش دارم نم  یو کشش  لیم  منکره

 ...!عالقه بذارم

 گفتم ؛  پس

 ...!خودت!...ماله تو هیارزون_

 شد و گفت ؛  رهیبهم خ ی لبخنده مرموز  با

 ...!...خوبهشی خوا یپس نم_

 ...!!!بشه  داریب اکویوقتشه که د حاال

 ....منظورش نشدم متوجه
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م  داشتم نگاش  عم  کدفعهیکه    کردمیگنگ  تو   یقیسوزش 

 ...قلبو گردنم احساس کردم  نیپشتم ب

 ...گشاد شده برگشتم پشت سرم یو با چشمان شوکه

پوش   اهیپر نفرت و س  یزن با نگاه  نیا  یخوابم ول  هیشب  درست

 ...با من داشت؟ یبود...چه دشمن یک

 ....کرده بود یخنجر منو زخم هی با

 گفتم ؛ اوردمیخون باال م کهیحال در

 ...!؟یهست  یو...تو کت_ت_

 جواب داد ؛ یطانی ش ی خنده ا با

 ...!تو هیمن مدوسا هستم...دشمنه ابد_

 اکوی برد کناره د  دیبازومو گرفت و با شدت کش  مدخت یس  ملکه

 و گفت ؛

 ..!!!ببوسش تیخون ی حاال با لبا_
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 ...گفت؟ یداشت م ینگاش کردم...چ ری متح

بوسه    هیطلسم فقط با    یدونستیاحمق!!...نم  ی کوچولو   یآخ_

نم  یخال تقصشهیشکسته  ن  ری...البته  بجز    چکسیه  ست یتو 

جفت   نیطلسم فقط با بوسه خون  نیکه ا  دونستی آذرخش نم

 ...شهیشکسته م اکوید یقیحق

 ...ومدیباال نم نفسم

رو   سرمو لبامو  درد  و  اشک  با  و  جلو   اکو ید  ی لبا  ی بردم 

 ...بهش زدم یقیگذاشتم...بوسه عم

 ...شده بود یلباش کامال خون دمی عقب کش یوقت

 منو پرت کرد سمته مدوسا و گفت ؛  مدختیس

 ...!!.فقط نابودش کنندارم..  یاجیبهش احت  گهیببرش!...د_

باز کرد و داد به مدوسا و ادامه    اکوی بعد گردنبندو از گردنه د  و

 داد ؛ 

 ...می طور که توافق کرده بودماله تو!...همون نمیا_
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م  کم احساس  س  ی جلو  کردمیکم  داره    اه ی چشمام 

گردنبندو تو دستش گرفت و من فقط   ی روزی...مدوسا با پشهیم

د آخر  د  دمیلحظه  همراهه   اکویکه  بعد  و  کرد  باز  چشماشو 

 ...میشد دی از غبار ناپد ی مدوسا در هاله ا 

 

ن فصل اول یاپا   
 

 

 

دوم فصل          
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51 
 

دیاکو  
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52 
 

 

 مرسده
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 مدوسای جادوگر
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بیداری 
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 و مداو سمتم به خوشحالی با و کنان گریه سیمدخت... نشستم صاف

  ؛ گفت

  طلسمتون باالخره!...من پادشاه!...سرورم_

 ...شد شکسته

 

 ؛ گفتم و کردم نگاش حال بی

 

 چه ماله دهنمه تو که خونی این مزه!...دارم احتیاج خون به من_

 !...موجودیه؟

 

 ؛ گفت و شده هول و پاچه دست سیمدخت

 

 دستورم از که بود خدمتکارام از یکی ماله خون این...چیزه...ام_

 ...کردم بیرونش سرزمینم از منم و کرد سرپیچی

 ...میکنم احساس دهنم تو رو بو خوش و طعم خوش خونی مزه... خون

 «دیاکو»
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  خدمتکارام از دیگه یکی بریم بیاین االنم

 ...حاضرن شما به خون اهدای برای

 

 چه هر...خواممی رو کردی بیرون سرزمینت از که خدمتکاری اون_

 !!...خواممی اونو من!...کن پیداش برام زودتر

 

 کشپیش شما به و میکنم پیداش!... بگین شما چی هر...باشه...باشه_

 ...میکنم

 

 ؛ گفتم شم بلند کرد کمکم کنارم اومد

 

 من وقته چند اصال...کرده جرئتی چنین کی...شدم طلسم چطور_

 !!..خوابم؟

 

 ...میکنم تعریف براتون رو همه!...سرورم مفصله داستانش_

 !!...بخورین خون باید اول
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 رو گذاشت منو...بودیم بزرگی و مجلل اتاقه تو زدنی بهم چشم در

 راحت و نرم و شده پوشیده شمشیری دندون ببره پوست با که صندلی

 ...بود

 

 ...شدن اتاق وارد جوون خدمتکاره دو فورا...زد صدا رو خدمتکار چند

 

 ...شدمی بیشتر و بیشتر لحظه هر عطشم...میکنم حس خونشونو بوی

 میکردم احساس ولی بودم نخورده خون که بود وقت چند دونمنمی

 ...نچشیدم خونو مزه سالهاست

 

 ؛ گفت خدمتکارا به رو سیمدخت

 

 و...منه به خدمت ایشون به خدمت!...هستن دیاکو فرمانروا ایشون_

 ...نینمیک ثابت خودتونو شایستگی ایشون به خونتون اهدای با شما
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 ؛ گفتن و زدن زانو اومدن جلو خدمتکارا

 

 !!!...ایم آماده خدمتگزاری در ما_

 

 ...شنیدم می رو رگهاشونو تو خون گرمه جریان و قلب ضربان صدای

 

 تهبرجس شاهرگه...نشوندم پام رو بغلمو گرفتم رو خدمتکارا از یکی

 !!...میزد چشمک بهم اش

 خونشو وجود تمامه با و کردم حمله سمتش به نیاوردمو طاقت دیگه

 ...مکیدم

 «مرسده»

 آینده#

 

 

 ...زدن می حرف باهم داشتن که شنیدم می رو نفر چند صدای
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 !!!!!الکل...میکردم استشمام داشتم رو الکل به شبیه بویی

 !!!قبل سال هزار چند تو اونم

 

 دهآین زمانه تو بیمارستان به شبیه چقدر اینجا...کردم باز چشمامو

 !!ست

 اینجا؟؟؟؟ اومدم چطوری من...افتاده اتفاقی چه

 

 ؛ گفت و سمتم اومد فورا شدو ام متوجه پرستارا از یکی

 

 ...اومده بهوش ۴۹۱ اتاقه بیماره بده اطالع حقی دکتر به برو_

 !...شنوی؟ می صدامو_

 ...اینجا...اومدم چطوری...چ...من...م_

 ....آورد؟ منو...م...کی

 ....میاد دکتر االن!...باش آروم_
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 ...شدن اتاق وارد پرستار تا چند و جوگندمی موهای با مسن دکتر یه

 

 !...چطوره؟ ما بیماره حال...خب_

 ...نمیاد باال سم...نف...دارم درد خیلی...خ_

 ناال...میکردن پیدات دیرتر اگه داشتی تو که زخمی اون...طبیعیه_

 !!نبودی زنده

 ....دادی دست از هم زیادی خون

 

 ...بیهوشم؟ وقته چند_

 ...بودی کما تو...میشه ماهی شیش حدودا_

 

 !!!!کما!!!!!!....ماه شیش

 

 ...خودم زمانه به بودم برگشته بازم من

 .!.صفته شیطان جادوگره اون کاره همشم
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 ؛ گفت که بود حیاتیم عالیم بررسی حال در دکتر

 

 !...کردن؟ حمله بهت کیا...افتاده برات اتفاقی چه یادته_

 بوده کی هر...بوده چیزی ای قمه شایدم یا چاقو جای زخم اون

 ...بشه مرگته باعث که بزنه رو کجا میدونسته

 

 به خودمو باید...شدم دیوونه میکردن فکر گفتم می چیزی اگه

 ؛ گفتم پس میزدم فراموشی

 

 چه و چیه اسمم دونمنمی میکنم فکر هرچی!!!... نمیاد یادم هیچی_

 ...افتاده برام اتفاقی

 

 یادت زمان مرور به...موقتیه فراموشیت...بودی کما تو ماه چند_

 ...میاد
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 رسوند؟؟ بیمارستان به منو کی_

 و کنهیم پیدات خیابون گوشه بوده مسافرکشی حین در که راننده یه_

 ...کنهمی منتقلت بیمارستان به سریع

 

 !!!!...لعنتی مدوسای

 

 ...شد تموم چی همه یعنی...بود شده جمع چشام تو اشک و کرده بغض

 شد؟؟؟ شکسته دیاکو طلسم

 

 ؛ گفت و زد مهربونی لبخنده دیدنم با دکتر

 

 ...ای زنده که کنی شکر رو خدا باید االن تو!!...خوب دختر چرا گریه_

 !...میشه بهتر کم کم وضعیتتم

 

 !!..کنم؟؟ چیکار زمان این تو هویت بدون من حاال
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 ...نمیشناسه منو کسی اینجا

 «دیاکو»

 گذشته#

 

 نفوذ ذهنشون به بعد و...خوردم خون نیاز قدره به خدمتکار هردو از

 ...کنن فراموش رو افتاده که اتفاقی کردم تلقین بهشون و کرده

 

 ...شدن خارج اتاق از و کردن اطاعت دو هر

 

 گفتم؛ سیمدخت به رو

 

 خونه مزه...دارم بیشتری خون به احتیاج... دارم خون عطشه هنوزم_

 چیزه اون...نبود گفتی که خدمتکاری خون اون مثل خدمتکارا این

 !!...بود ای دیگه
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 چندتا االنم...میکنم پیداش براتون!...سرورم نباشین نگران_

 ....میزنم صدا دیگه خدمتکاره

 

 ؛ گفتم موزیانه و حرفش وسط پریدم

 

 خون هب فعال اینجایی تو تا...بزنی صدا رو کسی نیست احتیاجی...نه_

 !...  ندارم نیاز کسی

 

 ؛ داد جواب جاخورده و شده هول

 

 ...اما...سرورم...س...من...م_

 

 عاشقم مگه...بچشم تو خونه از بخوام نداشتی انتظارشو... چیه_

 ...برام میدی جونتم گفتی...نیستی

 

 ...اش چونه زیر بردم دستمو و ایستادم جلوش رفتم
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 منو قدرتای شده باعث که اینقدر...بودم خواب ساله خیلی انگار_

 ..!.کنی فراموش

 ...فهمیدم زدی دست بهم که ای لحظه همون ذهنتو تو اتفاقای تمومه

 

 !...متنفرم خیانتکارا و دروغگوها از من دونیمی

 کاری پنهون...گفتی دروغ بهم االن ولی!...منی دیرینه دوست تو

 ...کردی

 

 فرو شاهرگش تو دندونامو و شدم ور حمله گردنش سمته به یهو

 ...کردم

 ...زمین رو افتاد زانو دو و شد حال بی که مکیدم انقدر

 

 !...کنین عفو منو!!...سرورم_

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

434 
 

 دیوار هب کوبیدمش کردمو بلندش گرفتمو محکم گردنشو دست یه با

 ؛ گفتم و

 

 فرستادیش؟؟؟ کجا هرزه جادوگره اون با!...کجاست؟ من جفت_

 

 ...بزنه حرف تونست نمی...میکرد خس خس

 

 کجاست...دونم...نمی...ن...م...سرورم...س_

 

 ؛ غریدم گوشش زیر عصبانی

 

 ...روانی زنیکه اون به دادی رو گردنبندم تو!!!...احمقی خیلی...احمق_

 !!!...نبودی من عاشقه وقت هیچ تو...من نجات...چی بخاطر

 

 ؛ گفت میکرد گریه که حالی در
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 من...نداره دوستت من از بیشتر کس هیچ...دارم دوستت واقعا من_

 !!!زندونین آگاتار معبده تو دوستاش اما...بردتش کجا نمیدونم واقعا

 

 کین؟؟؟ اونا!!...دوستاش؟_

 

 ...دیگه چندتای همراهه به آذرخش_

 

 ؛ گفتم و کردم ول گردنشو

 

 و تو...باشه افتاده جفتم برای اتفاقی اگه!!...سیمدخت حالت به وای_

 رسناکهت داستان بشه که میکنم نابود جوری کوفتیتو سرزمینه این

 ...قلمروها تمامه برای

 

 ...بود رفته باال بشدت قلبش ضربان

 ...نبود مهم برام ای ذره...میزد زار و افتاده زمین رو مفلوک و ضعیف
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 ...رسوندم آگاتار معبده به خودمو زدنی بهم چشم در

 تشخیص آذرخشو صدای که...شنیدم می رو بحثشون جرو صدای

 ...دادم

 

 ...میکردم نگاشون داشتم تاریکی تو

 ...شد روشن برام اتفاقات تمامی کردم بررسی ذهنشونو

 

 .!!.شد حضورم متوجه آذرخش

 

 !!!من هوشه تیز برادر و عزیز دوست

 

 !!..بده نشون خودتو...بیرون بیا...هستی؟ کی_

 

 ؛ گفتم میومدم بیرون تاریکی از که طور همون_
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 سختی و طوالنی راهه بشکنین منو طلسمه اینکه بخاطره که بینم می_

 !!...کردین طی رو

 

 ؛ گفت متحیر و وشوکه داد تشخیص منو صدای فوراً آذرخش

 

 ...شدین بیدار...ما...ش...دیاکو!!...من پادشاه_

 

 ...میکردن نگاه بهم شده خشک مبهوت و مات بقیه

 

 یداپ راهی باید کاخم به برگردیم بیاین...شد شکسته طلسمم...آره_

 !!!کجاست جفتم ببینیم تا کنیم

 «مرسده»

 آینده#
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 به سپلی افسر دو دیروز...کردن منتقل بخش به منو که ست هفته یه

 یا یادم یادم چیزی اینکه و افتاده برام که اتفاقی درباره و اومدن دیدنم

 ...نمیاد یادم چیزی گفتم فقط من ولی ، پرسیدن سوال...نه

 

 ...شدن بیخیالم کردن جواب و سوال کلی از بعد خالصه

 ودمب کما تو ماه چند که این بخاطر فیزیوتراپی ببرنم قراره فردا از

 ...بودن رفته خواب پام و دست عضالته

 

 فاقیات چه اینکه به...ست گذشته تو فکرم همش اومدم بهوش وقتی از

 ...نه یا کردن پیدا نجات معبد اون از ، افتاد دوستام بقیه برای

 

 ماشآد و زمان اون تو زندگی به من بگم دروغ نمیتونستم که خودم به

 ...بودم کرده عادت غریبش عجیب موجوداته و

 ...برم که دارم جایو من نه و شناسهمی منو کسی نه اینجا

 ...دارم بودن غریبه احساس زمان این تو
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 !!ذاته؟ بد ملکه اون پیش شده بیدار دیاکو که االن یعنی

 !!...میشم دیوونه دارم کردم فکر چیزا این به بس از

 

 موچشما نکنم فکر چیزی به شده که هم دقیقه چند واسه کردم سعی

 که شد خواب گرمه چشمام...بخوابم کمی بلکه تا بستم

 اردو میزد حرف موبایل با داشت آروم که پرستار یه و شد باز اتاق در

 ...شد

 

 ...ردمک گشاد داشت جا که جایی تا چشمامو یکدفعه صداش شنیدنه با

 !!!!!آرامه صدای این...میشناختم رو صدا این من

 

 کرد قطع موبایلشو بیدارم دید که وقتی

 ؛ گفت و
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 ...کردم بیدارت ببخشید!!...عزیزم سالم_

 ...آرامه اسمم فیزیوتراپی ببرمت فردا قراره که ام پرستاری من

 !!!متاسفم واقعا افتاده برات اتفاقی چه شنیدم پرستارا از

 

 ...نبودم ماهی دو...کردم ازدواج تازه من دونیمی آخه

 

 ؛ گفتم و زدم لبخندی...بود شده جمع چشمام تو که حالی در

 

 !!خوشوقتم باهات آشنایی از_

 !...گلم همینطور منم_

 

 

 خوشحالی برقه چشاش...بود کرده تغییر... بود حرف پر هنوزم

 ...داشت

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

441 
 

 خوشبختی؟؟ ؛ پرسیدم

 

 ؛ گفت و زد عمیقی لبخنده

 

 !خوبیه مرده خیلی همسرم...خیلی آره_

 ...ایم همدیگه عاشقه

 ...شدیم آشنا هم با دانشگاه تو

 

 !!!!دانشگاه

 

 ...نبود دوست پسری با دانشگاه تو آرام یادمه من که اونجایی تا

 !!!بود شده عاشق من رفتنه از بعد حتما زدم تلخی لبخنده

 

 !!خوشبخته دوستم بهترین حداقل که خوشحالم
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 ؛ گفت که بودم فکر تو بهش خیره

 

 اساحس فقط...نمیدونم... یعنی...ام...ندیدمت؟ جایی قبالً من...راستی_

 ...دیدمت قبالً میکنم

 ...آوردم درد سرتو...کردم حرفی پر منو ببخش

 

 !!!میده آرامش بهم باهات زدن حرف برعکس اتفاقا_

 ...بینی می منو بیشتر بعد به این از پس!...خوبه_

 «دیاکو»

 گذشته#

 

 عمیقی نفس و بستم چشمامو...بود کرده تغییر چیز همه

 ...خورشید نور...آزاد هوای...کشیدم

 تو دارم بازم طوالنی سالهای از بعد که ای العادهفوق حسه...اومممم

 ...میزنم قدم خورشید نور
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 ...بودن شده مبهوت و شوکه دیدنم از همه...شدیم کاخ وارد وقتی

 خوشحال و شدن خم کمر تا دیدنم با نگهبانان و خدمتکاران تمامیه

 ؛ گفتن و کردن تعظیم بهم

 

 !!...ها قلمرو تمامه قدرتمنده فرمانروای بر درود_

 ؛ گفت هاآشام خون به رو آذرخش

 

 دبع به لحظه این از...شد شکسته باآلخره دیاکو فرمانروا طلسم_

 !...فرارسیده هاآشام خون طالیی دوران گذشته مثل دوباره

 ...بدید اطالع قلمرو تمامه در هاآشام خون همه به برید

 

 !...ببندید آذین رو جا همه.!..کنید پایکوبی!... بگیرید جشن

 

 ؛ داد ادامه من به رو بعد و
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 !!!کشهمی انتظارتونو پادشاهی صندلی...قصر به بریم!...سرورم_

 

 صندلیه روی و...رفتیم اصلی تاالر به راست یه...شدیم قصر وارد

 !!...برگشتم جایگاهم به دوباره...نشستم مخصوصم

 

 ...مشناختنمی رو بقیه نفر دو بجز...انداختم جفتم همراهان به نگاهی

 ؛ گفتم آذرخش به

 

 !کنی؟ معرفی رو دوستانمون نمیخوای_

 

 ؛ کرد معرفی به شروع و داد تکون سری آذرخش

 

 نای تو دوستان راهنمای!... جنگلی های کوتوله از آریاز جناب ایشون_

 ...بودن طوالنی سفره
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 !...نبود آشنا برام!!...آریاز

 

 ؛ گفتم آریاز به رو

 

 شدین؟؟ آگاه جفتم وجود از چطور شما_

 غاری در که شدم مأمور پیشگو جاماسب طریق از من!...سرورم_

 !...شما جفت انتظاره به بشم پنهان

 

 !!!من امینه و مشاور!!...پیشگو جاماسب

 آشام خون به تبدیل نخواست که افسوس....مدیونم بهش چقدر

 .!..بشه

 

 !...کارین شاهزاده ایشون_

 ...نیست معرفی به نیازی!...میشناسمش_

 حسابی االن ولی بود مشکی موهات دیدمت که باری آخرین کارین

 !!شدن سفید
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 ؛ داد جواب و زد لبخندی

 

 !...نکردین تغییری هیچ شما اما_

 

 ؛ داد ادامه آذرخش که دادم تکون سری

 

 ...هستن روزبه برادرشون و پوالد آلفا اینها_

 

 ؛ کردم نگاه جانبشون به حق های قیافه به

 

 !کنن؟ کمک هاآشام خون به شدن حاضر چطور مغرور های گرگینه_

 

 ؛ داد جواب اخم با پوالد
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 با همکاری به حاضر وقت هیچ ها گرگینه عادی حالت در!...درسته_

 !!...ست مرسده بخاطره اینجاییم اگه ما ولی...نمیشن هاآشام خون

 

 ؛ غریدم پرتهدید و عصبانی ناخودآگاه

 

 !!!میاری زبون به منو جفته اسمه باشه آخرت باره_

 

 ؛ زد پوزخندی

 

 !...بزنی بهش حرفو این باید که نفریم آخرین من_

 

 ؛ کرد معرفی رو بعدی سریع آذرخش

 

 !!آسمانی قصر ولیعهد آران شاهزاده هم ایشون و_
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 ؛ گفتم شده ریز چشمانی با و پرید باال ابروهام

 

 این تو و کنی ول رو آسمانی قصر اموره شده باعث چی هوروش پسر_

 ...ایی؟آشام خون قلمرو تو دونهمی پدرت!...باشی؟ همراه سفر

 

 ؛ داد جواب خونسرد

 

 نمم و...کرده گیری کناره قصر اموره تمامیه از که وقته خیلی پدرم_

 !!!بدم انجام بخواد دلم کاری هر که دارم قدرت انقدر

 

 !!!!جسور چه

 

 !...بوده مرسده فقط همراهیم دلیل و

 

 چنگم تو گردنشو زدنی بهم چشم در حرص پر و کرده داغ یهو

 ؛ گفتم و گرفتم
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 شارها یه با تا بیاری منو جفته اسمه دیگه بار یه داری جرات تو...تو_

 ...بشکنم گردنتو

 

 ؛ گفت و سمتم اومد فوراً آریاز

 

 و!!...شماست ابدی جفته مرسده دونیم می ما همه...فرمانروا_

 ماش جفت به راجع فکری که داره حقو این نه و جرئتشو نه هیچکس

 !...باشین آروم پس...باشه داشته

 !..کجاست مرسده بانو بفهمیم تا کنیم پیدا راهی باید االن ما

 

 مشواس حتی کسی میشم عصبی اینجوری ندیدمش هنوز من!!....لعنتی

 ...بیاره

 نممیتو دونمنمی...کنم لمسش و ببینمش نزدیک از که روزی به وای

 !!!!نه یا کنم کنترل خودمو

 «راوی»
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 همه...بود پیچیده جا همه دیاکو فرمانروا طلسمه شکستنه خبره

 ...شدن هاآشام خون قلمرو روانه خبر این از خوشحال و زده شگفت

 

 خورده جا خبر این از که دیاکو فرمانروا پیمانانه هم و قبایل سران

 ...کردن حرکت هاآشام خون قلمرو سمت به بودن

 

 ...رسوندن پلید وولدمورته به رو خبر این جاسوس های رپتایل وقتی

 و ریخته بهم رو جا همه زده وحشت و عصبانی و افتاد اندامش به لرزه

 ...کرد تیکه تیکه رو بودن خبر حامل که هایی رپتایل

 

 و دوباره...نشد حاضر مدوسا اما...کرد احضار رو جادوگر مدوسای

 ...نبود مدوسا از خبری ولی کرد احضارش دوباره

 ودناب رو دیاکو فرمانروا جفت بود قرار...نمیمرد راحتی این به مدوسا

 و یاکود فرمانروا شدنه بیدار با حاال ولی...بیاره براش گردنبندو و کنه

 ...برد خیانتش به پی مدوسا شدنه ناپدید
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 قطره تا میکرد پیداش اگه!...بود خورده دست رو...لرزید می خشم از

 ...میکشید سر خونشو

 !...کنن جمع ارتش میتونن چقدر هر داد دستور فورا

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 «دیاکو»

 گذشته#

 

 هب راجع کسی هر بودیم نشسته میز دور خصوصی های جلسه اتاق تو

 ...میداد نظری مرسده کردنه پیدا

 ای گوشه به زده زل که بود آذرخش فقط

 ...بود فکر تو بشدت و

 

 ؛ گفتم بهش به رو
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 !...نداری؟ سراغ مرسده کردنه پیدا برای راهی تو آذرخش_

 

 ؛ داد جواب شده جدی بعد و کرد نگام حواس بی و گیج

 

 فکر این به االن تا یعنی...شدین بیدار چطوری شما بدونم میخواستم_

 !...شد؟ شکسته طلسمتون چطور که کردین

 

 طعم میکردم حس که چیزی تنها کردم باز چشمامو وقتی... خب_

 ملکه جز و...بود خونی لبم دور...بود پیچیده دهنم تو که بود خونی

 !..نبود اونجا کسی سیمدخت

 ...شده؟؟ شکسته چطوری لعنتی طلسمه این...مگه چطور

 

 سمت به برد یورش و شد بلند شوکه و عصبی آران یکدفعه

 ...آذرخش
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 عادی بوسه یه بوسه اون نگفتی بهمون چرا...میدونستی تو!!.. عوضی_

 !...نبوده؟

 

 !!!بوسه

 

 ؛ گفتم آذرخش به رو پراخم

 

  اینکه از آران منظوره...چیه بوسه جریان_

 چیه؟؟؟ نبوده عادی بوسه

 

 ...سمتش برگشتم آریاز زده حیرت و بهت پر صدای با

 

 .!!..خونین بوسه!!!مقدس خدایان اوه_
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 طلسممو اینکه برای من جفت...بودم برده پی ماجرا عمق به تازه

 دهبوسی منو خونی لبای با و آورده باال خون...بود شده زخمی بشکنه

 !!!...بود

 

 گامن آشفته و ترسیده بقیه...بودم شده کبود عصبانیت و خشم از

 زده بیرون صورتم و سر رگهای...میکردن

 ...بود شده سیاه چشمام سفیدی و

 ؛ زدم ای نعره

 

 کجاست؟؟؟؟ من جفت االن_

 

  به محکم کردمو بلند میزو انداختم دست

 ...کوبیدم دیوار

 

 ؛ گفت و اومده جلو کارین
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 بفهمیم تا کنیم استفاده حقیقت گوی از باید ما!...باشین آروم_

 ...کجاست

 «مرسده»

 آینده#

 

 

 ...میبرد فیزیوتراپی به منو...میومد آرام روز هر

 ...نشستم نمی ویلچر روی دیگه...بود شده بهتر رفتنم راه

 

 ...میکرد تعریف برام اش ازدواج و نامزدی دوران خاطرات از آرام

 ...رفت می صدقش قربون و داشت دوستش عاشقانه که مردی از

 

 طوریاین که کیه خوشبخت مرد این ببینم بودم کنجکاو بشدت من و

 ...بود برده دوستمو دله
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 نمیتونست پی در پی های عمل و کاری مشغله بدلیل گفتمی آرام

 ...بیاد

 ...بود ارتوپد متخصص و جراح آرام شوهر آخه

 

 ...بودیم نشسته بیمارستان تریا کافه تو

 بلند صندلی روی از زده هیجان آرام یهو که...خوردیممی قهوه داشتیم

 ...شد

 ؛ داد تکون دست و زد صدا بلند

 

 !...آرش!...آرش_

 

 ...پرید گلوم تو قهوه ترسیده که زد داد جوری

 ...میکردن نگاه رو ما بودن برگشته هم بقیه و

 

 دست از عقلشو پاک...نبود میشناختم که آرامی اون قطعا این!!!...وای

 !!!ندیده شوهر دختره...بود داده



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

457 
 

 !بدبخت ذلیل شوهر...برد آبرومونو

 

 اعتماد گوشام به انگار کسی سالم آشنای صدای شنیدن با

 انتظارشو الاص که کسی دیدنه با که صدا سمته برگشتم شوکه...نداشتم

 ...بود شده گشاد حد آخرین تا چشمام...نداشتم

 

 !!!برادرم!!!... آران

 

 هقلو و دل آرام با داشت که...بودم شده خیره آران به فقط شده خشک

 !...میدادن

 نه اام...باشم دیده اشتباه شاید که میکردم نگاه صورتشو جز به جز

 ...بود خودش واقعا

 

 !...نگاهش تو شیطنت برق همون با

 هک سفیدی روپوش و مشکی قاب عینک...میکرد فرق االنش تیپ اما

 ...بود تنش
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 ...بود داده حالت باال سمت به که موهایی و

 

 ممکنه؟؟؟ چطور اما

 

 یکردم نگام کنجکاوی با و طرفم برگشت...کرد حس نگاهمو سنگینیه

 ؛ کرد معرفی منو سریع آرام که

 

 البته...بودم گفته بهت دربارش که بیماریه اون دخترم گل این...خب_

 !!...شدیم دوست باهم االن دیگه

 

 ؛ گفت مهربونی لبخنده با و جلو اومد آران

 

 شده آشنا شما با وقتی از...هستم جان آرام همسره آرش من!...سالم_

 ...کنهمی تعریف خونه تو شما از روز هر تقریبا

 ...میشد حسودیم داشت کم کم دیگه
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 ؛ دادم جواب و زدم لبخندی بزور

 

 بدونین قدرشو...ست فرشته یه خودش جون آرام...سالم...س_

 ...میشه آدم آرامش باعث حضورش

 

 ؛ گفت و انداخت آرام به عشقی پر نگاه

 

 ...پرحرفه که نکنین نگاه بهش اینجوری_

 ...ست بسته جونش به جونم

 

 !!بود؟؟ خبر چه دقیقا اینجا

 !...داشت؟ وجود زمان این تو آران شبیه نفر یه

 

 نسانا مرگ از بعد اینکه...بودم خونده تناسخ مورده در چیزایی یه قبالً

 اومده زمین کره روی مختلف زمانهای تو بار چندین یا یک روحش

 ...باشه



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

461 
 

 

 !زمانه؟ این تو آران شده تناسخ آرش یعنی

 

 !!!! شدم؟؟ گیج واقعا که من

 «دیاکو»

  گذشته#

 

 

 ...آورد رو حقیقت گوی فورا آذرخش

 ؛ گفت دستمو داد رو گوی

 

 انهمک تا بخواین گوی از...کنین حفظ خودتونو آرامش لطفاً!... سرورم_

 !...بگه بهمون رو مرسده بانو

 

 ...بودن کرده فراموش منو قدرتای همه که بوده طوالنی طلسمم انقدر
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 چیکار بگه من به باید آذرخش حاال و...کردم استفاده گوی از بارها

 !!کنم

 

 ...کنم تمرکز خواممی که چیزی روی باشمو آروم کردم سعی

 همب جفتمو مکانه تا خواستم ازش گذاشتم حقیقت گوی روی دستمو

 ...بگه

 

 تغییری بازم ولی خواستم ازش دوباره...بود خاموش همچنان گوی اما

 ...نکرد

 ...کردم پرت ایگوشه رو گوی عصبانی

 

 !!!!لعنتی

 

 !...باشه؟ مرده ممکنه یعنی_
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 فریاد  کنم حمله سمتش به شد باعث روزبه احمق گرگه اون صدای

 ؛ زدم

 

 .!.نمرده من جفته!!...ببند دهنتو_

 

 منو میکردن سعی بقیه و...دادم می فشار و گرفتم دستم تو گردنشو

 !...بود شده کبود رنگش...کنن جدا ازش

 

 !..میده نشون رو چیزی داره گوی!...کنین نگاه_

 

 رتپ رو گوی که جایی سمت به همگی( یسنا)الف دختره اون صدای با

 ...برگشتیم بودم کرده

 

 ...کردم بلندش رفتمو سمتش به سریع

 ...میداد نشون رو مبهمی تصاویر
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 ندب نفسم داد نشون که چیزی با یهو...غریب عجیب و ناآشنا مکانهای

 ...اومد

 

 !!ست مرسده اون_

 

 ...بود کشیده دراز تختی روی سفید اتاق یه تو من جفت

 !!جهنمیه؟ کدوم دیگه اینجا

 

 ...شد خاموش گوی بعد و

 ؛ گفت آریاز

 

 بانو...داده نشون رو آینده ما به گوی...ست آینده احتماال اونجا_

 ...ست زنده مرسده

 

 ؛ گفت متفکر آذرخش
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 زمان تو تونیمنمی اون بدون...برده گردنبندو عفریته جادوگر اون اما_

 !!..کنیم سفر

 

 ؛ پرسید مردد کارین

 

 برشگردونیم؟؟ که نیست ای دیگه راهه هیچ یعنی_

 

  کنمو پیداش شده که قیمتی هر به باید

 ...برشگردونم خودم با

 ؛ گفتم بنابراین

 

 پیداش و آینده به برم تونم می بده جواب اگه که!...هست راهی یه_

 ...کنم
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 وابج شده ریز چشمان با کارین که سمتن برگشتن کنجکاوی با همه

 ؛ داد

 

 چیه؟؟؟ راه اون و_

 

 !هادریان خدایان خدای_

 ...برگردونم جفتمو تا بفرسته آینده به منو میکنم خواهش ازش

 !...داره قدرتشو اون

 

 بودن زده زل بهم شوکه و باز دهن با همه

 ؛ گفتم آذرخش به رو

 

 ...کنن آماده رو مالقات این مناسبه لباسای بگو خدمتکارا به برو_

 

 ...رفت سرعت به زده برق چشمانی با و دراومد شوک از آذرخش
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 ؛ گفتم و برگشتم آران سمت به و

 

 !!بود خواهی مالقات این تو من همراهه تو و_

 «دیاکو»

  گذشته#

 

 

 ؛ پرسید مردد آریاز

 

 !...نپذیرن حضور به رو شما ممکنه سرورم اما_

 

 ؛ دادم جواب زدمو پوزخندی

 

 ...اونه لطفه به هستم االن که اینی!...منه آوردنده بوجود اون_
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 !!!نپذیره؟ حضور به مخلوقشو خالقی میشه مگه اصال

 

 که اجمت گذاشتن و فرمانروا یه برازنده و فاخر لباسی پوشیدن از بعد

 آن روی آبی الماس و قرمز الماس ، یشم ، زمرد ، یاقوت سنگه پنچ

 ...میکرد خودنمایی

 

 !...شدم خالقم با مالقات آماده تر تمام چه هر جالل و شکوه با

 

 نم هیبت و ابهت دیدن با تاالر در حاضر افراد و نگهبانان و خدمتکارا

 ؛ گفتن و کردن تعظیم و خم کمر تا متحیر و مات

 

 !!قلمرو هفت قدرتمنده فرمانروای حافظه خدایان_

 ؛ گفتم آران به رو زدمو بهشون مغروری لبخنده

 

 !!ام آماده من_

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

468 
 

 شمشیرشو و گرفت دستمو نزدیکم اومد و داد تکون سری آران

 ...کوبید زمین به محکم

 

 شتدا تواناییو این و بود خدایان باستانیه سالحهای از آران شمشیره

 !بده بهش رو آسمانی قصر به ورود اجازه که

 

 انخدای فرزندان حتی که داشت سختی و سفت قوانین آسمانی قصر

 ...نبودن جدا قوانین این از هم

 .!..بود تر سخت آران برای قوانین این و

 

 صرق وارده تونست نمی براحتی و بود خدا نیمه یه آران اینکه بخاطر

 !...بشه آسمانی

 شمشیرش لحظه هر و جا همه باید که بود آران ضعفه نقطه این و

 ...باشه کنارش
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 شیر دو در طرفه دو در که رسیدیم قصر ورودیه دره به بعد ایلحظه

 ...داشتن قرار نگهبان عنوان به عظیم سفیده

 !...گرفت ورود اجازه و داد نشون شمشیرشو آران فورا

 

 از بعد بار اولین این...بود آسمانی شهره یه واقع در آسمانی قصر

 ...شدم می قصر این وارده که بود آشام خون عنوان به شدنم تبدیل

 

 ...نبود زمینی قصرهای با مقایسه قابل اصال

 و آب های چشمه و ها کاخ زیباییه و شکوه و عظمت از چقدر هر

 !...گفتم کم بگم عظیم هایمجسمه

 ...داشتن جداگانه قصری خدایان از یک هر

 

 اما... رسیدیم طالیی بزرگه دره به

 ...شد باز برامون خودش در بگه چیزی آران اینکه از قبل

 !...بود اومدنمون منتظره انگار
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 نای از دهنم میکردم نگاه اطراف به حیرت با شدیم بزرگی تاالر وارد

 ...بود مونده باز جبروت همه

 

 ؛ گفت که شنیدیم گیرایی صدای

 

 !...فرزندانم!!...اومدین خوش_

 ...نزدیکتر بیاین

 

 روی زرین تاجی بود داده تکیه بزرگی و مجلل تختی روی هادریان

 ...بود تنش سفیدی لباسای ، سرش

 ...بود نشسته پاش کناره سفیدی و بزرگ گوزنی و

 

 ...کرد احترام ادای و گذاشت سینش روی دستشو آران

 ...احترام نشانه به کردم خم گردنمو کمی منم
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 ارهدوب خوشحالم!!... بشکنه طلسمتو شد موفق مرسده باالخره پس_

 !بینمت می

 !داری؟ ای خواسته چه من از!...خب

 

 اام برده آینده به جفتمو مدوسا پلید جادوگر!...هادریان خداوندگار_

 ...آینده به برم نمیتونم گردنبند بدون

 !...دستشه گردنبندم چون

 ...گردونمبر و پیدا جفتمو تا بفرستین آینده به منو دارم تقاضا شما از

 

 ...میکرد نگاه بهم خیره خیره

 

 چی؟؟؟ کردنمی قبول اگه

 !...میکردم؟ چیکار باید

 

 ؛ گفت باالخره
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 تدس از رو چیزی باید بیاری بدست چیزی اینکه برای که میدونی_

 !...بدی

 ...ازش نیستی جدا توام و قانونه یه این

 !..آینده؟ به بری تا بدی حاضری رو چیزی چه

 

 یزیچ مجبورم من اما...نمیکنه قبول راحتی این به میدونستم!... لعنتی

 ؛ گفتم بنابراین... کنم فدا رو

 

 شما چی هر...بگین خودتون شما داره بهایی چه این دونمنمی من_

 !پذیرم می بگین

 

 !...میگیرم پس قدرتاتو از یکی!...بسیارخب_

 

 

  شد وارد بهم شوکی کردم احساس ناگهان
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 ...شد تموم بودو ایلحظه

 

 

 ...شد ظاهر ای نقره دستبندی مچم روی بعد و

 

 فقط همید بهت رو میخوای که زمانی در سفر تواناییه دستبند این با_

 !...کنی استفاده ازش میتونی بار دو

 

 !...ببرم؟ خودم با میتونم هم رو ای دیگه کسه_

 

 ...بشین وصل وارزنجیره بهم اگه...میتونی_

 

 

 ...اومدیم بیرون کاخ از کردمو تشکر ازش خوشحال

 «مرسده»
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 آینده#

 

 ...شدم می مرخص بیمارستان از فردا

 یواحدهای از یکی تو میارم بدست حافظمو که زمانی تا گفت بهم آرام

 ...کنم زندگی بود آرش شوهرش به متعلق که

 

 دهفرزن دومین آرش...بودن پولدار خیلی آرش خانواده آرام گفته طبق

 ساکن هاشبچه و شوهر با که داشت بزرگتر خواهر یه و بود خانواده

 ....بود آمریکا

 

 و امن آپارتمانه که داد اطمینان بهم دید منو پرتردید نگاه وقتی

 ...داره معتمدی های همسایه

 به پوزخندی... کنم پیدا کاری بتونم که موقعی تا...کردم قبول ناچار

 !!!!کار...زدم فکرم این
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 نصف...میشد پیدا کار سختی به کرده تحصیل افراده واسه زمان این تو

 ...بودن بیکار جامعه

 دنهکر پیدا نداشتم ام شناسایی مدارک و هویت که منی برای اونوقت

 !...بود محال کار

 

 ...اون از بدتر شایدم یا اول سرخونه بودم برگشته دوباره انگار

 ...!برد خوابم و شد گرم چشمام کی نفهمیدم که بودم فکر تو انقدر

 

 انجام ترخیصو کارهای شوهرش و آرام...شدم می مرخص امروز

 ...دادن

 ...بود خریده لباس دست یه برام آرام

 از حالم...بود شده چرب سرم موهای...داشتم احتیاج حموم به بشدت

 !!..میخورد بهم خودم

 

 ...شدم رفتن آماده لباس پوشیدن از بعد
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 هی حدوداً از بعد و...شدیم دونستم نمی اسمشو که آرش ماشین سواره

 ...کرد توقف بزرگی و شیک آپارتمان مقابل رانندگی ساعت

 

 ...شد خم آرش جلوی کمر تا نگهبان البی به ورود با

 ؛ گفت من به رو آرش که شدیم آسانسور وارد

 

 کسی...شاغلن اکثرا...هستن محترمی های آدم هاش همسایه اینجا_

 !...راحت خیالتون...نداره کسی کاره به کاری

 

 ؛ گفتم کردمو نگاش قدردانی با

 

 .!..کنم تشکر ازتون چطوری نمیدونم_

... کردین تموم حقم در رو محبت و لطف نهایت جون آرام و شما واقعا

 !...کنم جبران بتونم امیدوارم

 

 ...هستین خواهرم مثل هم شما!...نزنین حرفو این میکنم خواهش_
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 دیگه واحده روبروش که واحدی جلوی آسانسور از شدن خارج از بعد

 ...ایستادیم بود ای

 ...بشیم وارد ما تا رفت کنار و کرد باز رو واحدا از یکی آرش

 

 !!!بفرمایین_

 

 بیشتر شایدم یا صدمتر حدودا...شدیم داخل آرام بعد من اول

 !زیبا و شیک...امکانات تموم با مبله...بود

 

 ؛ گفت آرام

 

 !!پسندی؟؟ می....چطوره_

 !!!قشنگه خیلی...عالیه....پسندم؟؟؟ می_
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 فتگ و کرد بررسی رو یخچال و ها کابینت و آشپزخونه تو رفت آرام

 ؛

 

 .!..بزن زنگ خودم به داشتی نیاز چی هر...پره یخچال و ها کابینت_

 

 ...داد نشونم رو خونه همه آرام

 ...بمونن پیشم شام کردم اصرار کلی

 ...میرفتن باید داشتن کار بیمارستان تو ولی

 

 ...میکردم نگاه اطرافم به واج و هاج

 

 !!!مرسده اومدی خوش جدیدت زندگیه به...خب

 «دیاکو»

 گذشته#
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 صیخصو های جلسه اتاق به رفتم راست یه قصر به رسیدنمون از بعد

 ...بودن منتظرمون همراهان بقیه و آذرخش که جایی

 

 ...آوردن هجوم سمتم به دیدنم با

 ؛ گفت آذرخش

 

 نشون بهتون آینده به رفتن برای راهی هادریان!...سرورم شد چی_

 !داد؟؟

 

 ؛ گفتم دادمو نشون بهشون و آوردم باال دستمو مچ

 

 ...میخوایم که زمانیه به رفتن کلیده دستبند این_

 

 ؛ گفت فورا کارین
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 !..میام همراهتون من_

 

 توش تو مثل موجوداتی ممکنه که هست ایآینده ما روی پیش!!...نه_

 ...نباشه

 

 ...برخورد بهش انگاری کرد اخم کارین

 !!!!حقیقته یه این...خب

 

 !...میکنم پیداش...میرم تنها خودم من_

 

 قدرتتونو کدوم هادریان نیست معلوم...!.میام باهاتون منم ولی_

 ...گرفته

 !...زمان اون تو بشین گرفتار ممکنه
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 !!!بود لق دهن خیلی پسر این!...لعنتی

 

 ؛ گفتن هم با همزمان اریاز و آذرخش زده حیرت صدای

 

 چی؟؟؟؟؟؟؟_

 

 ؛ داد جواب آران

 

 رو ودیاک فرمانروا قدرتهای از یکی آینده به رفتن مقابله در هادریان_

 !!گرفته پس

 

 ؛ پرسید شوکه کارین

 

 !گرفته؟؟ پس نیروتونو کدوم_
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 !!!دونمنمی خودمم فعال_

 

 !!!میام همرامتون منم پس_

 

 همین تا...بیاین من با و کنین رها تونو گله نیست احتیاجی پوالد آلفا_

 ..._اومدین که هم جا

 

 ؛ گفت حرفمو وسط پرید

 

 رو گله و قلمرو به برمیگرده اون...ست گله بتای روزبه برادرم_

 !!!کنهمی هدایت

 

 گرگه این که بودم شده متوجه مدت این تو...کردم نگاش خیره

 ....گیره( یسنا) الف دختره اون پیش دلش مغرور

 !...نداشتم روش حساسیتی دیگه...شد راحت خیالم
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 ونجاا جفتم که کنیم سفر ای آینده به پوالد و آران منو شد قرار پس

 ...بود

 نیدهش رو شدنم بیدار خبره متحدانم و قبایل سران بود گفته آذرخش

 ...بودن هاآشام خون قلمرو سمت به حرکت حال در و

 

  کشیدمی طول روز چند برسن اینجا به تا

 ...کنیم پیدا رو مرسده بریم باید ما هم فاصله این تو

 

 خیلی آذرخش... شدم اتاقم وارده دوباره ها قرن از بعد...رفتم اتاقم به

 ...بود کرده نگهداری اینجا از خوب

 ...بود قبل مثل چیز همه

 شیطنت لبخندی انداختمو مجللم و بزرگ خوابه تخت به نگاهی

 ....زدم آمیزی

 ...بدم انجام بود قرار تخت این روی جفتم با که کارهایی تجسم از

 ...داد نشون واکنش سریع بدنم
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 ...اومدم بیرون اتاق از پوشیدمو ساده لباس یه

 

 ؛ گفت دیدنم با آریاز

 

.. .داره فرق خیلی ما زمانه با زمان اون...باشین مراقب خیلی!...سرورم_

 ..!.بیشتره خیلی انسانها تعداده زمان اون او احتماال

 ....بشین مواجه اونجا زیادی خطرات با ممکنه

 

 ؛ گفتم دادمو تکون سری

 

 ...برمیگردیم زود خیلی ما!...نباشین نگران_

 

 هک زمانی ذهنم تو...گرفتیم همو دستای نزدیکم اومدن پوالد و آران

 ...کردم تجسم رو بود اونجا جفتم

 زیادی سرعت با اینقره هایحلقه دورمون و شد داغ دستم مچ یهو

 ...کردن چرخیدن به شروع
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 در بدنم اعضای میکردم حس که بود زیاد چرخششون سرعته انقدر

 ...فروپاشیه حاله

 ...ایستادن چرخیدن از ها حلقه که گذشت مدت چه دونمنمی

 

 ...میکردیم نگاه اطرافو کنجکاوی و حیرت با کردیمو باز چشمامونو

 تادهایس قدیمی اشیای جلوی زیادی انسانهای که شلوغ و ناآشنا مکانی

 ...میکردن صحبت باهم و اشیا اون به بودن زده زل و

 اب که ساله پنج چهار ایبچه پسر جز نبود ما به حواسش کس هیچ

 ...میکرد نگاه رو ما شوکه و باز دهن

 

 ....کرد فرار فورا که...زدم بهش کجی لبخنده

 «دیاکو»

 اینده#
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 جمعیت بین از سریع و...انداختیم پایین سرمونو توجه جلب بدون

 ...بودن شده خیره بهمون کنجکاو ایعده البته...گذشتیم

 

 باید نیاد پیش مشکلی و نکنیم توجه جلب زیادی اینکه برای

 می لباس زمان این افراده مثل و دادیممی تغییر رو پوششمون

 !...پوشیدیم

 

 حرکت زیادی سرعت با رونده هایی وسیله که شدیم جایی وارد

 ..بودن ها وسیله اون درون انسانهایی که حالی در...میکردن

 ؛ پرسید مبهوت پوالد

 

 !کنن؟؟ می حرکت سرعت با انقدر که چین اینا_

 

 .!..اآدمه انتقال... میدن انجام اسبو کاره همون ها وسیله این کنم فکر_
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 انگار که میکردن نگامون جوری شدیممی رد که انسانی هر کنار از

 ...دیدن ای دیوونه

 ...میکردن نگامون تحسین با هم بعضیا

 

 معرض در رو زمان این مناسبه لباسهای که خورد جایی به چشمم یهو

 باید پوالد و آران همراه زدمو موذی لبخندی... بودن گذاشته نمایش

 ...میکردیم عبور رونده های وسیله اون بین از

 

  شدیممی رد داشتیم خونسردی با وقتی

 لندیب صداهای با اما میکنن توقف ما دیدنه با خودشون میکردیم فکر

 ...شدیم مواجه جنگ شیپور به شبیه

 

 ما چرا دیگه جای برین کنین خودکشی میخواین!...دیوونه هووووی_

 !!کنین بدبخت میخواین رو

 

 !!کردین فرار تیمارستانی کدوم از!!!...بده شفا خدا_
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 نهک حمله سمتشون به خواست پوالد گفت می چیزی هرکس خالصه

 ...گرفتیم جلوشو که

 ...شدیم رد احتیاط با دفعه این

 

 فروشنده ذهنه به... بود خلوت...شدیم لباس از پر مکانه اون وارد

 ؛ گفتم و کرده نفوذ

 

 !!بیار برامون مناسب لباسایی_

 

 ...آورد برامون لباس دست چند رفت و کرد اطاعت فورا

 

 نمونت اندازه و مناسب که لباسی تا کردیم امتحان رو لباسا یکی یکی

 ...ایستادم قدی آینه جلوی... پوشیدیم بود
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 ندهفروش به...بود بدنم قالبه ولی میکردم سبکی احساس که این با

 ؛ گفتم

 

 لباسیه؟؟؟ چه این_

 

 ؛ داد جواب گیج فروشنده

 

 ...برندهاست بهترین از!...شلوار و کت_

 

 هاینک با...پوشیدن و کردن انتخاب لباسی کدوم هر هم پوالد و آران

 ...میومد بهشون اما بودن غریب عجیب

 

 «دیاکو»

 آینده#
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 اشچشم تو و فروشنده جلوی رفتم مناسب لباسهای پوشیدن از بعد

 فراموش چیو همه که کردم تلقین و نفوذ ذهنش به زدمو زل

 ...نیفتاده اتفاقی هیچ انگار...کنه

 

 ...کرد اطاعت شده مسخ فروشنده

 

 ...میشدن خیره بهمون همه میکردیم عبور انسانها بین از وقتی

 ...میشد دیده حیرت و شیفتگی ، تحسین نگاشون تو

 ودب شده باعث من جذبه و ابهت و پوالد تنومنده هیکل ، آران زیباییه

 دنوکشی می بلندی سوت  بعضیا حتی و خیره بهمون رفتن راه موقع

 ...میده معنی چه دونستیم نمی که گفتن می کلماتی

 

 ؛ گفت متعجب پوالد
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 حال در مدام انسانها...برهمه و درهم و شلوغ چیز همه زمان این تو_

 ...آمدن رفتو

 

 ؛ گفتم جوابش در

 

 ...بینی می بینشون ما نژادهای از ببین!...کن نگاه خوب_

 ...ها کوتوله و پریان نه و...هاآشام خون نه...الفها نه

 داشته وجود زمان این تو هم ماها از شاید البته...هستن انسانها همش

 ...بشن مخفی شدن مجبور مطمئنا ولی باشه

 !...نبوده مهربون ما با زمان گذشت میده نشون این و

 

 ؛ گفت بود ساکت لحظه اون که آران

 

 !بگردیم؟ مرسده دنبال کجا باید حاال!...خب_
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 دراز تخت روی سفیدی اتاق تو که داد نشون حقیقت گوی تو_

 ...نبود خوب حالش بنظر و کشیده

 هنشذ به نفوذ طریق از تونستم می...داشتیم بهش متعلق چیزی اگه

 !...کجاست جاش بفهمم

 

 ؛ گفت پوالد باالفاصله

 

 !!چیزایی؟ چه مثال_

 

 در رو اینا از کدوم هر اگه زیورآالت حتی مو ، لباسش از تیکه یه_

  و کنم برقرار ارتباط باهاش میتونم باشیم داشته اختیار

 ...داره قرار کجا بفهمم

 

 استفاده ازش میشه...دارم ازش ایپارچه کوچیک دستماله یه من_

 ...کرد؟
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 ؛ غریدم پراخم و عصبی هم و بودم متعجب هم من ولی شوکه پوالد

 

 داری؟؟؟ رو منه جفت به متعلق که دستمالی چی برای تو_

 

 ؛ داد جواب و انداخت باال ای شونه آران

 

 خراش دستم من داشتیم ارگها با که هاییدرگیری از یکی تو_

 ...برداشت

 ....بست زخمم روی بودو همراهش که دستمالی مرسده

 ...افتاد اتفاقات این که برگردونم بهش میخواستم

 

 به راجع آران پیگیریه همه این دلیل...میکردم نگاش تردید و شک با

 !!...فهمیدم نمی جفتمو

 به که کسیو هر میکردم نابود گرنه و نباشه ذهنمه تو اونی امیدوارم

 ...باشه داشته نظر من جفته

 !!!کیه موجود اون...نیست مهم برامم
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 ؛ گفتم زیادی حرص با بنابراین

 

 !!بهم بده دستمالو...خب_

 

 ؛ داد جواب کنی خورد اعصاب خونسردیه با

 

 ...خلوتی جای بریم باید اول!!...فرمانروا نکن عجله_

 

 

 که سرسبز مکانی تو باالخره رفتن راه ساعت یه حدوداً گذشت از بعد

 ...کردیم توقف داشت وجود انسان کمی ایعده

 ...نشستیم داشت نفرمون سه برای جا که چوبی صندلیه روی

 

 ...داد بهم سفیدی دستمال آران
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 ...بستم چشمامو سریع دستم تو دستمال گرفتن با

 رو ها مکان سرعت به...بودم مرسده از نشونی و رد دنبال ذهنم تو

 ...میکردم زیرورو

 

 

 !!!!!کردم پیداش

 

 و میزد حرف باهاشون داشت و ایستاده زن و مرد یه کناره

 ...خندیدمی

 

 میخندید؟؟؟ خواستنی و ملیح اینقدر همیشه!...لعنتی

 

 مبهوت دیدم که چیزی با من و برگشت خندکنان مرد اون یکدفعه

 ...کردم باز چشمامو

 «مرسده»

 اینده#
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 ...میگذره آپارتمان این به اومدنم از روزه چند

 !!!بهتر...بودم ندیده رو ها همسایه از هیچکدوم هنوز

 ...نداشتم جواباشونو سوال حوصله اصال

 

 بهترین کردم سعی...کردم دعوت نهار رو شوهرش و آرام ظهر امروز

 ...کنم آماده داشتم که غذایی مواد با رو غذا

 

 مببین میکردم چک بودم گذاشته یخچال تو که رو هایی ژله داشتم

 ...شد زده آیفون زنگ که نه یا گرفته خودشو

 !!!!اومد زود چقدر آرام!...شدم متعجب

 

 ..شد گرد چشمام...کردم نگاه چشمی تو از

 بود؟؟؟؟ کی دیگه مرد این
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 ...نه یا کنم باز رو در بودم مونده

 وپوشیدم مانتو و روسری یه دریا به زدم دلو باالخره... زد زنگ دوباره

 ...کردم باز رو در

 

 ردنک باز محض به بود دستش تو آش کاسه یه که زیر به سر مرده یه

 ؛ گفت در

 

 آشه کاسه این مادرم...آپارتمان این به اومدین خوش خیلی!...سالم_

 !!...فرستاده شما برای نذریو

 

 ودنب فهمیده چطور اینا...پیشونیم به بود چسبیده ابروهام دو هر یعنی

 !!اومده؟؟ جدید همسایه یه که

 ...بودنم دیده بودم رفته رویپیاده برای که باری دو یکی شاید

 

 !!!بود انداخته پایین سرشو انقدر چرا حاال

 ...کردم تشکر گرفتمو آشو کاسه
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 ...اومدن شوهرش و آرام ساعت دو از بعد

 ...نشستیم سالن تو بردم و ریخته چایی

 ؛ گفت زنان لبخند آرش

 

 !!!زحمت تو افتادین حسابی_

 

 ماش لطفه به!...باشیم هم دوره گفتم... نکردم کاری...نبود زحمتی_

 !!فراهمه اینجا چیز همه

 

 ؛ گفت خوشحالی با آرام

 

 !...بیای باید هم تو!...کنسرت بریم میخوایم امروز_

 

 ؛ گفت سریع آرام که کنم مخالفت خواستم
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 !میریم هم با نفری سه!...نداریم مخالفت_

 !!!هست ام دیگه خبره یه و

 

 ...کردن عشقی پر نگاهه همدیگه به آرش آرامو

 ؛ پرسیدم سوالی

 

 خبری؟؟؟ چه_

 

 ؛ داد جواب میزد برق که چشمانی با آرام

 

 !!!میشیم بچه یه صاحب دیگه ماه هشت آرش منو یعنی... ما!...خب_

 

 ...شد جمع اشک چشمام تو...بگم چی دونستمنمی خوشحالی از شوکه

 !!!میشد مادر داشت!...من دوست...من آرام
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 ؛ گفتم کردمو بغلش سریع

 

 !!...عزیزم شدم خوشحال خیلی_

 !!!میگم تبریک

 

 ؛ گفت نمیشد بسته لبخندش که آرش

 

 !!!کرده انتخاب اسمشم حتی!...باشه دختر بچه داره دوست آرام_

 

 !!کردی؟؟ انتخاب براش اسمی چه حاال...خب!!..جالب چه_

 

 ؛ داد جواب زده هیجان آرام

 

 !!!!مرسده_
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 ...دارم دوست اسمو این چرا دونمنمی

 !...بزارم مرسده اسمشو خواممی شد دختر امون بچه خواستو خدا اگه

 

 ؛ زدم لرزونی لبخنده کرده بغض

 

 !...بشه بزرگ مادرش و پدر سایه زیر!...قشنگیه اسمه_

 

 ...آشپزخونه رفتم غذا به سرزدن بهانه به

 بار چندین برای زدمو لبخندی...دادم قورت آب لیوان یه با بغضمو

 !!رفیقم تنها خوشبختی برای...کردم شکر رو خدا

 

 ؛ گفت و کشید غذا به سرکی آشپزخونه تو اومد آرام

 

 !...خوبه خیلی آشپزیت معلومه...کردی چیکار... اوممم_

 ؛ پرسید متعجب آش کاسه دیدن با
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 آورده؟؟؟؟ کی آش_

 

 .!..نذریه گفت آورد ها همسایه از یکی_

 

 !داره خوبی بوی چه!!!...آها_

 

 

 ایلوس دیدنه رفتیم آرام پیشنهاد به اول...بیرون رفتیم نهار از بعد

 ...سیسمونی

 میخواست میدید که بازیو اسباب هر که داشت شوق و ذوق انقدر آرام

 ...بخره

 تکنسر رفتیم چرخیدن خرید مرکز تو ساعت دو یکی از بعد خالصه

 !!!آرام محبوبه خواننده

  بود شده خواننده این کی دونمنمی من و

 !...آرام عالقه مورد خواننده
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 ...میزد زنگ سوت و جیغ صدای از گوشم

 ...بودم گرفته سردرد

 

 هویج آب برامون داشت نگه آرش آپارتمان به نزدیک خیابون سر

 ...گرفت

 خوردممی هویجمو آب داشتم که همچنان بودیم نشسته ماشین تو

 شوکه منداشت انتظارشو اصال که کسی دیدن با که میکردم نگاه بیرونو

 ...میکردم نگاش داشتم مات و

 ...شدم پیاده ماشین از باورنکردنی سرعتی با که

 

 !!!!!دیاکو...نداشت امکان...نه...نه...نه

 !!!!زمان این تو

 

 ...شد ناپدید زدن بهم چشم یه در
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 ...نبود دیاکو اون!...نیست ممکن...نه

 !!...زدم توهم

 

 

 !!!بهم بود زده زل اخم با چرا پس

 

 ؛ پرسید نگران آرام

 

 دیدی؟؟؟ کسیو!...خوبه حالت...شد چی_

 

 !!شدم خیاالتی حتما...دیدم آشنا یه کردم فکر لحظه یه فقط...نه_

 

 

 !!!!نبود خیال و توهم میگفت بهم حسی دلم ته چرا اما

 «دیاکو»
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 آینده#

 

 

 ...بودم متعجب و شوکه همچنان

 !!!!بود زمان این تو آران شبیه نفر یه

 !تا دو شده حاال بود کم آران یه!...لعنتی

 

 !!!!!ممکنه چطور

 

 !!این؟ زده شگفت اینطور که دیدین چی...کردین پیداش...شد چی_

 

 !...بود ام دیگه مرده و زن یه کنارش...نبود تنها اما!...دیدمش_

 

 ؛ پرسید پوالد
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 !کرده؟ متعجب رو شما کجاش این!...خب_

 

 ؛ گفتم انداختمو جفتشون به نگاهی

 

 !آرانه شبیه خیلی مرده اون_

 

 ؛ گفت شده گرد چشمانی با آران

 

 منه؟؟؟؟ شبیه که چی یعنی_

 

 !استآشن من جفت با قضا از که هست زمان این تو ، تو شبیه نفر یه_

 

 ؛ گفت شیطنت با آران یهو

 

 !!!باشه نوادگانم از شاید_
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 ؛ گفتم نیشخندی با

 

 به ممیکن تاکید!... آران!...کنین مالقات هم با نباید حال هر به...شاید_

 فهمیدی؟؟... کنی نمی مالقات باهاش وجه هیچ

 

 !ببینه منو ذارم نمی...باشه_

 

 نم جفت با نسبتی چه و هستن کی زن و مرد این ببینم میرم من_

 !!بیام من تا بمونین جا همین هم شما...داره

 

 زن و مرد اون همراه جفتمو که بودم جایی زدنی بهم چشم در سریع و

 ...بودم دیده

 ...بود نشسته رونده وسیله اون تو حاال

 خیال با داشت خانوم ملکه این اونوقت میخورد خونمو خون داشت من

 ...خندید می اونا با و میخورد چیزی راحت
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 چشم تو چشم باهام لحظه یه تو اما میکرد نگاه بیرونو گاهی هراز و

 ...شد جمع اش خنده و شد

 

 قلبشو ضربانه گرفته اوج صدای تونستممی هم فاصله همین از

 !...بود شناخته منو...بشنوم

 لهوسی اون از سرعت به و میکرد نگام مبهوت و شوکه زدن پلک بدون

 جایی شدمو دور اونجا از سریع که طرفم بیاد خواست و پرید بیرون

 !...کجاست زندگیش محل ببینم شدم منتظر و مخفی ها سایه تو

 

 ندید منو وقتی...میکرد نگاه اطرافو آشفته و سرگردون طور همین

 !!رونده وسیله اون تو برگشت دوباره

  رفتن شون سایه به سایه ساعت یه از بعد

 ...وایسادن برق و پرزرق و بلند بنای یه جلوی

 

 هک اونا به حرفهایی گفتن از بعد و اومد بیرون وسیله اون از مرسده

 ...دش داخلش رفتو بلند بنای اون سمت به فهمیدم نمی شونو معنی
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 و دپوال پیش برگشتم... بودم فهمیده مکانشو که حاال!...خب خیلی

 ...آران

 

 ؛ گفت طرفم اومد دیدنم با پوالد

 

 !کجاست؟ مرسده مکان فهمیدین_

 

 خودتون؟؟ با نیوردینش چرا خب_

 

 ؛ دادم جواب و برگشتم آران سمت به

 

 ...برمیگردیم و میارمش شده طور هر!...میرم امشب_

 

 ؛ گفت سریع آران
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 !!!باهاتون میام منم_

 

 !بیایم ما تا بمونین جا همین شما...میرم تنها خودم!...نه_

 

 «مرسده»

 آینده#

 

 

 پرسید علتشو آرام...خودمم تو شدن متوجه شوهرش و آرام راه تو

 ...نگفت چیزی دیگه دادم سرباال جوابه وقتی ولی ازم

 بودم فکر این تو همش...بودم دلهره و تشویش از پر درون از من اما

  واقعا آیا که

 ...کردم اشتباه من یا بود دیاکو مرد اون
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 ...کردم خداحافظی چطوری ازشون دونمنمی اصال

 

 ...نکنم فکر بهش دیگه کردم سعی شدم خونه وارد

 ...کردم آماده شامو وسایله و آشپزخونه تو رفتم

 ...شد نه ساعت کی نفهمیدم اصال شدم پختن غذا سرگرمه

 

 وخواب اتاق رفتم راست یه که بودم خسته اونقدر شام خوردن از بعد

 ...شدم بیهوش تختو روی کشیدم دراز

 

 ...دممیکر خفگی احساس ولی بود گذشته شب از ساعتی چه دونمنمی

 ...کردم باز چشمامو خمار و آلود خواب

 ثانیه از کسری در ولی بستم چشمامو دوباره نکردمو توجهی اولش

 ...کشیدم جیغ وجودم تمامه با و شدم هوشیار

 

 کنی؟؟؟؟می چیکار من خونه تو...هستی کی تو_
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 ؛ گفت و داد نشونم نیششو دندونای

 

 !کردی؟ فراموش رو دیاکو جفتت و پادشاه کنم باور یعنی_

 

 !!!بود دیاکو فرمانروا امروزی ظاهری با مرد این نمیشه باورم

 

 ؛ گفتم و راه اون به زدم خودمو ولی

 

 پلیس به نه گر و بیرون برو من خونه از یاال!...دزد دیوونه مرتیکه_

 ...میزنم زنگ

 

 ؛ زدم جیغ که اومد جلوتر

 

 !!!نشو نزدیک من به!...نیا جلو_
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 یادآوری بهت الزمه پس.!.کردی فراموشم واقعا اینکه مثل...خب_

 !!!میشم ات کی دقیقا من که کنم

 

 دستشو برگردوند منو سرمو پشته اومد زدنی بهم چشم در بعد و

 ...گذاشت لبام رو لباشو محکم و گذاشت گردنم پشت

 ...مکید می لبامو حریص و خشن بعدش ولی میبوسد آروم اولش

 

 امک ازم بسته چشمان با که میکردم نگاش فقط شده مسخ و شوکه

 ...گرفتمی

 ...کردم تقال اومدمو خودم به

 و فهمید خودش که میوردم کم نفس داشتم دیگه...گرفت دستامو اما

 ؛ گفت گرفتو فاصله ازم وجب یه اندازه به
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 اون سطتو و شکسته طلسمو که شده پیدا دختری فهمیدم که وقتی از_

 تا نداشتم قرار و آروم آوردتش آینده به و زخمی هرزه جادوگر

 !...کنمت خودم مال و برتگردونم

 

 نبودی جا هیچ اما گشتم دنبالت رو جا همه سال سالهای من دونیمی

 !!بشی؟؟ دور ازم ایلحظه میذارم من میکنی فکر اونوقت

 

 ؛ گفتم شمرده کردمو جدا ازش خودمو زور به

 

 ...گردم برنمی...تو...زمانه...به...من_

 !برو اینجا از هم حاال

 

 ؛ گفت و زد پوزخندی

 

 وزن اون پیش اینجا میخوای حتما!...بافی خیال زیادی!...من ملکه اوه_

 بمونی؟ مرد
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 ؛ دادم جواب دراری حرص لحن با

 

 زندگی آرش پیش اینجا خواممی من فهمیدی درست...آره...آره_

 !کنم

 

 ...شد سخت و سرد اش قیافه یکدفعه

 تمسم به که...رفتم عقب قدم یه ترسیده...زد بیرون گردنش رگهای

 و خشم با و گرفت محکم امو چونه و دیوار به چسبوندم و آورد هجوم

 ؛ غرید عصبانیت

 

 بین جات آخرش و اول!...آشامایی خون فرمانروای ملکه و جفت تو_

 !تختم تو و!...خوابم اتاق تو!...قصرم تو!...منه بازوهای

 فهمیدی؟؟؟؟؟؟؟؟
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 دادم تکون سرمو زور به بود شده جمع چشمام تو اشک که حالی در

 ...کرد ول چونمو که

 ...نگرفت فاصله ازم اما

 ؛ گفتم زاری و عجز با

 

 خون بین جنگ وسط خوام نمی...ندارم دوست رو تو زمانه من اما_

 !باشم کثیف موجودات اون و هاآشام

 زمان این آدمهای و رفتارها ، قوانین با...شدم بزرگ اینجا من

 ...کنم برطرف نیازامو میتونم اینجا براحتی من...آشنام

  برعکسه چیز همه تو زمانه تو که حالی در

 !...ست اینجا

 !...فهمم نمی گردنبند بدون زمانو اون مردمه زبانه حتی من

 

 فرو گردنم تو سرشو...نبود خبری عصبانیت و خشم اون از دیگه

 ؛ گفت و میزد ریز های بوسه و کرده
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 زمانمو قوانین و رسومات رسمو همه!...میدم یادت چیو همه خودم_

 ...میدم یادت

 !!!رو قلمروها زبانه حتی

 

 «مرسده»

 آینده#

 

 

 اجازه اصال...میزد خودشو حرف گفتم می هرچی... نبود بردار دست

 ...بگیرم فاصله ای ذره ازش داد نمی

 نشون سبز چراغ بهش بود کافی فقط...رقصیدمی نزده جوری همین

 !!!میداد ترتیبمو بدم

 

 ؛ گفتم عصبی عقبو دادم هلش

 

 ...بیام تو با کنمو ول یهویی نمیتونم من_
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 دیدم کردم باز چشم...داشتم حالی چه مدت این تو من دونیمی اصال

 ...بودم کما تو ماه چند گفتن بهم بیمارستانم تو

... بزنم فیحر بود افتاده برام که اتفاقاتی به راجع کسی با نمیتونستم

 و سوال کسی تا...دادم دست از حافظمو گفتم دروغ به همین بخاطر

 ...نکنه جوابم

 

 به ردنبندگ از استفاده با وقتی یعنی...نمیشناسه منو کسی زمان این تو

 پاک میشناختنم که کسایی و زمان این از من هویت اومدم گذشته

 ...شد

 

 !..شوهرشه و دوستم ماله خونه این

 ...نذاشتن کم برام مدت این تو

 منگران...بیام کنمو ول بدم خبر بهشون اینکه بدون چطوری من حاال

 !..میشن

 

 ؛ گفت خوردکنی اعصاب خونسردیه با دیاکو
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 برگردی میخوای و شده پیدا ات خانواده که بده اطالع بهشون فردا_

 ...پیششون

 این از بیشتر اومدم آران و پوالد با من

 ...بمونیم اینجا تونیمنمی

 

 ؛ گفتم خوشحالی و تعجب با

 

 !پس؟ کجان االن...اومده؟ هم آران_

 

 ؛ گفت و کرده اخم و شده ریز چشمان با

 

 !...برگردم تو همراهه تا منن منتظره االنم و!...اومده آره_

 هر که گفتم بهت!...بگیری گرم آران با اینقدر نمیاد خوش ضمن در

 !..میکنم چیکارش باشه داشته نظر بهت کس
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 !...کن جمع حواستو پس

 

 !...برادرمه آران نمیدونست بیچاره این

 ...سرم تو اومد موزیانه فکری یهو

 توحال چطوری ببین و کن صبر!...برگشته بخت دیاکوی...خب...خب

 !...میگیرم

 

 ؛ گفتم حرص با

 

 ...اتاقم از بیرون برو!...بخوابم خواممی فعال!...خب خیلی_

 

 ...آورددرمی لباساشو داشت حرفم به اهمیت بی دیدم که

 ؛ گفتم شده گرد چشمانی با و زده خشکم

 

 درمیاری؟؟؟ لباساتو داری چرا...چ_
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 ؛ داد جواب انداختو پریدم رنگ صورت به نگاهی نیم

 

 !...میشم خفه لباسا این تو دارم_

 !...نداره معنا خجالت پس بشیم یکی میخوایم تو منو که آخرش

 

 رومو زدمو جیغ خجالت از شده سرخ که دربیاره شلوارشو میخواست

 ؛ گفتم برگردوندم

 

 لخت کامل میخوای اگه اما ندارم باشه ات اندازه که لباسی اینجا من_

 ..._این هم تو!...خوابممی سالن تو من بشی

 

 وت و شکمم دور کرد حلقه دستاشو و بهم چسبید پشت از یدفعه

 ؛ کرد زمزمه گوشم
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 نکن فکرشم اصال!...خوابیمی جا همون هم تو بخوابم جا هر من_

 !...بخوابی تنها بخوای

 

 ؛ داد ادامه گرفتمو ترمحکم که برم بیرون آغوشش از خواستم

 

 !!خوابیممی تخت روی باهم االنم_

 

 ؛ گفتم کشیدمو بلندی هین که کرد بلند منو بعد

 

 !...بخوام کنارت خوامنمی من!...کن ولم_

 !...کن ولم میگم...آشام خون مرتیکه

 

 

 !!!کجا من زور و کجا اون زور اما...کنه ولم که میزدم پا دستو
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 که بطوری گرفتم محکم پشت از و خوابوند تخت رو اجبار به منو

 ...میخورد گردنم به نفساش

 ؛ کرد زمزمه گوشم کناره

 

 !!!بودم ندیده لجباز لوسو اینقدر ملکه_

 !منی مال آخرش و اول بزن پا دستو کمتر

 

 

 ؛ دادم جواب شده عاصی و کالفه

 

 !!!کردما گیری عجب بابا ای_

 کنم؟؟؟؟ چیکار باید باشم تو ملکه جفتو نخوام اگه من

 

 ...میکرد فوت گوشم تو عمدا

 ...میومد همراهم اونم بردممی جلو گردنمو من چی هر
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 !...بیای کنار تقدیرت با مجبوری بکنی نمیتونی کاری_

 !!!نزده سرم به دیگه فکرای تا بخواب هم حاال

 «مرسده»

 آینده#

 

 

 ...پریدم خواب از آشفته در زنگ صدای با

 ...میداد نشون رو یازده انداختم تخت کنار ساعت به نگاهی

 چشم چی هر رفتم بیرون اتاق از شدم بلند کردم نگاه اطرافمو

 اش همه نکنه...کجاست؟ دیاکو پس...نبود دیاکو از خبری چرخوندم

 !!!بود خواب

 

 ...کیه ببینم کردم نگاه در چشمی از

 ...بود آورده آش برام که بود مرده این باز
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 !!!میخواست؟ چی روز از موقع این ولی

 

 ...کردم ازب درو پوشیدمو مانتویی شالو کشیدمو صورتم و سر به دستی

 ؛ گفت چشامو تو بود زده زل نبود زیر به سر دیگه دفعه این

 

 شدم مزاحمتون ببخشید!... خانوم سالم_

 ها همسایه همه داره ابوالفضل حضرت سفره ظهر از بعد مادرم

 !..دعوتن

 !کنین شرکت خواستن هم شما از

 

 و زده بیرون عضالت از...داشت ای مردونه و جذاب قیافه و بلند قد

 !...ورزشکاره که فهمید میشد بودنش هیکلی

 یلیخ خانواده معلومه...بود دیپلمات لباسش یقه و پوشیده شلوار کتو

 ...دارن مذهبی

 ...باشه داشته سال ای خورده و سی میخورد بهش
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 تونستم اگه...کنین تشکر دعوتش بخاطر مادرتون از...چیزه...ام_

 !...میکنم شرکت حتما

 

 ؛ پرسید و زد محوی لبخنده

 

 ...تنهایین؟ اینجا شما میکنم خواهی عذر_

 !ساکنین؟ اینجا مادرتون و پدر با که اینه منظورم یعنی

 

 ...موند باز فضولی همه این از دهنم

 !!!چرون چشم مردک

 

 ...شد حلقه کمرم دور دستی که مگه چطور بگم خواستم

 ...نشد دیاکو حضور متوجه مرده بودم در دمه نیمه نصف چون
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 جا دیاکو اخموی قیافه دیدن با مرده و شد باز آخر تا در یکدفعه

 ...میکرد نگاه بهش شوکه و خورده

 

 ؛ پرسید مرده به رو طلبکارانه و محکم لحنی با دیاکو

 

 !!اومده؟؟ پیش مشکلی_

 

 !...بود شده دیاکو جدیت و ابهت محو عجیب نگاهی با مرده

 

 ؛ گفتم سریع

 

 !...هستن برادرم ایشون...اممم_

 

 هب منو و شد ترمحکم کمرم دور دیاکو دسته فشاره گفتم که اینو

 !!!چسبوند خودش
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 ...نموند درو مرده نگاهه از که

 

 __آقای باهاتون آشنایی از خوشوقتم_

 

 ؛ گفتم سرعت به دوباره

 

 !..مجد دیاکو!...مجد_

 

 !..خوشوقتم شما با آشنایی از مجد آقای_

 

 قدم یه...میکرد نگاش جدی و توهم ای قیافه با همچنان که دیاکو

 ...ایستاد مقابلش و جلوش رفت

 ؛ گفت و زد زل چشماش تو

 

 !...بشکنم گردنتو اینکه از قبل برو اینجا از االن همین_
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 ...رفت و داد تکون سری شده گیج مرده

 

 ...درآوردم شالمو مانتو و داخل اومدم عصبی

 ؛ بهش توپیدم بست درو و تو اومد دیاکو

 

 !..ی؟بود رفته کجا ندیدمت شدم بیدار من...شد پیدات کجا از یهو تو_

 ودمب بلد خودم...داشتی بدبخت مرده این با بود رفتاری چه این اصال

 !...بدم جوابشو

 

 و ایستاد جلوم اومد قدم به قدم نبود توش حسی هیچ که ای قیافه با

 ؛ گفت

 

 !!بود؟ موجودی چه مردک این دونیمی هیچ_
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 ؛ داد ادامه که کردم نگاش سوالی

 

 ...!میگذرونه دختر یه با شبشو هر که گرگینه یه!...ست گرگینه_

 که گرفتم خودمو جلوی خیلی...بفهمه رو تو دهن مزه میخواست

 !..نیارم بیرون اش سینه از قلبشو

 

 ؛ پرسیدم زده حیرت

 

 گرگینه؟؟؟؟ یه_

 هستن؟ گرگینه اش خانواده کل یعنی

 !...خورد نمی اش قیافه به اما

 

 ...بود وجب یه باهام اش فاصله حاال

 

 !!!آره؟...برادرتم من که_
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 ؛ گفتم زدمو پوزخندی

 

 ساله هزار چند آشامه خون یه ایشون بگم داشتی انتظار...چیه_

 !!...ست؟

 

 فتج و قلمرو هفت قدرتمنده فرمانروای ایشون گفتی می باید!...آره_

 !...منه اختیار صاحب و

 

 التح با پیشونیم به بود چسبیده بودنش خودخواه همه این از ابروهام

 ؛ گفتم مسخره

 

 .!..شما نکنی دل رو!!!...من اختیار صاحب_

 

 ؛ دادم ادامه عقبو دادم هلش
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 !...کردی ام خفه کنار بکش_

 

 ؛ گفت گرفتو امو چونه دستش با حرکت سانت یه از دریغ

 

 تنها تو برای...باشم درنده آشامه خون یه دنیا تمامه برای من اگه_

 همراهم شرایطی هر تحت باشیو داشته اعتماد بهم باید که کسیم

 !!فهمیدی؟؟!...نزن پس منو هیچوقت پس!...باشی

 

 !...ات کننده اغوا زدنه حرف این با آشام خون مردتیکه بهت لعنت

  اینطوری مخالف جنس یه بود باری اولین

 !...نبود اینجوری هم مهرداد حتی داشت مالکیت حس بهم

 

 «دیاکو»

 آینده#
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 !!!!مرسده!!!...مرسده

 

 ترین عجیب برام دراز بسیار زبونی و قد وجب یه با دختر این

 ...بودم دیده که بود موجودی

 

 داده وا جلوم بارها االن تا بود بجاش که قلمرویی هر از دختری هر

 ...بود

 !...نداشت من کردن اغوا در سعی اصال دختر این ولی

 چرا؟؟؟؟...کنم نفوذ ذهنش به نمیتونستم مهمتر همه از

 

 ...بفهمم علتشو تا خودم زمان به گشتم برمی زودتر چه هر باید

 

 سرلج همش من با بیداری تو ولی بود آروم معصومو خواب تو

 ...داشت

 ...میکرد فرار ازم مدام و
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 ...کردمنمی دورش خودم از شرایطی هیچ تحت که نداشت خبر اما

 

 !!!!!میکرد؟ رها جفتشو آشام خون یه مگه اصال

 

 یدارب رو مرسده اینکه بدون سریع... افتادم پوالد و آران یاده یکدفعه

 ردهک ترک رو اونا که بودم جایی بعد ایلحظه پوشیدمو لباسامو کنم

 ...بودم

 

 !!!!نبودن اینجا اونا اما

 رفتن؟؟؟؟؟ کجا پس

 اشتمد کم همینو...نخورن تکون جاشون از بودم گفته بهشون!...لعنتی

 !...کنم گم رو تا دو این زمان این تو که

 

 ...بود گرفته ذهنمو پاتیه تله نیروی هادریان که وقتی از

 شومکان خواممی که کسیو هر محدودیت بدون و براحتی نمیتونستم

 ...بفهمم



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

535 
 

 خودش به متعلق که باشم داشته ای نشونه شخص اون از باید حتما

 ...باشه

 ...کنم پیدا مکانشو نشونه اون لمس با و

 

 ...باشه پوالد و آران به متعلق که نداشتم چیزی هیچ االن اما

 !!!!دردسر یعنی این و

 ؛ پشتم برگشتم کسی صدای با که بودم فکرا این تو

 

 !...جذابیت خدای!...یو هی...له...له...او_

 ...اینور کن کج خرو سره

 

 زا...جویدشمی مدام که دهنش تو چیزی و زننده ای قیافه با دختر یه

 ...نیاوردم سردر چیزی حرفاش

 

 ؛ گفت حیرت با که طرفش رفتم خونسرد
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 !...تو سکسی چقدر.!..شت اوه_

 

 ؛ گفتم زدمو زل چشاش تو صورتش رو شدم خم

 

 ییک اون و سفید پوستی یکیشون که هیکلی و بلند قد مرده دو_

 ندیدی؟؟؟ اطراف این تیره پوستی

 

 ؛ داد جواب شده مسخ و گیج دختره

 

 بعدش...میگرفتن عکس باهاشون داشتن دختر تا چند...دیدم چرا _

 !..رفتن شدنو ماشین سواره دخترا اون همراه

 

 ...بودم انفجار حال در عصبانیت زور از

 ...رسیدمی بهشون دستم اگه فقط
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 !...میکردم پشیمونشون زمان این به اومدن از

 

 شخالی جای دیدن با ولی مرسده پیش خواب اتاق برگشتم سرعت به

 جوش به خونم میکرد صحبت مرد یه با داشت که صداش شنیدن و

 !...اومد

 

 ...بود ورودی در تو نیمه نصفه که طرفش به رفتم آهسته

 ...پرید جا از که کمرش دور انداختم دست

 خیلی افکارش صدای شنیدن و مرد اون دیدن با و کردم باز کامل درو

 ...نکنم پارش تیکه که گرفتم خودمو جلوی

 !...بود گرگینه یه پس

 

 ...کرد معرفی برادرش منو مرسده وقتی

 این جلوی داشتم نفس و داشت نفس که جایی تا داشتم دوست

 !بفهمه منو مالکیت عمق تا ببوسمش کثیف گرگینه
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 هن گر و نشه پیداش اینجا دیگه که کردم تلقین بهش جلو رفتم

 !...شکنممی گردنشو

 

 ...داخل برگشت عصبی مرسده

 !!..سر خیره ی دختره

 

 «مدوسا»

 حتت گردنبندو نیروی که بسازم طلسمی میکنم تالش دارم هاست ماه

 ...بگیرم خودم اختیار

 !...نگرفتم اینتیجه هیچ اما

 

 !...عوضی آشامه خون دیاکو بهت لعنت

 !!!..ات عجوزه جفته اون و خودت از!...متنفرم ازت

 

 !...کردی نابودم...گرفتی ازم چیزمو همه
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 ...خندیدم کی نمیاد یادم اصال

 ...کردم زندگی کی

 دوستش وجود تمامه با که مردی...بودم لبریز عشق از روزگاری

 ...داشتم

 !...بودیم خوشبخت

 ...نبود وولدمورت کثیف موجود اون هنوز که دوری روزگاره

 

 شکلی هچ داشتم دوستش که کسی قیافه نمیاد یادم که گذشته اینقدر

 !بوده

 ...داشتیم پسر یه ، بچه یه ما

 ...گوشمه تو کودکانش هایخنده صدای هنوزم

 ...بود خوب چیز همه

 ...افتاد شوم اتفاق اون اینکه تا

 

 ...بودم ام قبیله بازمانده تنها و قدرتمند جادوگران قبیله از من
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 ...بود نشده تبدیل آشام خون به دیاکو فرمانروا هنوز زمان اون

 ...بود آرگوس پادشاه ارتش فرمانده

 ...بود پیچیده جا همه شجاعتش و دالوری شهرته و آوازه

 ...بودم شنیده هاشو قهرمانی آوازه فقط بودمش ندیده هیچوقت من

 

 وت جادوگران تمامیه آرگوس پادشاه دستور به رسید خبر بهم روز یه

 ...بشن سوزونده آتیش

 ...بود حکم این اجرای مامور دیاکو فرمانده و

 

 ...شدن سوزونده آتیش تو دیاکو توسط زیادی جادوگرانه

 !...نکنه پیدامون دیاکو که کنیم فرار کجا به دونستمنمی

 

 ...بودیم شده ها کوه و ها بیابان سرگردونه

 ...شدیم مستقر افتاده دور جنگلی دل تو ای کلبه تو باالخره

 ...نبود جادوگران سوزوندن از خبری دیگه ظاهراً گذشت روزها
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 نام هب شخصی که رسید خبر بهم رپتایل یه طریق از روز یه اینکه تا

 !...کنه مالقات من با میخواد وولدمورت

 

  بودم نشنیده شخصو این نام زمان اون تا

 !...ببینه منو میخواد چی برای و کیه دونستمنمی

 ...هکن کمک بهم میخواد شخص این که داد اطمینان بهم رپتایل اون اما

 

 ...نبود رفتنم به راضی همسرم یادمه 

 ...کردمنمی کارو این کاش ای که...رفتم کردمو پافشاری اما

 ...بود ارواح کوهستان تو وولدمورت با مالقات محل

 ...آور وهم سکوتی با و مرموز مکانی

 

 تادهاف لرزه به وحشتناکش و کریه چهره دیدن از کردم مالقاتش وقتی

 ...بودم

 ...بپیوندم اون به داد پیشنهاد بهم
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 ...کنم همکاری باهاش بندازه راه به بود قرار که عظیمی جنگه در و

 

 ...نپذیرفتم پیشنهادشو من اما

 ...بکنم جریانات این درگیر امو خانواده خواستمنمی

 ...برگردم میتونم شدم پیشیمون وقت هر گفت بهم

 ...امون کلبه سمت به افتادم راه کردمو مخالفت مصمم من ولی

 

 ...بود پیچیده هوا تو غلیظی دوده شدم کلبه نزدیکای وقتی

 ...کلبه سمت به دویدم زده وحشت

 لندب دود ازش داشت که شدم مواجه خاکستر از کوهی با رسیدم وقتی

 ...میشد

 

 ....شده سوخته چوبهای به بودم زده زل فقط مبهوت و شده خشک

 ...زدم زجه...زدم فریاد...اومدم خودم به

 ...میکندم سروصورتمو



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

543 
 

 ...بود سوخته همسرم و پسر همراهه منم

 ...رفتم حال از که کشیدم فریاد کردمو گریه اینقدر

 

  تاریک سردو جایی تو اومدم بهوش وقتی

 ...بودم

 ...بود مرده انسانیم روح

 ...بود شده خالی حسی هر از درونم

 ...میشدم خیره گوشه یه به فقط

 ...بود آورده اینجا منو وولدمورت فهمیدم

 

 یشآت همسرم و پسر همراهه به رو کلبه که کسی گفت بهم که زمانی

 ...بود زده

 ....بوده دیاکو فرمانده

 ...شد نفرت و کینه از پر درونم

 !...بود دیاکو فرمانده از انتقام میکردم فکر که چیزی تنها به
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 قبل از تر قدرتمند منو بهم سیاه جادوی دادن آموزش با وولدمورت

 ...کرد

 ...بودم شده تیرگی و سیاهی از پر

 

 ...کردم شرکت جنگها تمامیه در وولدمورت با همراه

 ...میکشتم فقط رسیدممی که هرجا به

 ...نبود مهم برام چیزی هیچ و

 !...وولدمورت برده بود شده که خونخوار جادوگری به شدم تبدیل

 

 ...کردم طلسم رو دیاکو فرمانروا وقتی

 .!..درونم آتیش روی شد آبی

 ندگردنب نیروی حقیقت از وقتی...میخواست گردنبندشو وولدمورت

 ...شدم مطلع

 این بردگی شره از خودم برای گرفتنش اختیار در با گرفتم تصمیم

 ...دربیام شیطان
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 نقشه تمامیه دیاکو فرمانروا جفت شدنه پیدا و طلسم شکستن با ولی

 ...شد خراب هام

 

 ...منه اختیار در گردنبند زیاد های مکر و حیله بعداز باالخره و

 !کنم استفاده ازش نتونستم هنوزم ولی

 

 «مرسده»

 آینده#

 

 

 ...نبود ازشون خبری و شده گم پوالد و آران که بود روز ده

 شدن گم احمق تا دو این که گفت عصبی و سراسیمه دیاکو وقتی

 ...شد دچارم استرس و دلهره

 ....بودم برادرم نگران بشدت
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 !چی؟ بیوفته براشون اتفاقی اگه

 ...دیگه اگه هزار و برن لو اگه

 

 یم پارک اون رفتمی یکبار دقیقه چند هر سرکنده مرغ عین دیاکو

 !...بشه پیدا شون کله سرو شاید تا گشت

 ...نبود خبری هیچ اما

 

 مک همینو موقعیت این تو پیشم بیاد آرام بود قرار بعدازظهر امروز

 !...کنهمی زندگی من با مرد یه که بفهمه آرام که داشتم

 

 ...میکردم درست ناهار داشتم

 ...شد آشپزخونه وارد پریده رنگ پراخمو و کالفه دیاکو که

 ؛ گفت

 

 !...میکنم شون آویزون پا از کنم پیدا کودنو تا دو این اگه من_
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 ونش هویت به کسی که مراقبن باشن رفته که هرجا اونا!...باش آروم_

 ...نبره پی

 

 ...میکرد اذیتش ای دیگه چیزه انگار اما

 ...میکشید عمیق نفسای مدام 

 ؛ پرسیدم شده ریز چشمای با

 

 !ای؟آشفته چرا...شده؟ چی_

 

 ...دزدیدمی ازم نگاهشو

 

 افتاده؟؟؟ فاقی...ات_

 

 !!!دارم احتیاج خون به_
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 ...میکردم نگاش شده شوکه و ترسیده

 

 خون؟؟؟؟

 

 ؛ پرسیدم

 

 !کنیم؟ تهیه خون باید کجا از...کنیم چیکار...خب_

 

 خونه از بیشتر...کنم تغذیه انسان خونه از میاد پیش کم خیلی_

 !...ندیدم حاال تا حیوونی هیچ اینجا اما...میخورم حیوانات

 

 ...کنه حمله مردم به نکنه ترسیدم

 !!!..بره لو هویتش

  بخوره خون من از ولی نداشتم ای چاره
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 !!!نمیره ای دیگه کسی سراغ

 

 ؛ گفتم

 

 !...کن تغذیه من از_

 

 ؛ گفت شده گرد چشمانی با و زده حیرت

 

  بهت خوامنمی من!...مطمئنی؟!...تو!...تو_

  ممکنه بخورم خونت از اگه!...بزنم آسیب

 !...کنم کنترل خودمو نتونم

 ذیهتغ ازش میکنمو نفوذ ینفر  ذهن به خلوتی جای یه میرم!...ببین

 !...میکنم
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 اچر دونمنمی...ببینتش یکی خوردن خون حین تو بود مونده همین

 ؛ گفتم همین بخاطر بخوره خون ای دیگه کس از نداشتم دوست

 

 !...زنینمی آسیب من به تو!...نمیشه هیچیم من_

 

 ؛ دادم ادامه صورتشو طرفه تو گذاشتم دستمو دو نزدیکش رفتم

 

 !!؟فهمیدی!...کنی تغذیه باید من خون از فقط تو بعد به لحظه این از_

 

 ...بود زده زل چشمام تو عمیق

 ...بوسید عمیق پیشونیمو صورتمو تو آورد سرشو یکدفعه

 به یدرس تا کرد بارون بوسه صورتمو  تمومه ام گونه ، چشمام ، شقیقمو

 ...گردنم

 

 ...گرفتم محکم و حلقه کمرم دور دستاشو
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 ...بوسیدمی گردنمو داشت که طور همین

 هب دندوناشو باشن کرده فرو بدنم تو همزمان سوزن تا دو انگار یهو

 ...کرد فرو گردنم تو آرومی

 

 ...بود عمیق و طوالنی هاش مکیدن

 ...میخورد خونمو داشت که بود ای دقیقه چند

 ...میکردم حالی بی احساس کم کم

 ...کرد لرزیدن به شروع پام دستو

 ...کنم تقال نداشتم جون

 !شد سیاه جا همه نفهمیدمو چیزی دیگه زدمو صداش بار چند 

 

 «مرسده»

 آینده#
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 ...بودم کشیده دراز تخت روی کردم باز که چشمامو

 !...افتاده اتفاقی چه که افتاد یادم تازه بعد ثانیه چند

 

 ردنمگ از دیاکو...گذاشتم گردنم روی دستمو نشستم تخت رو سریع

 !!!!خورد خون

 !!!کردم؟؟نمی حالیبی و ضعف احساس چرا پس...رفتم حال از من و

 

 دنمگر رو دندوناش جای کردم نگاه گردنمو آینه جلو رفتم شدم بلند

 ...نبود

 شد؟؟؟؟ چی

 

 ...نبود دیاکو از خبری سالن تو رفتم

 !بود ظهر از بعد ۳...کردم نگاه ساعتو

 !!!!بودم بیهوش ساعت سه حدودا من یعنی

 !...بیاد آرام که االناس خدایا وای
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 ... زدم سر گاز رو غذای به

 ...بود شده خاموش اش شعله بودم کرده کمش اینقده

 

 !!!چرا...کردمنمی گرسنگی احساس اصال بود عجیب

 بود؟؟؟ افتاده اتفاقی چه

 !!بود؟ رفته کجا دیاکو

 

 ...شد زده در زنگ که چرخیدممی خودم دوره طور همین داشتم

 !آرامه...کردم نگاه چشمی از

 

 ...کردم باز درو زدمو لبخندی 

 

 !...ترافیکیه عجب وای!...خوبی!...عزیزم سالم_

 !...گرما این تو شدم خفه
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 !!!شد شروع پرحرفیش نشده وارد هنوز

 

 !...میارم خنک شربت االن بشین!...اومدی خوش!...سالم_

 

  نشستیم کنارهم آلبالو شربت بردن از بعد

 ؛ گفتم

 

 !...نیومدی؟ ناهار از چرا...خوبه؟ آرش آقا_

 

 پا سر زیاد...نخور اونو بخور اینو میگه بهم اینقد...خوبه آرشم_

 !...کرده ام کالفه دیگه!...واینستا

 ...بود شلوغ بخش امروز

 چند...داشتم تهوع حال همش صبح از...بمونم نتونستم دیگه من

 ...گرفتم مرخصی ساعت
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 ...خوبه؟ حالت االن_

 

 آرشه تولده دیگه روز سه راستی!...بهترم_

 انتخاب تک پیراهن و شلوار کتو مدل چند اینستاگرام پیج یه از

 !...کردم

 !...بگو نظرتو ببین میدم نشون بهت

 

 ؛ گفت گرفتو سمتم گوشیشو که خوردممی شربتمو داشتم

 

 بس از میخوره جر داره مانکن تن تو لباسا المصب...رو مدال این ببین_

 !...هیکله خوش

 ژستای وت مدل عنوان به پوالد عکسه دیدن با ولی...ببینم شدم کنجکاو

  مختلف

 یکهت هزار سرامیکو رو افتاد دستم از شربت لیوان زده حیرت و شوکه

 !...شد
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 ؛ گفت سمتم اومد شد بلند ترسیده آرام

 

 خوبه؟ حالت!...یهو؟ شد چی وای ای_

 

 !رفت گیج سرم لحظه یه!...خوبم...خ_

 

 ؛ گفت میکرد نگام مشکوک آرام

 

 اون...ریختی بهم عکسا این دیدن با آخه!!!...اومده؟ یادت چیزی_

  خیابون تو روزم

 !...دیدی رو آشنا یه گفتی

 !...داشتی حالو همین

 

 !!!!چطوری؟ اما بود شده مدل پوالد

 کجاست؟ آران پس
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 !!!باشه؟ شده مدل اونم داره امکان یعنی

 

 !!!...شد؟ پیچیده انقد چیز همه چرا خدایا وای

 

 !بدم توضیح ام حافظه درباره آرام برای که بود خوبی موقعیت االن

 

 یادم چیزایی یه وقتیه چند یه من...راستش...دونیمی!...خب_

 !آشناست برام عکسم تو مدل این االن...ها چهره بعضی...میاد

 !میاد یادم رو پسره این ذهنم تو مدام

 

 !...مطمئنی؟_

 

 !..بگیرم تماس باهاش چطوری دونمنمی فقط!...آره_

 

 !..دوستامه از یکی واسه معروفیه پیچ این!...من به بسپار اونو_
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 ...میپرسم پسره این درباره ازش

 

 حرف پسره این با دارم که میاد ذهنم تو هایی صحنه یه همش_

 خبر ام خانواده از که آشنایی دوستی یا باشه برادرم شاید...میزنم

 !...باشه داشته

 .!..کنم پیداش حتما باید من

 

 ؛ گفت و گرفت دستمو خوشحال آرام

 

 !برمیگرده حافظت داره کم کم_

 !..میدم اطالع بهت میکنم پیگیری من!...نباش نگران

 «مرسده»

 آینده#
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 با عکس تو مدل اون که میداد امیدواری بهم داشت طور همین آرام

 جلو دیاکو شدن ظاهر با یکدفعه که حرفا این از و داره نسبتی من

 ...بودیم شده خیره بهش مبهوت و شوکه دو هر چشمامون

 

 ؛ گفت و گرفت دستمو سمتم اومد نگران دیاکو

 

 !...من ملکه شده چی_

 ...ای؟آشفته و ریخته بهم چرا

 

 ؛ گفت بود شده خیره دیاکو به که حالی در لرزون و زده وحشت آرام

 

 تی؟؟؟؟؟...هس...ی...ک...تو...تو...ت_

 

 

 !کنه سکته ترسیدم بود پریده رنگش چنان خدایا وای
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 ؛ گفتم دیاکو به رو سریع

 

 !!!!رهمی حال از االن کن کاری یه میکنم خواهش_

 

 کرد تلقین بهش و نفوذ ذهنش به دیاکو

 !...بخوابه و دیده چی کنه فراموش که

 

 لندشب گرفتشو سریع دیاکو که میوفتاد داشت و بست چشماشو آرام

 !...گذاشتش تخت روی خواب اتاق تو برد کرد

 ؛ گفت سمتمو اومد بستو درو

 

 !!شده؟ چی بگی نمیخوای!...خب_

 

 !کردیم پیدا آرانو و پوالد کنم فکر_
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 ؛ داد جواب شده گرد چشمایی با دیاکو

 

 چی؟؟؟؟؟_

 !!!!دونی؟می کجا از تو

 

 !!!شدن مدل اینجا ظاهرا_

 

 ؛ گفت نامفهوم و گنگ حالتی با

 

 چیه؟؟؟ دیگه مدل_

 

 !!!!بده توضیح بیا حاال
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 رو میشه بازار وارده تازه که جدیدی لباسای که کسی یعنی...خب...ام_

 دممر تا کنهمی معرفی همه به لباسو واقع در کار این با که میپوشه

 ...خریدنشون واسه بشن ترغیب

 نمایش معرض به رو لباسا فقط مدال میدوزن خیاطان رو لباسا البته

 ...میزارن

 

 ؛ غرید پراخم ای قیافه با دیاکو

 

 !!شدن؟ ناپدید روزه چند ای مسخره چیزه همچنین برای_

 

 !!!شده تبدیل تجارت یه به زمان این تو مسخره چیزه همین_

 !شدی؟ ظاهر اینطوری یهو چرا تو راستی

 !!!افتاد؟ اتفاقی چه رفتم حال از من اینکه از بعد اصال

 

 مبلند زانومو گردنمو دور انداخت دست جلوم اومد محوی لبخنده یه با

 ...کرد
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 ؛ گفتم شده هول گردنش دور کردم حلقه دستامو کشیدمو هینی

 

 !!!میوفتم االن پایین بذار...نو..م_

 

 ؛ کرد زمزمه گوشم دم

 

 تیح!...بزنه آسیب بهت موجودی هیچ نمیذارم هستم من که زمانی تا_

 !خودم

 

 !!!باز زبون!!!لعنتیه

 !کنه عوض آدمو هوای و حال بلده خوب

 

 ؛ گفت گذاشتو طرفم دو دستاشو و اپن رو نشوند منو
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 ات ریختم دهنت تو خونمو از قطره چند فورا رفتی حال از که زمانی_

 !بره بین از ضعفت احساس

 ادافت برات که اتفاقی هر تا شدم وصل بهت خونم طریق از من واقع در

 !!بفهمم کنیومی چیکار داری اینکه و

 

 خوردم؟؟؟؟؟؟ خون من

 

 ...شد جمع صورتم تصورش از

 ؛ پرسید دید حالمو این که دیاکو

 

 !میکنی؟ فکر داری چی به_

 

 !میخوره بهم داره خوردم خونتو من اینکه تصوره از حالم_

 

 ؛ داد جواب حیرت با دیاکو
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 ارزشه؟؟؟؟ با من خون چقدر میدونی_

 ...ندادم هیچکس به خونم از حاال تا من

 !!!!نفری اولین تو

 

 !نیست عادی خوردن خون من واسه کنم چیکار...خب_

 

 

 «مرسده»

 آینده#

 

 

 ...کردم بیدارش رفتم ، آرام رفتن خواب به از ساعت دو حدوداً از بعد

 ؛ گفت بود سردرگم و گیج
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 !!خوابیدم؟؟ من چرا...یهو شد چی_

 

 رفتگ خوابت خوردی شربتتو اینکه از بعد بودی خسته خیلی...خب_

 !...میزنی چرتی یه خواب اتاق میری گفتی

 

 ...نمیاد یادم دونمنمی...واقعا_

 ....بودم خسته خیلی آره...شاید

 

 !...صورتت به بزن آبی یه پاشو_

 !!میگیری؟ تماس پیجه صاحبه که دوستت اون با نگفتی مگه

 

 !...میزنم زنگ بهش االن...آره...آره!...آها_

 !!!نکردم؟ فراموش چیزیو یه من ببین

 

 ؛ گفتم زدمو لرزونی لبخنده و دادم قورت دهنمو آب
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  کنی فکر بهش کمتر...پاشو!...نمیدونم_

 !نکن درگیر فکرتو االن!...میاد یادت زودتر

 

 

 ...بهداشتی سرویس تو رفت شد بلند

 ...کشیدم راحتی نفس

 

 !...برنگرده نرفته آرام وقتی تا گفتم دیاکو به

 دش بیدار آرام وقتی تا بودم کرده دم چایی و جمع رو ها خورده شیشه

 !...بخوریم بیسکویت با

 

 ؛ گفت و اومد بیرون سرویس از آرام

 

 !کرده پف صورتم...خوابیدم زیاد_
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 !!نکردی؟ بیدارم زودتر چرا

 

 بار هی آرشم آقا...بخوابی بیشتر ذره یه گذاشتم...ای خسته گفتم_

 !...خوابیدی گفتم دادم جواب من ببخشید... گرفت تماس باهات

 

 ...بزنه زنگ آرش به تا خواب اتاق رفت آرام

 ...سالن تو بردم بیسکویت همراهه و ریخته چایی منم

 ؛ گفت و سالن تو اومد بدست گوشی آرام دقیقه چند از بعد

 

 پوالده اسمش...پرسیدم ازش مدل اون درباره!...زدن زنگ دوستم به_

 ...دوستمم مدالی آران برادرش همراهه به

 ...کرده پیداشون پارک تو گفتمی...عجیب چیزه یه اما

 اونا...داده پیشنهاد بهشون داشتن فرمی رو هیکله و جذاب قیافه چون

 بولق داده بیشتر پوله پیشنهاده وقتی ولی نمیکردن قبول اولش هم

 .!.کردن

 !!!آشناست؟ برات پوالد پسره این مطمئنی تو
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 ؛ مگفت بدم سواالشو جوابه اینکه بدون خودشونن اینکه از خوشحال

 

 ...کجاست؟ دوستت آدرس!...خب_

 !!کنم؟؟ پیدا پوالدو میتونم کجا

 

 ررفتا یا حرف غریبی عجیب طوره یه!...نداشتن خواب جای میگفت_

 ...میکنن

 !میمونن میده انجام عکاسی کاره که هاییبچه از یکی پیش االنم

  خواستی وقت هر دارم شو آتلیه آدرس

 !...برمتمی

 

 !...کنم تشکر ازت چطوری دونمنمی آرام_

 !...هستی که ممنون

 !...دارن ام خانواده از خبری اینا که روشنه دلم من
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 !...آدرسش به ببر منو بیمارستان میام صبح فردا

 

 ادهخانو به تو تا میکنم بیاد بر دستم از هرکاری من!...عزیزم باشه_

 !...برسی ات

 

  بیسکوئیت و چایی خوردن از بعد آرام

 میاد زنیممی زنگ آرشم به بمونه شام واسه کردم اصرار چی هر رفت

 ...نموند ،

 

  ساختمون از آرام شدن خارج محض به

 ...شد ظاهر دیاکو

 ؛ گفتم و سمتش رفتم زده هیجان

 

 !..هستن آران و پوالد که جایی میریم دوستم با فردا_
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 ؛ داد جواب اخم پر دیاکو

 

 !...میام تون سایه به سایه!...میام منم_

 !...کودن دوتا این بخاطره شدم معطل زمان این تو روزه چند

 !...درمیام خجالتشون از ببینمشون فقط

 

 «مرسده»

 آینده#

 

 

 آلود خواب میکردم لبام و گونه رو که نوازشی احساس با صبح

 !...بله... دیدم که کردم باز چشمامو

 یگهد دسته با و سرش زیر زده جک دستشو یه لخت باالتنه با دیاکو

 !کنهمی نوازش منو داره اش
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 !!!نگذره بد وقت یه_

 

 ؛ داد جواب خونسردی حالت با

 

 !گذرهنمی بد بهم وقت هیچ تو با بودن_

 !!!من لجبازه و زیبا ملکه

 

  شدم بلند زدمو پس دستشو شده عاصی

 ؛ گفتم بهش تخت رو از

 

 !بذار احترام من خصوصیه حریم به لطفا_

 نشده چیزی که زمانی تا خوادنمی دلم

 !...بده فرصت من به!...باشی من حلق تو دائما

 !!! شدی؟ منظورم متوجه
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 ؛ داد جواب و کرد علم قد جلو بلند اخمو و کالفه

 

 !...نکن نگاه متجاوز یه چشم به من به_

 هک نخواه ازم کردم پیدات که حاال و گشتم دنبالت زیادی سالهای من

 !...نکنم لمست

 !...بشم یکی باهات تخت این رو االن همین میتونم بخوام اگه من

 !...تو برای هم و قائلم ارزش خودم برای هم من اما

 نشزما...میشه انجام خاصی آیین و مراسم طبق تو منو پیونده ضمن در

 !...میدم توضیح موردش در بهت برسه که

 انجام بخواد دلم که کاری اصل بجز کاری هر من زمان اون تا پس

 !...میدم

 

 !...کنن سرت تو خاک

 !!!!حیا بی آشامه خون مردک

 کاری هر زمان اون تا و!..آخره مرحله سکس میگه من به داره رسما

 !!!بکنه من با تونهمی خواست دلش که
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 !!!خودشیفته!...خودخواه

 

 !!!نه یا بکنی کاری من با تو میذارم من ببین

 

 بآ بار چند بهداشتی سرویس تو رفتم خجالت و حرص از شده سرخ

 !بشه کم حرارتش تا ریختم صورتم تو سرد

 

 ...هستن آران و پوالد که جایی بریم آرام همراهه بود قرار امروز

 ...ممیوفت راه دارم گفتم گرفته تماس آرام با صبحونه خوردن از بعد

 

 ؛ گفتم دیاکو به

 

 !...نمیشی ظاهر یدفعه اونجا_

 !!!برین لو وقت یه نکنی کاری...اینجا بیارمشون تا میکنی صبر
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 ...داد تکون سر و کرده نگام ساکت و مرموز

 

 هب افتادیم راه آرام با و...بیمارستان رسیدم ساعت یه حدوداً از بعد

 !...آتلیه سمت

 

 ...بزرگ و شیک ساختمون یه تو...بود شهر باالی تقریبا آتلیه

 یلهوس و عکاسی دیجیتال هایدوربین از پر دلنشین و بزرگ واحده یه

 مدلها از عکاسی مشغوله که عکاسانی و...عکاسی مخصوص هایی

 ...بودن

 

 ...نبود آران و پوالد از خبری چرخوندم چشم چی هر

 ...داد اطالع مدیریت اتاق به رو ما ورود اونجا کارکنان از یکی

 

 ایه نسکافه موهای با ساله ای خورده و سی خانومه یه آرام دوست

  شده براشینگ
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 !..بود خوشگل...چشاش تو طوسی لنز و غلیظ نسبتا آرایشی و

 

 ...کرد برخورد باهامون خوشرویی با

 ...هستن خونه و ندارن برداری عکس آران و پوالد امروز که گفت و

  چطوره کارشون که پرسیدم ازش وقتی

 ؛ داد جواب

 

 مدلینگ از چیزی اصال انگار که میکردن رفتار جوری یه اوایل_

 ...نمیدونن

 ...بگیریم عکس بار چندین بودیم مجبور عکس هر واسه حتی

  پوالد ولی بود راحت آران با اومدن کنار

 ...کنه گریمش گریمور نمیذاشت یعنی ، سرسخته کم یه

 !...داشتن مشکل گرفتن ژست تو حتی یا

 گذاشتیم پیج تو رو عکسا که روز چند از بعد رفته هم رو ولی

 !...رفته باال خیلی فروشمون
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 همخونه باهاش آران و پوالد که هابچه از یکی همراهه به رو شما االنم

 ...میفرستم هستن

 

 ؛ گفت آرام خانومه اون رفتن از بعد بالفاصله و... کردیم تشکر

 

 اولیه انسانهای با کردم فکر لحظه یه میزد حرف ازشون جوری یه_

 !طرفیم

 !!!باشی؟ داشته میتونی دوتا این با ارتباطی چه تو یعنی

 

 ...دزدیدن نگاهمو دادمو قورت دهنمو آب

 نباید آرام و همن شبیه آرش آرانو که بودم نکرده فکر این به چرا

 !!ببینه؟ آرانو

 کنم؟؟؟؟ چیکار باید حاال

 

 که یا خونه رفتیم ساله هفت شیش و بیست تقریبا پسره یه همراه

 ...بودن اونجا آران و پوالد
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 نجپ آپارتمونه یه به رسیدیم بعد ساعت نیم نبود دور آتلیه از زیاد

 ...نوساز طبقه

 

 ؛ کردم زمزمه آرام به رو

 

 !...میام زود بینمشو می میرم من نیا باال دیگه...بمون اینجا تو_

 

 ؛ داد جواب متعجب

 

 پسر تا سه که ای خونه تو بری تنهایی میخوای!...شدی دیوونه_

 !...هستن

 !...میام باهات منم!...بری تنهایی بذارم محاله

 

 !!!!میده؟ نشون واکنشی چه ببینه آرانو اگه خدایا وای
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 ...سوم طبقه رفتیم شدیم آسانسور سوار

 ...داشتم دلشوره و استرس

 

 ...رسیدیم واحدشون دره دم به و شده خارج آسانسور از

  عذرخواهی و باز درو انداخت کلید پسره

 ...بده اطالع بهشون تا رفت جلو کرده

 

  متری هشتاد حدوداً واحد یه داخل رفتیم

 رهپس یه به متعلق خونه این میداد نشون که معمولی دکوراسیون با

 !...بود مرتب و تمیز ولی

 

 ما یوقت... اومد بیرون دستشویی از شورت یه با فقط لخت پوالد یهو

 ...بود شده خیره بهم شده خشک و شوکه دید رو

 ؛ گفت و اومد سمتم به سرعت به و اومده خودش به سریع آرام جیغ با
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 ...وری...چط...تو..ت!!!!..مرسده_

 خودتی؟؟؟؟؟ واقعا

 

 !کنیم می صحبت بعد کنی تنت چیزی یه اول میشم ممنون...ام_

 

 تو رفت و کرد بود انداخته پایین سرشو شده سرخ که آرام به نگاهی

 ...اتاق

 

 !!!المصب بود آرنولد پا یه بود کی دیگه این_

 

 !!!زدی دید مردمو پسره چقدر روشن خان آرش چشم!...به به_

 «مرسده»

 آینده#
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 تو شب هر اینو مثل صدتا!..ایشششش_

 !!!فکره روشن آقامون بس از!... نمیگه چیزی آرش بینمو می ماهواره 

 

 من با تا واال...بود شده ذلیل شوهر همه این کی!!!!...آقامون!!!...عوق

 داره؟؟؟ رو رفتار اینجور متاهلی زندگی یعنی...نبود اینجوری

 

 ...بیرون اومدم فکر از آرام صدای با

 

 زد صدا مرسده رو تو پسره این راستی_

 !!!ست؟ مرسده اسمت یعنی!...جالب چه

 

 !!!شاید...نمیدونم_

 

 ...دش ساکت پوالد و پسره اون اومدنه با که بگه چیزی میخواست آرام

 ؛ گفت گرفتو دستمو جلوم اومد پوالد
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 !!!اینجاییم؟ ما که فهمیدی چطوری تو!...نمیشه باورم هنوزم_

 دیدی؟؟؟ رو دیاکو فرمانروا راستی

 

 ...عصبانیه دستتون از خیلی!...اس تشنه خونتون به دیاکو_

 منو و دز کنار پوالدو سریع نفر یه یهو که میدادم توضیح براش داشتم

 ...میشدم خفه داشتم که محکم انقدر گرفت بغلش تو

 ...بود داداشم آران

 

 !...دراز زبون دختره بود شده تنگ برات دلم_

 !...بینمت می بازم خوشحالم

 

 نمیدونست اون چه اگر بود کنارم داداشم اینکه از بودم خوشحال منم

 !...خواهرشم من

 از اکودی عصبانی و خشن صدای با که میکردیم دلتنگی رفع داشتیم

 ...شدیم جدا هم
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 !...تا سینه از بیرون بکشم قلبتو اینکه از قبل شو جدا من جفت از_

 

 ...ریخت دلم اش قیافه دیدن با که دیاکو سمت برگشتم زده وحشت

 !بود شده سیاه چشاش و شده کبود

 ...اردیو به کوبوند محکم و گرفته رو دو هر گردنه ثانیه از کسری در

 مین حریفش نفری دو که بود شده کنترل قابل غیر و وحشی اونقدر

 !...شدن

  پسره اون آرامو به خورد چشمم لحظه یه

  لرزیدمی و پریده بشدت ترس از آرام رنگ

 !...بدبخت میکرد سکته داشت شده خشک هم پسره اون

 

 زورم اما...کنم جداشون داشتم سعی دیاکو سمته رفتم سریع

 ...رسیدنمی

 تیز چاقویی و آشپزخونه تو رفتم اومد ذهنم به فکری یکدفعه

 ...برداشتم



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

584 
 

 ...نبود تردید وقت

 ...کردمنمی کاری اگه

 !...کنه خفه پوالدو و برادرم بود ممکن وحشی این

 

 دز فواره سرعت با خون...کردم ایجاد دستم کف عمیقی نسبتا خراش

 ..بیرون

 ...بود شده جمع چشام تو اشک سوزش و درد از

 

 سمتم به و کرد رها رو اونا فورا کردو احساس خونمو بوی دیاکو

 ...اومد

 زا که االنه کردم فکر بودم کرده که کاری و دستم تو چاقو دیدن با

  بخوره خونم

 ...نداشتم انتظارشو اصال که کرد کاری حیرت کمال در ولی

 ؛ گفت گوشمو تو زد محکمی سیلی
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 ای دیگه کس اینکه خاطر واسه نداری حق هرگز بدونی تا زدم اینو_

 !!!بزنی صدمه خودت به بدی نجات رو

 

 !..میرم حال از دارم میکردم احساس

 !...بودم شده نازک دل شایدم یا ترس یا بود ضعف از دونمنمی

 ...کرد بلند و گرفت منو سریع که میوفتادم داشتم

 

 یدهد چی هر و بخوابه که کرد تلقین بهش و نفوذ آرام ذهنه به دوباره

 ...کرد کارو همین هم پسره اون به و کنه فراموش  رو

 

 وت بعدش بیرون زدیم خونه اون از گرفتو بغل آرامو پوالد یادمه فقط

 ...رفتم فرو مطلق تاریکی

 

 

 «مرسده»

 آینده#
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 ...کردم باز چشمام نفر چند بحث و جر صدای با

 ...اومد یادم اتفاقات تمومه ثانیه چند تو...بودم خوابم اتاق تو

 اج نبود دستم کف زخمی هیچ اینکه دیدن با و کردم نگاه بدستم

 !...خوردم

 

 !!!!شد؟ خوب سرعت این به دستم زخمه چطور چی یعنی

 

 بحث باهم داشتن دیاکو و پوالد و آران که...رفتم بیرون اتاق از

 !...شدن ام متوجه و کرده قطع بحثشونو من دیدن با و میکردن

 

 میکنین؟؟؟؟ بحث و جر دارین چرا...افتاده اتفاقی چه_

 

 ؛ گفت سمتمو اومد عصبی و اخم پر دیاکو
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 !..خوبه؟ حالت_

 

 ازش زد بهم که سیلی اون بابت و داشته باهام که رفتاری از دلخور

 بودم ناراحت

 ؛ گفتم پوالد مقابل رفتم ندادمو محلش

 

 ؟...افتاد براش اتفاقی چه...کجاست؟ دوستم...آرام_

 

  یکدفعه که بگه چیزی کرد باز دهن پوالد

 ...شد کشیده محکم پشت از بازوم

 

 ؛ غرید صورتم تو حرصی لحن با دیاکو سمت برگشتم

 

 ...میزنی صدمه خودت به اینکه بر عالوه_
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 !!!؟...هستی طلبکارم

 جواب ای دیگه جوره نبودی جفتم اگه که عصبانیم دست از اینقدر

 !...دادم می محلیتو بی این

 

 ؛ پرسیدم ازش خونسرد

 

 .._کردی چیکارش...کجاست آرام دوستم_

 

 ؛ سمتش برگشتم آرام صدای شنیدن با ناگهان

 

 !...خوبم من عزیزم!..مرسده_

 

 تمدونسنمی بودم شوکه که حالی در من و بغلش تو کشیدم جلو اومد

 ...شده چی
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 آقا شوهرت...کردی پیدا اتو خانواده که خوشحالم چقدر نمیدونی_

 !...گشتن دنبالت چقدر مدت این تو که داد توضیح برام دیاکو

 

 ...زدم بهش لرزونی لبخنده اومدمو بیرون بغلش از

 ونهش نامحسوس پوالد و آران که کردم نگاه بقیه به گنگ و سوالی و

 ...انداختن باال ای

 نمی هیچی من چی هر میکرد روی زیاده خیلی داشت دیاکو دیگه

 ...گفتم

 !...میشد پروتر اون میومدم کوتاه

 ...میترکیدم حرص از داشتم

 فقط این و!...کرده قاطی انگار االن ولی!...بود من قرمزای خط جز آرام

 !!!!بود خودخواه آشامه خون این تقصیر

 

 ؛ گفتم دیاکو روبه کردمو عذرخواهی همه از

 

 ...!کنیم صحبت موضوعی درباره هم با اتاق تو شما منو ممکنه اگه_
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 ...کردم اشاره ابرو و چشم با بهش

 !...میکشیدم نشون و خط براش داشتم واقع در

 

 گرفتم دستشو اتاق به دیاکو شدن وارد محض به و اتاق تو رفتم

 !..نره بیرون صدامون که بزنیم حرف اونجا تا حموم تو بردمش

 

  خواممی که بود مونده واج و هاج دیاکو

 ...کنم چیکار

 

 ؟...کردی چیکار ببینم بگو حسابی و درست حاال...خب_

 آران دیدن از حتی که گفتی چی آرام به

 !!!نیست؟ متعجب

 

 !...میشه خم لبام سمته به داره دیاکو شدم متوجه لحظه یه

 ؛ گفتم عقبو دادم هلش و اش سینه رو گذاشتم دستمو سریع
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 و لب فکر از شده که ام لحظه یه واسه لطفاً!...کجاست؟ حواست_

 !!!!بیرون بیا من بوسیدن و لوچه

 !...ام جدی کامال من

 

 ؛ داد جواب و عصبی و اخمو دیاکوی همون به برگشت دوباره

 

 ...نیوفتاده دوستت واسه اتفاقی هیچ_

 !...خوبه اش بچه خودشو حاله

 !...هنیار پیش مشکلی برامون که کردم دستکاری کمی ذهنشو فقط

 زا بودی اینجا که مدتی خاطرات دوباره بریم زمان این از ما که وقتی

 !...میشه پاک بودن تماس در باهات یا دیدنت که آدمایی ذهنه

 

 !؟...میشه پاک  هربار من خاطرات چرا...چرا؟ آخه...خب_
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 اطربخ!... مطمئنم!... نیستی زمان این مال تو مشخصه که اینطور چون_

 قیقاًد من لجباز جفته این که بفهمیم تا برگردیم زودتر باید همین

 !!!کیه

 !بزنیم حرف راحت خیال با تا بره بفرست دوستتو این هم حاال

 

  دزدیدمو حرارتش پر نگاهه زیر از نگاهمو

 ؛ گفتم

 

 !...اینجاییم ما نیست درست سالن تو بریم حاال!...باشه...ام_

 

 نهمی انگیزیموسوسه و خلوت جای این تو که حاال نیست روا!...کجا_

 !!!بیرون بریم خالی و خشک جوری

 

 رو نشوند گرفت محکم منو که جداشم ازش کردم سعی شده هول

  حموم سکوی

 ؛ گفتم کشیدمو ای خفه جیغ
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 ...شمکمی جیغ ببوسی دوباره منو اگه!...کنیمی چیکار داری!...دیوونه_

 !...کردی خفت اینجا منو بفهمن همه تا

 

 راحت خیال با هم نفر هزاران جلوی من...نیست مهم برام اصال_

 !...بوسمتمی

 !...کنیمی سختش خودت واسه فقط

 

 ....._نمیخوا من اما_

 

 ...بوسید حرارت پر و محکم منو بزور و

 اشتها با طور همون میخورد  رو خوشمزه چیزه یه داشت انگار...مکید

 !عطش و

 ...نداشت ای فایده کردنم تقال

 احساس دهنم تو خونو طعم که بطوری...میکرد فرو لبم تو دندوناشو

 ...کردم می
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 !...میشن کبود و متورم حتما لبام بودم مطمئن

 ؛ گفتم گرفتو فاصله ازم که کوبیدم اش سینه روی عصبانی

 

 .!..کندی جا از لبامو!...وحشی_

 !...میره بقیه پیش آبروم بیرون برم کرده ورم لبای این با االن

 

 کسی و.!..آشامی خون یه جفته تو بفهمن یجوری باید همه باالخره_

 !...بگه چیزی بهت نداره اینو جرئت

 !...کنی عادت باید بعد به این از خشنم رابطه تو من

 

 «دیاکو»

 آینده#
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 دهب نجات احمقو تا دو اون تا برید دستشو شق کله دختره این وقتی

 ...میترکیدم عصبانیت و حسادت زور از داشتم

 !...بزنه آسیب خودش به شرایطی هیچ تحت نداشت حق اون

 

 ...نداشتم دوست آران نسبت نگاهشو نوع اصال

 !..شناسهمی آرانو سالهاست انگار کنهمی نگاش طوری یه

 

 ...میشد خارج دست از داشتم اوضاع کنترل کم کم دیگه

 !...میکردم خطر احساس...بریم زودتر چه هر لعنتی زمان این از باید

 !...بیفته قراره اتفاقی میکردم حس

 ...باشیم آماده باید

 

 ...کرد بدرقه دوستشو مرسده اینکه از بعد

 ؛ گفتم پوالد و آران به رو
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 زمان این تو...راهه تو اتفاقی انگار!...دارم بدی احساس مدتیه_

 های گونه از موجوداتی و ها گرگینه و هاآشام خون از غیر به دونمنمی

 !...داره وجود ای دیگه خطرات چه دیگه

 ...نیست مون نفع به اینجا موندنمون بیشتر

 

 ؛ پرسید ترسیده مرسده

 

 !!!بیفته؟ قراره اتفاقی چه مثالً _

 

 ...مرموزه زیادی چیز همه!...نمیدونم_

 ...ندارم درسترسی اینجا چیز هیچ به من!...لعنتی

 

 ؛ گفت متفکر پوالد

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

597 
 

 ملهح قصده ای عده اینکه یا!...نظریم؟ تحت ما که بگی میخوای یعنی_

 !!!!دارن؟ رو ما به

 

 ؛ داد جواب فورا آران

 

 ...بریم اینجا از االن همین باید_

 ..._اتفاقی اینکه از قبل

 

 ...بیام نمیتونم طوری همین من!...نه_

 ....نکردم خداحافظی شوهرش و آرام از

 !...بدم تحویل بهشون باید هم رو خونه این ضمن در

 ...برم کنمو ول اینطوری زشته

 و میکنم تشکر چیز همه بخاطر ازشون بیمارستان میرم فردا...فردا

 !بهشون میدم تحویل رو خونه کلید
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 ؛ گفتم و دادم تکون سرمو

 

 میریم بیمارستان از مرسده اومدن بیرون از بعد فردا همین پس_

  خلوتی جای

 !...خودمون زمان برمیگردیم و

 

 ...کردم حس کسیو حضوره ناگهان

 ...بود کنارمون اینجا اما...نمیشد دیده

 !...بود رسیده بهمون خطر انتظارم از زودتر...لعنتی

 

 ...کردم تمرکز هاش قدم صدای روی نامحسوس و توجه جلب بدون

 هگرفت کم دست منو اما...بگیرمش دارم سعی میدونست بود کی هر

 !...بود

 

 با نکردم معطل شنیدممی نفساشو صدای رسید که قدمیم دو به

 ...گرفتم گردنشو انداختم دست باورنکردنی سرعتی
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 ...کشید بلندی هین مرسده شدنش ظاهر با

 

 خالهای با آبی پوستی... نبود دخترا شبیه چیزش هیچ اما بود دختر یه

 سراسر قرمز

 !...بود سرش رو کوچک شاخ دو که بلند مشکیه موهای...بدنش

 بود رنگ تغییر حال در لحظه هر چشماش

 ...بود تنش غریب عجیب لباسه یه و

 !...نداشتم بود موجودی چه این اینکه از درستی درک هیچ

 

 !!!!هستی؟ موجودی چه دیگه تو_

 

 ...!بزنه حرف نمیتونست که بودم گرفته محکم گردنشو اینقدر

 

  کنی فرار بخوای اگه اما میکنم رهات_

 !...شکنممی گردنتو زدنی بهم چشم تو
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 ...کشید راحتی نفس که...کردم ول گردنشو

 ؛ گفت عجیبی صدای لحن با

 

 ...نیستین زمان این مال شما دونممی من_

 !...خطره در اینجا شما جون

 «دیاکو»

 آینده#

 

 

 !!هستن؟ ما دنبال چی برای و کسایی چه_

 ؟...هستی چی تو اصال

 

  بگیرم نظر زیر رو شما تا شدم مأمور من_
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 کهاین و بوده چی زمان این به اومدن از هدفتون و هستین کی بفهمم و

  از چطوری

 !...گذشتین زمان سده

 

 ؛ گفت عصبی پوالد

 

 دارن؟؟؟ نظر زیر رو ما که کین اونا...خب_

 

 !!!زمان اربابان_

 زمان دیواره از که موجودی هر اینه کارش که سری فوق سازمان یه

  تکنولوژیی چه با بفهمه و کنه دستگیر رو کنهمی عبور

 !...شده زمان این وارد

 تا کردن مامور رو ها یافته جهش از زیادی های گونه کار این برای و

 ...بدن تحویل و پیدا رو زمان مسافران

 

 ؛ گفتم شده ریز چشمانی با و مشکوک
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 چیه؟؟؟؟ دیگه یافته جهش_

 

 هک متفاوت قدرتهای با جانوری گونه چند از ترکیبی که موجوداتی_

 !...خطرناکن بسیار هاشون بعضی

 

 ؛ پرسید جدی لحنی با  اومده جلو آران

 

 ...کنی؟می کمک بهمون داری چرا_

 ...بدی تحویل رو ما که نشدی مامور مگه

 ....چرا پس

 

 تنتونس که کردن شکنجه وحشتناک روشهای با انقدر برادرمو اونا_

 !...کردن اش تیکه تیکه بعدشم و بیاره دوام

 ...بگیرم انتقام ازشون میخواستم بعد به لحظه اون از
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 !... هستین قدرتمندی موجودات شما مشخصه که اینطور

 ...برسه شما به دستشون نباید اونا

 

 ؛ گفت موجود اون به رو آران

 

 !...میریم اینجا از االن همین هم ما برو اینجا از_

 

 ...اس محاصره تحت خونه این_

 ...دارن ای پیشرفته های سیستم اونا

 !...میگیرن رو شما بشین خارج اینجا از اینکه محض به

 

 ؛ پرسید ازش مرسده

 

 ور ما اینکه از اونا یعنی...کنیمی چیکار تو بریم زمان این از ما اگه_

 !!؟...میکنن چیکارت کردی مطلع
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 ؛ داد جواب و شد غمگین اش قیافه

 

 !میشم کشته زجرآور های شکنجه از بعد_

 ...حالته ترین خوشبینانه این البته

 !...کنن تبدیل بدتر هیوالیی به منو شاید دونمنمی

 

 ؛ گفت بهم رو کالفه و نگران پوالد

 

 !...بریم باید االن همین... نیست تعلل وقت دیگه_

 

 ؛ گفتم مرسده به رو

 

 برای بذاریم نباید...بریم االن موندنمون امان در برای مجبوریم_

 !!فردا
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 ...میشه محو زمان این از مون همه خاطرات بهرحال

 

 ...داد تکون سری کنان گریه مرسده

 ؛ گفت و گرفت دستمو سمتم اومد

 

 !...ام آماده من_

 

 ؛ داد ادامه که کردم نوازش دستشو

 

 !...ببریم موجودم این میشه_

 !...میسوزه براش دلم

 

 ؛ گفتم مات و متعجب

 

 چی؟؟؟؟_
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 بیهش ای گونه هیچ که زمانی به ببرم رو یافته جهش یه...شدی دیوونه

 !!!نیست؟ اش

 

 !...بده نجات رو ما تا انداخت خطر تو خودشو جون اون اما_

 !!!کشنشمی آخرش میدونست اینکه با

 

 !...دارش ناز لحن و چشما این به لعنت

 !...میوردم کم قد وجب یه این مقابله هیبت و ابهت این با من که

 

 اون به رو آخر در و...دادیم بهم دستامونو و اومدن پوالدم و آران

 ؛ گفتم موجود

 

 ...میشی وصل ما به اینطوری بهمون بده دستاتو!...بیا ما همراه_

 ...نمیکنی رها دستتو نرسیدیم زمانمون به که وقتی تا و

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

617 
 

 ...شد ملحق بهمون اومد خوشحال

 ...میشد داغ داشت ای نقره دستبند حاال

 !...کردن چرخش به شروع دورمون ها حلقه کم کم

 

 ...میشد زیادتر و زیاد ها حلقه سرعت

 ...دیدمنمی اطرافمو دیگه

 !...بدنم پاشی فرو حس همون بازم

 

 

 «دیاکو»

 گذشته#

 

 

 کم کم ها حلقه سرعت مافوق چرخیدن از دقیقه چند از بعد

 ...ایستادن چرخش از نهایت در و شد کمتر سرعتشون
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 ...کردم باز چشمامو

 !....بودیم محرمانه های جلسه اتاق تو

 

 شده خیره جایی به دیدم که سمتش برگشتم مرسده بلند هین با که

 !...بله دیدم کردم دنبال نگاهشو

 .!.بوسیدمی قرمزو مو دختر یه داشت تمام ولع با آذرخش

 

 !...بیچاره دختره جون به بود افتاده ها زده قطعی عین

 ششک اینطوری کسی به آذرخش بودم ندیده حاال تا پرید باال ابروهام

 !...باشه داشته

 ...سپردم کی به رو قلمرو.!..ببین

 صداش خواستم...کشهمی باریک جاهای به کار نکنم کاری اگه دیدم

 که کنم

 سمت به و شده تبدیل گرگ به و کرد غرشی خشمگین پوالد یهو

 ...کرد حمله آذرخش
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 دیوار به محکم که کرد پرت رو بود شده گیر غافل که آذرخش

 ...شد کوبیده

 

 ؛ گفت دختره دیدن با شوکه مرسده

 

 !!!!شینا_

 

 !!؟...میشناخت رو دختر این مرسده

 

 !!!اس گرگینه یه که فهمیدم تازه دختره دیدن با

 بود؟؟؟؟؟ شده رابطه وارد گرگینه دختر یه با آذرخش

 چه مبفهم و بشم جنگیدنشون مانع تا سمتشون رفتم اخمو و عصبی

 !خبره

 

 حال عین در و زده حیرت بودیم برگشته که ما دیدن با آذرخش

 ؛ گفتم بیاد سمتم به خواست تا و شد بلند سرعت به خوشحال
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 !!؟...خبره چه اینجا_

 !!!!شدی؟ رابطه وارده گرگینه یه با تو...کیه دختر این

 کردی؟؟؟ فراموش رو قلمرو قوانین نبودم اینجا روز چند

 

 رخب رو بقیه باید!...برگشتین؟ باالخره شما!...من سرور!...سرورم_

 !...کنیم

 

 !..آذرخش بده جواب منو سواله_

 

 !...پوالده آلفا خواهره شینا!...راستش...ام_

 ...اومده خوشم ازش من و

 !!! جفتمه میکنم حس

 عفو ومن سرورم بشم خواستنش مانع نمیتونم اما قوانینه خالف دونممی

 !...کنین
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 !!!!پوالد خواهر

 پوالد خواهر از باید چرا دختر همه این از

 بیاد؟؟؟؟؟ خوشش

 

 ؛ غرید خواهرش به رو عصبی پوالد

 

 غیرت بی آشامه خون همین رفته یادت_

 !!بمیری؟؟؟ بود نزدیک کرد زخمیت چطور

 

 ؛ داد جواب و پوالد چشمای تو زد زل گستاخ شینا

 

 صفت شیطان جادوگره اون تاثیر تخت...بود شده طلسم موقع اون_

 !...بوده
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 ...شینا به پوالد محکم دهنیه تو زدن

 نگاه داشت شده خشک همچنان که مرسده بغل پرید و دوید شینا

 ...میکرد

 

 ؛ زد فریاد خشم پر آذرخش 

 

 !...بودم مقصر من...نداده انجام اشتباهی کاره هیچ شینا!..پوالد آلفا_

 !!!خواممی رو شینا من

 !...بزن من با داری حرفی اگه پس

 !باش نداشته کار شینا به

 

 ؛ داد جواب و زد پوزخندی پوالد

 

 ...میدم بعدا گستاخیتو این جواب_

 !..باشه تو با شینا بذارم که ببینی خوابشو مگه ضمن در
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 !...بردش بیرونو کشیدش مرسده آغوش از و شینا سمت رفت بعدش

 

 !!!!!واقعا گرمی استقبال چه

 

 !...میکرد نگاه تفریح با داشت آران

 البیخی جوری همین ببینم اونوقت میرسه توام نوبت!..دلقک مردک

 !!!وایمستی

 

 ...اتاق تو ریختن زیادی عده شدو باز در ناگهان

 استقبالمون به خوشحال و زده هیجان دیگه خیلیای و کارین ، آریاز

 !...اومدن

 

 !!!قلمروها قدرتمنده فرمانروای بر اومد خوش و درود_
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 !..مرسده سمت به بردن هجوم همه که براشون دادم تکون سری

 

 محکم و کمرش دور کردم حلقه دستمو جفتم سمته رفتم کرده اخم

 ؛ گفتم بقیه به رو خودمو به چسبوندمش

 

 !...بذارین احترام تون ملکه به_

 من جفت و ملکه ها قلمرو تمامه در قدرت دومین بعد به لحظه این از

 !...هستن مرسده بانو

 !...منه به احترامی بی و توهین ، بهش احترامی بی و توهین

 

 تمامیه هب میشه برپا جفتم شدن پیدا مناسبت به بزرگی جشن بزودی

 !...بدین خبر قلمروها

 

 ؛ گفتن شده خم کمر تا همه

 

 !...باد پاینده ملکه و فرمانروا_
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 که کجاست یافته جهش موجود اون ببینم برگشتم زدم محوی لبخند

 !!!ندیدمش چرخوندم چشم چی هر

 

 ...بود کرده استفاده سو ما غفلت از!...لعنتی

 علم قد تازه دردسره یه بکشم راحت نفس یه میومدم تا چرا

 !!!؟...میکرد

 «مرسده»

 

 

 و ها توطئه و دردسراش و مشکالت با زمانو این به برگشتم بازم

 !.. خطراتش

 

 با رادرشب مخالفت وجود با که باشه پروا بی اینقدر شینا نمیشد باورم

 ...بشه رابطه وارد آذرخش
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 تخجال اونا بجای من دیدم وضعی چه تو رو اونا که میوفته یادم وقتی

 ...میکشم

 

 عین دیاکو شده ناپدید یافته جهش موجود اون که فهمیدیم وقتی

 اینو سره رو کشیدن فریاد و دادن دستور حال در مدام زخمی شیری

 !...بود اون

 !!!بدخلق و عصبی

 

 تا امنی بیرون اتاق از وجه هیچ به کرد تاکید و خودش اتاق به برد منو

 !برگرده

 مونه اتاق این که چرا ، رفتم فرو حیرت و بهت تو دیدم اتاقشو وقتی

 !...بود خوابام تو اتاق

 ...بود داده رخ توش دیاکو منو دونفره خلوتهای که اتاقی همون

 یه مناسب کامال شیک و مجلل بسیار متریه چهل حدوداً اتاق یه

 !..پادشاه

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

617 
 

 دهکشی سفید حریر ای پرده دورش تا دور که بزرگ دونفره تخت یه

 ...بود شده

 !...اتاق گوشه قدی آینه یه و

 اتاق تراسه رسیدمی بنظر تر رویایی و زیباتر همه از که چیزی اما

 ...بود

 

 !...بودم ندیده دلنشینی و بزرگ تراس همچین حاال تا

 یاشونبعض که گلهایی انواع از باغچه یه به تبدیل اتاقشو تراس دیاکو

 ...بود کرده بودن ناشناخته بعضیاشون و آشنا برام

 زیبایی فرم و شکل که هایی درختچه و ارکیده و رز گلهای انواع

 !..داشتن

 

 ...میزدم قدم گلها بین در زده هیجان

 !...بود بهشت از تیکه یه قطعا اینجا

 ...کننده خیره و نظیر بی ای منظره با آرامش از پر
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 داشته دید قلمرو جای همه به که بود شده طراحی طوری تراس این

 ...باشه

 هچید دونفر مخصوص صندلی و میز قرمز رز گل بزرگ بوته یه زیر

 ...بود شده

 ...انداختم باال ابرومو تای یه

 شده آماده ملکه و فرمانروا برای قبل از اینجا ساخت و طراحی انگار

 !...بود

 

 دور دستی که بودم شده منظره این تماشای محو چقدر دونمنمی

 ...پریدم جا از ترسیده که شد حلقه محکم شکمم

 

 ازش باید که نفریم آخرین من...منم!...هیشششش_

 ؟!...فهمیدی!...بترسی

 

 تر ممحک منو که بیام بیرون بغلش از خواستم کشیدمو راحتی نفس

 ...گرفت
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 شارف تحت منو اینقدر...بده فرصت بهم نگفتم بهت مگه!...کن ولم_

 !...نزار

 یه وسط بیام خودم به تا...افتاد اتفاق سریع خیلی برام چیز همه!...ببین

 نای تو که ، تو طلسمه شکستن و وولدمورت علیه آشامی خون جنگ

 ...رفتم مرگ دم تا بار چند من راه

 

  جریانات اون شکست طلسمت که وقتیم

 ...اومد پیش برامون آینده تو

 !...میره پیش داره سریع خیلی چیز همه

 !کنیم درک...بشناسیم رو همدیگر اول بذار

 !...بشم آشنا بیشتر تو دنیای با من

 ...دیگه چیزای خیلی و

 

 ام شونه رو اشو چونه میزدم حرف داشتم که مدت این تموم تو

  بود گذاشته
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 !...میکرد گوش دقت با و

 

 !سخته برات اتفاقات این هضم میدونم_

 وت کردن لمس و دیدن با حتی من بفهمی که نیستی من جای تو اما

 !میشم تحریک

 وحس همین هم تو که نیست این از تر بخشلذت چیز هیچ من برای و

 !باشی داشته من به نسبت

 ...میدم یادت چیو همه خودم گفتم بهت هم قبالً

 من که دونیمی!...بپرس خودم از فقط بدونی خواستی چیزی هر

 طلبم انحصار

 !..بزنی حرف خودم با فقط میخواد دلم حتی

 ...نبینه کسیو من جز نگاهت

 

 ؛ گفتم اومدمو بیرون بغلش از بشدت شده عاصی و کالفه

 

 ...کنهمی اذیت منو خودخواهی و بودن رای خود از حجم این_
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 بودمن مجبور یعنی...بودم مستقل دختره یه اتفاقات این از قبل تا من

 ..._که مهرداد به حتی بدم توضیح کارام مورده در کسی به

 

 زل دیاکو به ترس و بدبختی با رفت در دهنم از مهرداد اسم وقتی

 ...زدم

 سمتش به قرمز پارچه که گاوی عین مهرداد اسم شنیدن با دیاکو و

 باشن گرفته

 میشد نزدیک بهم قدم به قدم که طور همین طوفانی و خشمگین

 ؛ پرسید

 

 !!!کیه؟ حرومزاده مهرداد این_

 

 ؛ گفتم بود کرده توهین مهرداد به اینکه از عصبانی

 

 !...باش زدنت حرف مواظب_

 ...بزنی حرف اینجوری مهرداد راجع نداری حق
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 ؛ گفت و گرفت محکم امو چونه

 

 !کیه؟ مهرداد مردک این گفتم_

 

 ؛ گفتم زدمو پس دستشو

 

 !...نیمک ازدواج هم با میخواستیم و داشتم دوستش قبالً که بود کسی_

 رپتایل یه توسط اون و فهمیدم دیر خیلی من اما بود آشام خون اونم

 شد کشته

 

 منو یهو که بودم نرفته قدمی چند هنوز اتاق سمت به افتادم راه بعد و

 !کولش رو انداخت کرد بلند

 ...جونش به افتادم لگد و مشت با و زده جیغ

  روم اومد خودشم و تخت رو انداختم
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 ...اومد بند وزنش سنگینیه از نفسم

 !!!بولدوزر مرتیکه

 

 مرسده میگم چی ببین کن گوش خوب_

 !...باشی داشته دوست باید منو فقط و فقط تو

 ...سا شکنجه مثل برام داشتی دوست ایو دیگه کسه من از قبل اینکه

 !...برام آوره درد همه اینا شدی بوسیده ، شدی لمس من از قبل

 !...منه مال چیزتو همه

 

 !...میشم له دارم پاشو روم از حاال!...خب خیلی_

 

 ...گردنم بوسیدن به کرد شروع

 !میکرد خیانت بهم داشت بدنم!...لعنتی

 !...میشدم سست داشتم که مکید می حرارت با اونقدر
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 «مرسده»

 

 

 !...بود جونم بالی مرد این

 !...بدم اپ بهش این از بیشتر تونستممی نه بزنم پسش تونستممی نه

 هک موقعی حال به وای دیگه بود حلقم تو دقیقه به دم جوریشم همین

 ...کنم همراهیش منم

 

 ردممیک احساس که بویید می و بوسیدمی عطش پر و ای حرفه اینقدر

 !.. بیرون کشهمی بوسه هر با جونمو تمومه

 ...شدنمی نیاد بیرون صدام که بگیرم گاز لبامو میکردم سعی چقدر هر

 

 ...شد تر وحشی که کشیدم بلندی آه

 ...کرد بوسه غرق بدنمو تموم

 !...آتیش کوره تو بودن انداخته منو انگار
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 هک رفتمی پام بین سمت به داشت و درآورد پیراهنمو کی دونمنمی

 ؛ گفتم داشت عجز و لرزش که لحنی با ناخودآگاه

 

 !...میکنم خواهش...دیاکو!...نه_

 

 ؛ تگف کرده نگاه بدنم به نگران و شد بلند روم از داشتو نگه دست

 

 !!!کردم؟ اذیتت_

 !حساسه پوستت چقدر...لعنتی!...شده کبود بدنت

 

 !!!!!!حساسه پوستم

 

 !...حساسه پوستت میگه اونوقت کشیده باال جونم تمامه

 !!!پرو انقدر آشامم خون
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 ؛ میزد غر و هام کبودی رو میکشید دست کالفه

 

 !...دارم خشنی و گری وحشی خوی من_

 مالیمتو من...جنگیدم فقط عمرم تمامه تو

 !...بینهن آسیب که کرد نوازش زنو یه باید چطور دونمنمی!..نگرفتم یاد

 !..دارم عالقه و میل بهش من که هستی زنی اولین تو

 

 ...شد جمع چشام تو اشک ناخودآگاه بهم نسبت اش عالقه ابزار از

 !...بود کرده صبر ها قرن من به رسیدن برای مرد این

 چی زن یه مگه...میکردم امنیت احساس مرد این کنار من چرا دروغ 

 ...داره دوستش که مردی از میخواد

 کسی...بود محبوب قلمروها تمامه تو که مردی ، محکم ، مقتدر مردی

 !...بزنه حرف حرفش رو نمیتونست

 افذن نگاهی با آشام خون مرده این وقتی تا...کنم تکیه بهش میتونم

 !...ترسیدمنمی چیزی از من بود کنارم
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 !!!میخواستم مردو این شده که قیمتی هر به من

 

 ...کشیدم موهاش صورتو و سر رو وار نوازش دستامو همین بخاطر

 ؛ گفتم شدمو خیره چشماش تو

 

 که طور همین...کرد نوازش مالیمت با باید چطور زنو یه میدم یادت_

 ...کنیمی آشنا اینجا قوانین با منو تو

 !یادم بهت زنو یه با برخورد نحوی منم

 

 ...شدم قدم پیش من بار اولین برای

 ...بستم چشمامو

 ...گذاشتم باالیش لبه رو لبمو آروم

 به عشرو کردمو باز هم از لباشو زبونم با بعد و کردم مکث ثانیه چند

 ...کردم بوسیدنش
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 ...کرد همراهیم آرومی به و زد چنگ کمرمو

 !...میکرد فاتح بدنمو جای همه ماهرش دستای

 

 «راوی»

 

 

 ...بودن معاشقه مشغول دیاکو و مرسده که زمان همین در

 در یافته جهش موجوده لونا هاآشام خون قلمرو از بیرون جایی در

 ...بود زمان این های گونه مورد در کنکاش و بررسی و تحقیق حال

 

 و تیزهوشیش از اومد خوشش ازش دید رو دیاکو بار اولین وقتی لونا

 !..نگاهش جذابه مهمتر همه از و نهایتش بی قدرت

 

 ناو و قلمروهاست تمامه فرمانروای دیاکو زمان این در که بود فهمیده

  دختر

 ...بود اش ملکه هم
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 اما...میشد روبرو ای تازه های شگفتی با میشد قلمرویی وارد وقتی 

 ...باشه نامریی بود مجبور ظاهرش بخاطر

 !...نبود اش شبیه کس هیچ زمان این در چون

 

 !..هدار وولدمورت اسم به قدرتمند دشمن یه دیاکو که بود شده متوجه

 

 و رنگ اینجا اما داشت وجود هم شر و خیر نیروهای زمانم این در

 !...داشت خودش زمانه با متفاوت بویی

 !برگرده خودش زمان به نداشت دوست دیگه که بطوری

 

 !...بشه پنهان ها انسان دیده از بود مجبور عمرش تمامه در

  بود شکنجه و ستم و ظلم ذهنش تو فقط

 ...نداشت درستی رفتار باهاش کس هیچ

  اومده خوشش مرد یه از بار اولین برای و

 !بود
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 !...کنه بیرونش ذهنش از نمیتونست

 بازم اما بود دیده دختر اون به نگاهشو شیفتگیه اینکه وجود با

 !...میاورد بدستش شده طور و بود خواهانش

 

 ...بود شنیده هاآشام خون مورد در هم خودش زمان در

 ذهن به نفوذ قدرت و خوانی ذهن تا حرکتشون سرعت قدرتهای از

  موجودی هر

 !...بود فهمیده

 

 تو گرفتنش زیرنظر با و داشت مرسده از که شناختی به توجه با لونا

 طریق از زرنگی با داشت آمد و رفت اش خونه تو که روزی چند اون

  احساساتش تحریک

 !..بیاد زمان این به و کرده فرار زمان اربابان دست از تونست

 

 !...کنه عملی اشو نقشه تا بود مناسبی فرصت پی در حاال و

 !...دختر اون نابودیه حتی
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 «مرسده»

 

 

 ؛ گفت دیاکو مون نیمه نصفه عشقبازی از بعد

 

 تو دنش پیدا و من طلسم شکستن مناسبت به بزرگی جشن فرداشب_

 !...میشه برپا ام ملکه و جفت عنوان به

 ونوکدومش ببین بیارن برات رو جواهرات و لباسا بهترین دادم دستور

 !پسندی می

 !..باشی تو فقط جشن ستاره خواممی

 

 ...گرفتم خاصی شوق و استرس یهو

 ؛ بگم فکر بدون شد باعث که
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 !!ماست؟ ازدواج مراسم جشن این_

 

 ؛ داد جواب لبخند با و زد برق چشماش دیاکو دیدم

 

 امتم از باشه عظمت و باشکوه خیلی باید مراسم اون!...من زیبای نه_

 ...میکنن شرکت هم مقدس خدایان حتی و قلمروها

 !...ببینن رو تو هم بقیه که اینه برای جشن این

 !...ببینن نزدیک از رو دیاکو فرمانروا جفت مشتاقن خیلی

 

 !!!هوله چقدر میگه االن

 

 ؛ گفتم کشیده خجالت

 

 !...شدم متوجه!... آها_
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 میکشید دست موهام تو داشت که طور همین اومد یادم چیزی یدفعه

 ؛ دادم ادامه

 

 رو یافته جهش موجود اون مکان بخوای حقیقت گوی از میتونی_

 !بده؟ نشون

 

 همین بخاطر کنه نامریی بقیه دیده از خودشو مجبوره اما!...میشه_

 !...بشه مشخص گوی تو مکانش تا بشه ظاهر باید ، مخفیه

 ...بشه ما نزدیک کنه نمی جرات اون!...نباش نگران

 

 ...داشتم بدی حس هم و بودم نگران هم

 !بود من تقصیر میوفتاد اتفاقی اگه

 !...بیاریمش کردم اصرار من

 ...گرفتممی قرار تاثیرش تحت نباید

 ....باشم خیال بی تونستممی کاش
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 ؛ گفت و شد بلند دیاکو

 

 من که کنم چیکار اما بخورم تکون کنارت از ای لحظه نمیخواد دلم_

 !دارم سنگینی مسئولیت و قلمروام هفت فرمانروای

 

 ؛ گفت و بوسید عمیق پیشونیمو و پوشید لباساشو

 

 یفضع خیلی بخوری بیارن  غذا برات میدم دستور خدمتکارا به االن_

 !میرسی بنظر

  

 ؛ داد ادامه بدجنسی لحن با بعد و

 

 !ینیار کم رابطه وسط تا باشی داشته کافی نیروی باید باالخره_

 

 زده خجالت زدمو فریاد جیغ با اسمشو
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 ...رفت بیرون اتاق از کنان خنده که زدم پسش

 

 !!!!تربیت بی

 !!!کنه زده خجالت منو بلده فقط

 

 «دیاکو»

 

 

 !!!منه مرگه دختر این

 حریص ربیشت میکنم پیشروی باهاش رابطه تو بیشتر چه هر!...لعنتی

  تا میشم تر

 !...کنم خودم مال کامال اونو

 

 کیه؟ دقیقا دونستمنمی فقط
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 نمک نفوذ ذهنش به نمیتونستم من وقتی اما!...عادیه آدم یه ظاهر به

 !...نیست عادی آدم یه اون که یعنی

 جودیشوو حقیقت تا کنم استفاده حقیقت گوی از فرصت اولین در باید

 ...بفهمم

 

 ؛ گفتم بود خدمتکارا به دادن دستور حال در که آذرخش دیدن با

 

 فرستادی؟ قلمروها برای دعوتنامه_

 

 !...سرورم بله_

 

 ره از مهمونا امنیت!...کن دوبرابر رو قصر نگهبانان فرداشب برای_

 ...تره واجب چیزی چی

 تهداش ای نقشه فرداشب برای جادوگر زنیکه اون یا وولدمورت ممکنه

 !...باشن

 !...باشیم هوشیار باید
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 !...سرورم راحت خیالتون_

 ...میکنم برابر چند قصر از کامل حفاظت برای هم رو نگهبانان تعداد

 

 جرات کسی و دارن حضور جشن تو زیادی قدرتای واقع در!...خوبه_

 !...کنه کاری نداره

 

 ...سرورم فقط_

 

 ؛ گفتم کردمو بود گفتن تو مردد که آذرخش به نگاهی

 

 !!؟...شده چی_

 

 ...نکنن شرکت جشن تو ممکنه ها گرگینه_
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  انداختم باال ابرومو یه

 

 ؟...خب_

 

 ...!خواممی رو شینا من...ببینم رو شینا نمیتونم من اونوقت... خب_

 !میکنین درک منو حال خودتون شما

 ینریخت بهم رو جا همه کجاست مرسده بانو دونستین نمی که موقعی

 !کنین پیداش تا

 

 مه اگر اما...کنن شرکت جشن این تو کنم مجبورشون نمیتونم من_

 !...میکنم صحبت مورد این در پوالد آلفا با من اومدن

 

 ؛ گفت زده هیجان و خوشحال

 

 !...سرورم سپاسگزارم خیلی_



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

639 
 

 

 ...زدم محوی لبخند

 ...دیدم می زده هیجان حد این تا آذرخشو بود بار اولین

 ...بود همیشگیم همراه و رفیق ، برادر برام آذرخش

 !منه آرزوی نهایت آرامشش و خوشحالی

 

 

 «مرسده»

 

 

 ...بودن اونور اینور به آمد و رفت حال در مدام خدمتکارا

 نوشیدنی و غذاها تهیه تا گرفته جورواجور هایگل با قصر تزیین از

 !...بو خوش طعمو خوش های

 

 ...شدم گرم آب حموم وارد خدمتکارا کمک به
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  زقرم رز هایگل از پوشیده  ایهدایره حوض که بزرگی تقریبا حمومه

 ...بود وسطش

 فضای تو خوشی بوی و شده کشیده حریر ای پرده حوض دور تا دور

 ...بود پیچیده حموم

 

 !؟...بشم لخت خدمتکارا جلوی باید االن من یعنی

 خجالت من اما بودن من جنس هم اینکه با...نداره امکان!...نه

 ..کشیدممی

 !...برن بیرون دادم دستور بهشون خاطر همین به

 

 از کردن حموم موقع دادن دستور بهمون فرمانروا!... من بانوی اما_

 ...کنیم محافظت شما

 

 !!!؟...میوفتاد اتفاقی چه حموم تو مثالً... چی یعنی... پرید باال ابروهام

 

 ...دربیارم لباسامو من تا برگردید لحظه یه پس!..خب خیلی_
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 حوض وت رفتم کندم لباسامو وقتی و...ایستادن من به پشت خدمتکارا

 ...نشستم گرم آب

 !...بود بخش لذت العادهفوق آب گرمای

 ...ایستادن حوض دور تا دور و سمتم برگشتن خدمتکارا

 

 ؛ گفت و پشتم اومد بود جوونی دختر که خدمتکارا از یکی

 

 !؟...بدم ماساژتون میدین اجازه من بانوی_

 

 !!!!!!این از بهتر چی

 

 !...کن شروع!..خوبه_
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 به شروع هام سرشونه از خدمتکار و کردم باز طرف دو از دستامو

 کرد دادن ماساژ

 ...بستم چشمامو

 ...گرفت خوابم و شد شل عضالتش بدنم کم کم

 کردم حس لحظه یه که داد ماساژم داشت که بود مدت چه دونمنمی

 !میره هام سینه سمته به داره دستش

 

 با و عقب برگشتم...نبود خدمتکارا از خبری...کردم باز چشمامو سریع

 هک گرفتم هام سینه جلوی دستامو ناخودآگاه... جاخوردم دیاکو دیدن

 ...نموند دور نگاش از

 ؛ گفتم ای زده خجالت و پاچه دست لحن با

 

 !!!؟...کنیمی چیکار اینجا تو...ت_

 

 ؛ داد جواب کرده اخم اون اما
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 ...پوشونی؟ می کی از خودتو_

 !...دیدم جاتو همه دیشب که منی

 

 !بیرون برو میکنم خواهش_

 ...معذبم اینطوری من

 !!فرستادی؟ بیرون چرا رو خدمتکارا اصال

 

 خودم خواستی هرکاری!...داری؟ خدمتکارا به نیازی چه اینجام من تا_

 ...میدم انجام برات

 !کنم حموم امو ملکه باید خودم

 

 ...آب حوض تو اومد و کند لباساشو بعد و

 ...بود شده لخت کامال...برگردوندم رومو

 !!!حیا بی
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 ؛ گفت و کرد باز هم از دستاشو و آب تو نشست

 

 !...زیبا ملکه بغلم بیا!...اینجا بیا_

 

 !...بغلش کشید گرفتو دستمو جلوم اومد خودش نرفتم وقتی

 

 بند نفس کردم حس که چیزی با گرفتم قرار پشتش وقتی

 ...شد اضطرابم متوجه هم دیاکو بطوری رفت باال قلبم ضربان...اومد

 !...میشد بلند حرارت هام گونه و گوشام از

 

 ماساژ به کرد شروع و کرد باز هام سینه روی از زور به دستامو

 .!..دادنم

 ...دادم لم بغلش تو و شد ریلکس بدنم که داد ماساژم انقدر

 !...مکید می و بوسیدمی گردنمو پشت همزمان
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 یجاهای ، پوستم رو مالید نارنجی خمیری مقداری سفید پارچه یه روی

 ...بود زائدم موهای که

 

 !!!چیه؟ این_

 

 ...!میشه زائد موهای رفتن بین از باعث اما سمیه اینکه با!...زرنیخ_

 !رایجه زمان این زنان بین در خمیر این

 

 !!!!بود موبر جور یه پس

 ...بودم نشنیده بهش راجع چیزی حاال تا!!..زرنیخ

 

 !...بزنه زرنیخ این از هم رو دیگه جاهای میخواد االن این یعنی

 !!!!!خودش اونم

 

 ؛ گفتم شده هول شد پاک دستام زائد موهای وقتی
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 !...میدم انجام خودم بعدا نمیخواد رو جاها بقیه!...دیگه بسه_

 خراب پوستم ، حموم اومدم وقته خیلی بیرون برم خواممی دیگه

 !میشه

 

 ؛ داد جواب گرفتو چونمو شده عصبی

 

 !...کنیمی فرار ازم ندارم دوست_

 شکستی طلسمو زمانی از مرسده میگم چی ببین کن گوش خوب

 ...شدی من همسر

 و مرس این که اینه بخاطره تشریفاتم مراسمه منتظره بینی می اگه

 !...بشه انجام باید آیین

 شدن یکی فکره تو دیدمت آینده تو که ای لحظه از من نه گر و

 !باهاتم

 !...بشم رسومات رسمو بیخیال من که نکن کاری پس
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 ....گذاشت لبام رو لباشو کشید جلو منو بعد و

 

 !!!بودم دیده حاال تا که بود مردی ترین خودخواه آشام خون مرد این

 

 

 بعنوان ازش زنان قدیم زمانهای در که سمی پودری زرنیخ ؛ ن.پ

 .میکردن استفاده موبر

 «مرسده»

 

 

 ...بیرون بیام حموم از و کنم فرار دیاکو دست از تونستم بزور

 !میداد دستم کاری یه میموندم بیشتر اگه

 ترتیبمو حموم همون تو نبود بعید مزاج تند آشامه خون این از واال

 !!!میداد
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 محمو از اومدن بیرون و خودم به حوله شبیه ای پارچه پیچیدن از بعد

 ...بودن ایستاده آماده اتاق تو خدمتکار چند

 بود دستش لباس دست چندین یکیشون

 تو آرایش وسایل شبیه وسایلی یکیم زیورآالت و جواهرات دیگه یکی

 ...بود دستشون

 

 ...آینه جلوی صندلی روی نشستم موهام کردن خشک از بعد

 ، میکرد درست موهامو خدمتکارا از یکی 

 ...ردمیک آرایش صورتمو دیگه وسایل سری یه و پودرها با دیگه یکی

 

 ...میکردم نگاه لباسا به همزمان و

 ...بودن شیک و فاخر خیلی شون همه

 ...بود آورده کفش جور چند و شد اتاق وارد خدمتکارا از دیگه یکی
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 ...شد تموم صورتم و سر آرایش ساعت دو یکی از بعد وقتی

 دهکر دار حالت بودن چی دونستمنمی که ابزاری از استفاده با موهامو

  و

 مدل کل در ، بود ریخته دورم هم مقداری و سرم پشت به شده جمع و

 ...بود قشنگی

 

  شده استفاده ابتدایی وسایل از اینکه با 

  بود شده ملیح خیلی صورتم آرایش ولی 

 !...بود ملکه یه مناسب صورتم و سر آرایش کار خدمتکارا گفته به

 

 ...کردم پرو یکی یکی رو لباسا

 ...بودن دار دنباله و پوشیده

  سنگدوزی تماما اش باالتنه یکیشون ولی

 ....بود قایقی اش یقه و

 !...ربع سه های آستین با رنگ ارغوانی براق ساتن دامنش و 
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 ؛ گفتن خوشحال دیدنم با خدمتکارا پوشیدنش با

 

 !...هستین ها قلمرو تمامه در ملکه زیباترین شما!...من بانوی_

 

 ....زدم لبخندی

 

 از یکی کمک به بود سرخ یاقوت که زیبا بسیار جواهر ست یه

 ...انداختم خدمتکارا

 ...پوشیدم و انتخاب لباس این مناسب کفش جفت یه و

 دور که دزیا بندهای با سانتی پنج پاشنه صندل حالت بیشتر کفشها

 پام ساق

 ...بود میشد پیچیده

 

 ...کردم برانداز قدی آینه تو خودمو شدنم تکمیل از بعد
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 !بودم شده سلطنتی های شاهدخت شبیه

 ...گذاشتن موهام روی هم مرواریدی ریسه یه آخر در و

 ....کردم تشکر خدمتکارا از

 

 ...کردم نگاه شیفتگی با خودمو دوباره خدمتکارا رفتن بیرون با

 واکنشش ببینه اینطوری منو دیاکو اگه ، داشتم خاصی شوق یه

 !!؟...چیه

 

 ...کردم حس نگاهیو سنگینیه که بودم خودم دیدن غرق اونقدر

 ...ندیدم کسیو ولی کردم نگاه اطرافمو

 ....میداد تکون هاشو پرده  باد میشد باز گلها باغ تراس به که دری

 !!!!؟...نبود بسته در این مگه

 جهش موجود اون دیدن با و سرم پشت برگشت صدایی شنیدن با

  و ترسیده یافته

 !...جاخوردم
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 داشته دوستم...باشم زیبا داشتم آرزو همیشه منم!...زیبایی_

 !...باشم داشته دوست!...باشن

 کنم نامریی خودمو همیشه نباشم مجبور

 !...نکنن وحشت ازم انسانها

 ...دیدم رو دیاکو که وقتی تا چیه عشق دونستمنمی من

 

 ...میگفت چی داشت این...کشید سوت مغزم

 !!!!بود دیاکو عاشق

 !!!!اینجا آوردمش سوختو براش دلم که بودم احمق چقدر

 

 ؛ داد ادامه و جلوم اومد

 

 !...نبوده مهربون باهام هیچوقت دنیا_

 ...باشم رحم بی خواممی منم
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 !!!!مرسده متاسفم

 

 گذاشتو صورتم روی دستشو سریع بعد و

 !میشه کنده داره بدنم پوست کردم احساس

 ...شدم مبهوت و شوکه دیدم که چیزی از چشمام کردن باز با

 

 !!!!بود کرده من شکل خودشو لعنتی این

 ...کردم نگاه خودمو آینه سمت برگشتم سریع

 

 !!!!لعنتی اون شکل بودم شده من...نه...نه...نه

 ...بود کرده عوض بدنامونو

 تاقا وارد سراسیمه دیاکو کنم حمله بهش کنم فرصت اینکه از قبل

 ...شد

 ؛ گفت و دیاکو بغل پرید سریع موجود اون
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 !...کنه حمله بهم میخواست موجود این_

 !...بکشش دیاکو

 

 عصبانی و خشمگین دیاکو

 کرد محکم گردنمو و نداد مهلت بهم اصال

 ....میشدم خفه داشتم

 !...رفتم حال از و شده کبود هوایی بی از

 «دیاکو»

 

 تا بودیم رفته وفادارم هایآشام خون از نفر چند و آذرخش با همراه

 ...کنیم سرکشی قلمرو از هاییقسمت به

 ...بود کرده تغییر خیلی جا همه

 تعظیم و افتاده زمین به  خوشحالی با من دیدن با ها آشام خون

 !...میکردن
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 !...بودن پایکوبی و رقص حال در همه و شده تزیین قلمرو تمام

 !..بودن شاد ، میخندیدن

 ...میزدم لبخند بهشون

 ...رفتیم شهر دفاعی های دیواره سمت به و کرده عبور بینشون از

 کرده محافظت قلمرو از بخوبی آذرخش سالها این تمام تو اینکه با

 ...بود

 !...داشت بازسازی و ترمیم به نیاز قلمرو جاهای بعضی هم باز اما

 

 و رشه دشمن حمله صورت در تا میشد بلندتر باید دفاعی های دیواره

 !...ببینن آسیب کمتر هاآشام خون

 ؛ گفتم آذرخش به رو

 

 رو شهر دفاعی دیواره بده دستور سربازان به امشب جشن از بعد_

 ...کنن بلندتر

 !...باشه شده تموم سازش و ساخت کاره روز چند طی میخوام
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 .._امشب جشن تو فقط!...سرورم بله_

 

 خودمو نکردنی باور سرعت با مرسده وحشت و ترس کردن حس با

 جهش موجود اون دیدن و اتاقم به شدن وارد با و رسوندم اتاقم به

  کنه حمله بهش میخواست و بود وایساده جفتم مقابل که یافته

 موجودو اون میخواست ازم و بغلم انداخت خودشو ترسیده مرسده

 !...بکشم

 

 ...گرفتم محکم گردنشو سریع معطلی بی من و 

 برام ودب افتاده اتاق تو که اتفاقاتی تمامیه کردم لمسش که ای لحظه از

 ...شد روشن

 

 شده غافل زشت و کریه موجود این از که بودم احمق چقدر من آه

 !!!نهک جا من جفت شبیه خودشو شرمی بی با بود تونسته اون و بودم

 

 !...بردممی بین از موجودو این همیشه برای یکبار باید
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 ...میکشتمش زودی این به نبود انصاف

 !..کنه باور تا میکردم بازی نقشه جلوش باید

 بودک هوایی بی زور از مرسده همین بخاطر میکردم رفتار طبیعی باید

 ....میکرد نگام درمونده انداختو می چنگ دستم به و شده

 

 !...میداد پس بودو داده جفتم به که اشکهایی و زجرها این تقاص

 

 !..میشم خفه تو همراه دارم منم که!!!...بیار طاقت

 !!!!من؟ تمامه بود شده دختر این کی از لعنتی

 !...رفت حال از که کرد تقال انقدر

 «دیاکو»

 

 

 ...سیاهچال بندازدتش مثالً تا آذرخش به سپردمش رو مرسده 

 !...آذرخش حتی میشد باخبر ام نقشه از نباید کس هیچ
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  بغلمو انداخت سریع خودشو موجود اون

 ...زدم پوزخندی...کردن گریه به شروع

 !دیدم براش خوابی چه نمیدونست!...ابله

 نمی رو گستاخی همچنین اجازه خودش به نه گر و شناختنمی منو

 !!!داد

 

 ؛ گفتم گذاشتمو موهاش رو دستمو انزجار و نفرت با

 

 !...بزنه آسیب بهت کنه نمی جرات دیگه...شد تموم!...باش آروم_

 

 ؛ گفت ساختگی اشکهای با و کرد بلند سرشو

 

 این ملکه به!...کنه حمله من به میخواست اون!...بکشش لطفا_

 !...سرزمین
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 !...گیرمنمی آروم من نمیره اون تا

 

 ؛ دادم جواب آشکار نفرتی با زدمو زل چشماش تو

 

 !بمیره نیست قرار سادگی این به اون_

 ینهس از قلبشو اونوقت کردم اش شکنجه خودم روش به اینکه از بعد

 !...بیرون میکشم اش

 

 ...دادم ورود اجازه شد زده اتاق در

 !...بود آذرخش

 

 !...شده شروع جشن اومدن مهمونا!...سرورم_

 !...بیارین تشریف وقتش دیگه

 

 !...میایم االن!...خب بسیار_
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 ؛ گفتم سمتش برگشتم آذرخش رفتن از بعد

 

 !...اومدن تو دیدن برای قلمروها تمامه از امشب جشن تو_

 !...باش رفتارت مواظب پس ای توجه مرکز امشب تو

 

 ؛ گفتم کشیدمو عقب که ببوسه لبامو خواست و زد لبخندی

 

 !...نیست کارا این وقت االن عزیزم_

 !...داریم زیاد وقت شب آخر

 

 ...رفتیم بیرون اتاق از کردمو حلقه بازوم دور دستشو بعد و
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 تاریک و سرد سیاهچاله تو من جفت...میخورد داشت خونمو خون

 ودب کرده که کاری از راحت خیالی با منفور موجود این و بود بیهوش

 !...باشه جشن این ستاره میخواست

 

 ...کرد نگام شوکه و سوالی ، آذرخش به سپردمش وقتی

 ونمبفهم بهش تونستم فقط اما دید می موجودو این که بود بار اولین

 !...نیوفته براش اتفاقی و باشه  مراقبش که

 

 و کردنمی قضاوت زود که بود این آذرخش خوبه های ویژگی از یکی

 !...یدپرس نمی سوالی ندادم توضیح براش من که زمانی تا...نبود عجول

 هب فرد ترین اعتماد مورد و فرد ترین نزدیک بود شده باعث همین

 !...باشه من

 

 اعالم رو ما ورود و کرده تعظیمی نگهبان اصلی تاالر به رسیدن با

 ...کرد
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 و شاهزادگان و ها پادشاه و ها ملکه قلمروها همه از شدیم تاالر وارد

  ها شاهدخت

 ...کردن احترام ادای من دیدن با پیمانانم هم

 

 ....میدادم تکون سری براشون شکوه جالل با و غرور پر

 

 بودن کرده آماده ملکه و فرمانروا مخصوص که جایگاهی در

 ...نشستیم

  دستم روی گذاشت دستشو موجود اون

 !...میکردم کنترل خودمو سختی به درون از من و

 

 خودتو هستی عصبانیت و نفرت و خشم از پر وقتی سخته خیلی

 !میکردم رفتار طبیعی باید من اما...بدی نشون خونسرد

 !!!من خشم فوران و جشن پایان تا

 !!!؟...بودم گرفته یاد رو بودن صبور کی از من براستی
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 آتیش از کس هیچ میشدم عصبانی کسی یا چیزی از وقتی که منی

 ...نبود امان در خشمم

 !!!قده وجب با لجباز دختر یه وجود بخاطر اینها همه

 

  یکی یکی قلمرو هر های ملکه و پادشاهان

 ...میومدن جلو تبریک عرض برای

 !...ندیدم رو سیمدخت چرخوندم چشم چی هر ولی

 از که وقتی اما برام بود آذرخش مثل هم سیمدخت روزگاری یه

 خودم از کردم سعی شدم باخبر خودم به نسبت احساسش

 !...بشه سرد بلکه تا...برونمش

 

 !!!شد کشیده بیراهه به و نشد ولی

 

 تمجف که کاری هنوز نباشه چشمم جلو فعال که بهتره براش شایدم

 ...نکردم فراموش کردو
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 !!!!چسبوند می بهم خودشو داشت زن بهم حال موجود این حاال و

 بلدم خوب من نه گر و بزنم آسیب جفتم بدن به نباید که حیف

 !...بکنم پوستشو زنده زنده چجوری

 

 ...آذرخش به بود زده زل که اخمو پوالده آلفا به خورد چشمم

 !نمیومد کنار راحتیا این به پوالد... بود اومده تنها خودش

 برام سری شدو چشم تو چشم باهام و کرد حس نگاهمو سنگینی

 ...داد تکون

 

 ...دادم تکون براش سری

 !...بود اومده الف دختره اون همراه

 بودن عیب بود گرفته جفت دیگه قلمرو یه از خودش زدم کجی لبخنده

 داشت؟؟؟؟؟ عیب آذرخش برای

 !..میکردم رسیدگی هم موضوع این به اش موقع به
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 و جلوم اومد رسید پسرش همراه به آرتاداس دریاها پادشاه به نوبت

 !...گفت تبریک رو مرسده و من برگشتن هدایایی تقدیم با

 ؛ گفت بود کرده جفتم شبیه خودشو که موجودی اون به رو و

 

 !!!بینم می رو شما دوباره خوشحالم!...من بانوی_

 !!!کنم صحبت شما با خصوصی بطور میخواستم ممکنه اگه

 

 من جفت با خصوصی حرف چه آرتاداس پادشاه اینکه از متعجب

 داشت؟؟؟

 ؛ گفت بود شده هول و جاخورده که حالی در هم موجود اون

 

 !...حتما_

 

 «مرسده»
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 کردم باز چشمامو عمیقی نفس کشیدن با

 ...میکردم خفگی احساس هنوزم

  نمور و تاریک ، کردم بررسی اطرافمو

 !!!!بودم سیاهچاله تو من

 

 چون!!...؟...کرد باهام رو کار این انگیز نفرت لعنتی موجود اون چرا

 !!!!!!بود شده دیاکو عاشق

 بده؟؟؟؟ تشخیص منو نتونست دیاکو چرا

 

 ...دبو پیچیده سلول تاریک فضای تو ام گریه صدای ، گریه زیر زدم

 و جشنه تو زشت موجود اون با االن چرا پس نیستم جفتش من مگه

 !!!سیاهچال انداخته منو

 

 !!!!؟...میکنن چیکار دارن االن یعنی
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 ...گرفته؟ بغلش تو من بجای اونو

 !...میزنه؟ لبخند اون به

 

 !!!!خدایا وای

 بخوابن؟؟؟؟؟؟ باهم که کنه کاری موجود اون امشب نکنه

 !!!میکنم حسودی دارم نمیشه باورم

 ...میزدم زار و ریختممی اشک

 

 !...میترسم من

 !.. ترسممی ساکت و تاریک جاهای از من

 ...داشتم واهمه پناهی بی و کسی بی از 

 

 به ، بودنش به ، داشتنش دوست به بودم کرده شروع که حاال

 هاش زورگویی

 !!!شد اینجوری
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 ؟؟؟...کنم دفاع خودم از بزنمو حرف نذاشت چرا اصال

 

 !!!بکشه؟ منو میخواد یعنی...کنم چیکار حاال

 !..شده تنگ آران برادرم برای دلم!..بودم ندیده پدرمو هنوز من ولی

 

 !!!باشه چندش بدن این تو و حقارت و ذلت با انقدر نباید من مرگ

 

 ...بود نمونده برام جونی دیگه که کردم گریه انقدر

 خاطرات شمشیر یاد ناگهان که بودم فکر تو خسته و ناامید فقط

 ...افتادم

 قرار دستم تو جا همه همیشه روحم با ارتباط طریق از شمشیر این

 !گرفتمی

 

 چون هنمیتون دیگه شمشیر این دیدن با بکشه منو خواست دیاکو اگه

  که باستانیه سالح یه این آرتاداس پادشاه گفته طبق

 !...بیارم درش سنگ دل از تونستم من فقط
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  شمشیر دیدن با میشه شوکه حتما دیاکو

 به چطور اومده آینده از که یافته جهش موجود یه بدونه میخواد چون

 !...کرده پیدا دست خاطرات شمشیر

 

 !!...شد روشن دلم تو امیدی نور

 !تقدیرم به سپردم می باقیشو باید دیگه

 

 «دیاکو»

 

 

 میخواد خصوصی چیزی چه  مورد در آرتاداس پادشاه فهمیدممی باید

 !...کنه صحبت مرسده با

 آرتاداس پادشاه قلمرو به و شده زخمی مرسده که بودم فهمیده قبالً

 !...بود رفته

 بود؟؟؟؟؟ آورده دوام آب زیر چطور اما بودن داده نجاتش اونا
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 !!!!!!بود؟؟ کی دقیقا مرسده

 

 از تا کنم بررسی رو آرتاداس پادشاه ذهن بودم مجبور همین برای

 !...بشم آگاه ماجرا حقیقت

 !!!!افتاده؟ اونجا اتفاقی چه بدونم باید

 

 ؛ گفتم آرتاداس پادشاه به رو همین برای

 

 تا کنهمی راهنمایی محرمانه های جلسه اتاق به رو شما آذرخش_

 !...کنین صحبت

 

 با رمبزا راحتی همین به من نمیکرد فکر...کرد نگاه تعجب با پادشاه

 !...بزنه حرف خصوصی جفتم

 هر حاال بخوره جم کنارم از نمیذاشتم بود واقعی مرسده اگه البته

 !!باشه خصوصی حرفش که چقدر
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 نای در حاضر های ملکه و پادشاهان بقیه و آرتاداس پادشاه اینکه با

 این اما بودن گذاشته دفاعی طلسم افکارشون و ذهن برای  جشن

 ذهنشونو به منو نفوذه جلوی و نبوده نیرومند من برای ها طلسم

 !...گرفتنمی

 

 ...کنه راهنمایی رو اونا تا کردم اشاره آذرخش به

 لوج گرفتمو انگیزو نفرت موجود اون دست شده که ظاهرم حفظ برای

 !...بوسیدم  همه

 ...بودن حیرت در همه

 نز به تفاوت بی و خشن و سرد آشامه خون یه کردنمی باور کس هیچ

 !...کنه می محبت ابراز زنی به اینطور ها

 

 با پریان ملکه دیبا ، شدن خارج تاالر از آذرخش همراه به وقتی

 ؛ گفت تعجب و خوشحالی
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 اقلمروه قدرتمنده فرمانروای ، دیاکو فرمانروا کردم نمی فکر هرگز_

 !...بشه دختری شیفته اینطور

 ...ایم زده شگفت ما همه

 دیده زمخت و خشن همچنین و نبرد میدون در رو شما همیشه آخه

 !..بودیم

 !...داره تازگی ما برای شما کردن عاشقی اینطور

 

 ؛ دادم جواب زدمو محوی لبخند

 

 !...بانو میگین درست شما_

 میاد یادم وقتی از...زنها با خصوصا نگرفتم یاد کردنو رفتار مالیم من

 !...بودم جنگیدن حال در بدست شمشیر همیشه

 !..ایه دیگه جوره برام چیز همه کردم پیدا جفتمو که وقتی از اما

 وشون جام من با همراه همگی و گرفتم باال نوشیدنیمو جام و خندیدم

 !نوشیدیم پیمانمون تجدید نشونه به و گرفتن باال
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 نمت تمامه شنیدم جلسه اتاق از که چیزی با که نوشیدم می داشتم

 !...زد خشکم و لرزید

 

 «دیاکو»

 

 

 !...نداره امکان این...نه...نه!...نه

 آبه؟؟؟؟؟؟؟ خدای هوروش دختر!...من جفت!...مرسده

 ...میدونست که جایی تا

 مدوسا حیله و مکر با همسرش همراه که داشت دختر یه فقط هوروش

 !...شدن کشته

 !!؟...دختره همون مرسده یعنی

 

 !!!!بودن؟؟ کرده پیشگویی موردش در که دختری همون

 داشته حقیقت اگه داشت خصومت من با هوروش قدیم روزگاران از

 باشه
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 ای حظهل نمیذاشت اصال شده کشته گفتن که دختریه همون مرسده که

 !...باشه من کنار

 

 خون یه جفت بود خدا نیمه یه که دخترش نمیذاشت هوروش یقینا

 !..باشه آشام

 !...خورده گره بهم چیز همه چرا!!...لعنتی

 

 یه پدرش اگه حتی بگیره ازم رو منه مال که دختری کسی نمیذارم

 !!!..باشه قدرتمندتر ازم و خدا

 

 حس منفورو موجودو اون حیرت و بهت تونستممی هم فاصله همین از

 !..کنم

 !!!احمق موجود

 هچ با نداشت خبر و هاآشام خون و خدایان کشمکش وسط بود افتاده

 !طرفه قدرتایی
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 !میزد حرف بریده بریده و بود شده دستپاچه و هول

 !...زدم پوزخندی

 !!!آسونه خیلی نفر یه جایگاه و هویت تصاحب میکرد فکر

 

 هویتشو که موقعس بهترین که میخواست ازش آرتاداس پادشاه

 تهنداش بهشو زدن ضربه و شدن نزدیک جرات دشمنان تا کنه آشکار

 !...باشن

 

 ستدو کیه فهمیدم که حاال نبودم جفتم هویت آشکار به راضی من اما

 !..کنن جداش ازم نداشتم

 

 !..بود معروف دندگی یه بودنو غد به خدایان بین در هوروش

 !!!شده بدترم افتاد دخترش و همسر برای اتفاق اون هم وقتی از

 

 دهخانوا بقیه و پدر با حقش و باخبره حقیقت از مرسده طرفی از ولی

 !...بشه آشنا اش
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 وارد صلح در از باید نمیاد کارم به عصبانیت و خشم دیگه اینجا

 !..میشدم

 لکهم پدره قضا از که دربیوفتم ای کینه خدای یه با خوادنمی دلم اصال

 !...منه

 

 یوقت یا بود چی آران به مرسده حساسیت همه این دلیل میفهمم حاال

 !...بیاره دوام آب زیر میتونست بود دریایی پریان قلمرو تو

 

 موجود اون توسط آرتاداس پادشاه کردن سر به دست از بعد

 اصلی تاالر به برگشتن

 ظارانت اصال بود گیج و پریده رنگ حسابی قالبی مرسده این قیافه

 !!..بشه روبرو ای کننده شوکه حقیقت چنین با نداشت

 

 ؛ تمگف پرید جا از که اش شونه دور انداختم دستمو کنارم نشست اومد

 

 !!!؟...افتاده اتفاقی!... خوبه حالت_
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 ؛ داد جواب لرزونی لبخنده با

 

 !...خوبم من!..نشده چیزی...نه...نه_

 

 

 !...میزدم قهقهه خودم پوست تو داشتم

 !!!؟...بود کرده حماقتو این نفسی به اعتماد چه با موجود این

 

 «راوی»

 

 

 ...بود زده زل قالبی مرسده به موشکافی با آریاز

 یه از بعد آرتاداس پادشاه همراه که االن تا جشن اول از بنظرش

 !...بود مشکوک شدن تاالر وارد ای دقیقه چند غیبت
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 کردنش مخفی در سعی که داشت وجود حقایقی یا حقیقت وسط این

 ...دارن

 

 صحبت حال در هم کنار در که کاران و پوالد و آران به همین بخاطر

 ....شد ملحق بودن

 ؛ پرسید متعجب دید رو آریاز سردرگم و متفکر قیافه که آران

 

 !!!اومده؟ پیش مشکلی آریاز جناب_

 روبراهه؟؟؟؟ چیز همه

 

 بی ازش ما که میوفته داره اتفاقاتی میکنم حس اما!...نمیدونم دقیقا_

 !...اطالعیم

 

 ؛ داد جواب کاران
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 !!؟...اتفاقاتی چه_

 بردین؟ پی مشکوکی چیزه به

 

 ؛ گفت آریاز حرف تایید در هم پوالد

 

 !...باشه آریاز جناب با حق کنم فکر_

 .!..شناسهنمی کسیو که انگار غریبه و عجیب مرسده بانو رفتار

 

 ؛ پرسید دلشوره و نگرانی با آران

 

 ...چیه؟ حرفا این از منظورتون_

 

 

 ؛ گفت شوک با کاران
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 !!!!میاد ما سمت به داره دیاکو فرمانروا_

 

 !...کردن شک که بود فهمیده و شنیده رو صحبتشون صدای فرمانروا

 !...بده قرار افتاده که اتفاقاتی جریان در رو اونا گرفت تصمیم

 ...شد ملحق بهشون و رفت سمتشون به بنابراین

 

 ...کردن تعظیم دیاکو فرمانروا دیدن با اونا

 ؛ گفت انداختو نگاهی تکشون تک به فرمانروا

 

 !...باشین برده لذت جشن از امیدوارم_

 هست؟؟؟ مشکلی میکنم احساس چرا اما

 

 ؛ پرسید پریشونی با آران
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 ام شایدم!...وقوعه حال در یا افتاده اتفاقی کنیممی حس ما فرمانروا_

 !...ننمیک رفتار غریب عجیب کمی یه مرسده بانو اما میکنیم اشتباه

 !!؟...خوبه حالشون

 

 ؛ گفت آرامی به و کشید عمیقی نفس دیاکو فرمانروا

 

 !...شدین متوجه درست شما_

 !...بدم توضیح براتون نمیتونم االن ولی اومده پیش ای مسئله

 یحقیقت از رو شما خواممی محرمانه های جلسه اتاق بیاین جشن از بعد

 !...کنم آگاه کننده شوکه

 !!!...ببرید لذت جشن از فعال االن

 

 و گیج بود شنیده که چیزی از یافته جهش موجوده لونا طرفی از و

 !..بود شوکه

 ختس خیلی براش باشه بوده خدا یه دختر بدن این صاحب اینکه باور

 !...بود
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 وجود آینده زمان های قدرت ورای قدرتایی زمان این تو اینجا

 ...داشت

 و خطرناک مراتب به و مرموز نیروهایی

 !...پنهان رازهایی با

 

 ...میکرد نگاه کاخ تاالر در حاضر مهمونای به حیرت با

 ییها گونه...شناخت نمی رو بعضیا که مختلف های گونه از موجوداتی

 اشف انسانها توسط هویتشون اینکه برای مجبورن همگی آینده در که

 تهدس این از یکی هم خودش که کنن زندگی خفا در نشن دستگیر و

 !...بود

 

 هویتشون شدن فاش نگران اینکه بدون رها و آزاد همگی اینجا ولی

 قلمرو در ها گونه از کدوم هر!...میکنن زندگی هم کنار باشن

 !..خودش به مخصوص
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 ...میداد ادامه کردن بازی نقش به باید میتونست که جایی تا

 !...میخواست قدرتمندو آشامه خون این کنار بودن

 

 

 و دیاکو فرمانروا که بودن آورده خبر وولدمورت های جاسوس اما و

 .!..دارن حضور جشن تو ها قلمرو تمام از و کردن برپا جشنی جفتش

 

 در ارتشی سازی آماده حال در برافروخته و خشمگین وولدمورت

 ...بود زمین اعماق

 تا میکردن استخراج رو زیرزمین های معدن رپتایل و ارگ هزاران

 !...بسازن جنگی تجهیزات و سالح ساخت برای سوخت بتونن

 «دیاکو»

 

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

684 
 

 هاالف ملکه ، پادشاهان و ها ملکه و شاهزادگان پایکوبی و رقص از بعد

 تمیخواس جفتم طریق از ولی نمیرقصم من میدونست اینکه با آندیا

 !...بده قرار فشار تحت منو

 

 ؛ گفت بهم خطاب

 

 اب شما رقص شاهد تا بدین ما به رو افتخار این!...بزرگ فرمانروای_

 !...باشیم جفتتون

 

 ...برقصم انگیز نفرت موجود این با مونده همین!...لعنتی... کردم اخم

 ...میرقصیدم باهاش وجودم تمام با بود واقعی مرسده اگه

 این با رقصمو اولین نبره پی چیزی به کسی اینکه برای مجبورم حاال اما

 !...برقصم آبله یافته جهش

 

 رقصممی باهاش همه جلوی جوری برگرده واقعی مرسده وقتی ولی

 !...بمونه ذهنشون تو جفتم منو رقصیدن مدتها تا که
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 ...بود گرفته فرا سنگینی سکوت رو تاالر تمام

 گرفتم رو قالبی مرسده دست شدم بلند

 ...کردن خالی رو وسط همه که

 ...گرفتیم قرار هم روبروی سالن وسط

 سرمو نامحسوس منم کرد کوتاهی تعظیم بهم خوشحال و زده ذوق

 ...زدم کجی لبخنده دادمو تکون

 

 ...گرفتم دستشو ام دیگه دست با و انداخته کمرش دور دستمو یه

 ...خوردن تکون به کردم شروع گذاشتو سینم روی دستشو اونم

 و تداش مالیمی ریتم بود نواختن حال در نوازندگان توسط که آهنگی

 !...برقصم ایحرفه طور به نبودم مجبور من

 

 ....دچسبون بهم بیشتر خودشو و انداخت گردنم دور دستاشو وقیحانه

 کینزدی این وجود با حتی اما بود مرسده به متعلق بدن این اینکه با

 ....کنه نمی تحریک منو
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 !...منه روحی جفت مرسده که فهمیدم من و

 

 ودخ بی خود از منو نمیتونست بود مرسده بدن تو که موجود این ولی

 ...کنه

 ...!تنهایی به جسمش نه میکرد تحریک منو هم با مرسده جسم و روح

 

 روی لبمو انزجار با کردم خمش دستم روی و چرخوندمش دور یه

 گذاشتم لباش

 با وکرد باز لباشو که پیچید سالن تو مهمونا شادی و تشویق صدای

 از که حالی در کردم رهاش برداشتمو لبامو که ببوستم خواست اشتیاق

 ...مرفتی جایگاه سمت به گرفتمو دستشو بود جاخورده رفتارم این

 

 !...بود واقعی مرسده به متعلق فقط من لبای ، زدم سردی پوزخند

 ...نمیشم شاکی و خسته هیچوقت ببوسه منو لبای چقدر هر اون
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 آماده براشون خدمتکارا که هایی اتاق تو مهمونا جشن شدن تموم با

 ...کردن اقامت بودن کرده

 مانهمحر جلسه به بتونم من تا میکردم مشغول رو کنه موجود این باید

 !..برسم ام

 

 یپرحرارت لحن با کردمو بغلش محکم اتاق به شدن وارد با بنابراین

 ؛ کردم زمزمه گوشش زیر

 

 میفرستم رو خدمتکارا حموم برو هم تو دارم کاری آذرخش با من_

 !...دربیاد تنت از خستگی بدن ماساژت بیان

 !...باش منتظرم و بپوش حریر لباس یه بعدش

 !...من ملکه بگذرونیم خوش قراره صبح تا ما

 

 حموم تو بردمش و گرفتمش میوفتاد داشت که بود شده سست انقدر

 ؛ گفت و گرفت دستمو که بیرون بیام خواستم
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 !...شو ملحق بهم هم تو_

 !!!کنیم حموم باهم دارم دوست

 

 حموم تو بدنشو تمام تا بود خواسته ازم اینو واقعی مرسده فقط اگه آخ

 !...بره بیرون نمیذاشتم کردمنمی کبود

 

 !برسم موجودو این حساب اش موقع به تا باشم صبور باید فعال اما

 ؛ گفتم ای کوبنده لحن و اخم با

 

 !!؟...کنیمی سرپیچی دادم بهت که دستوری از داری_

 !!!باش منتظرم گفتم که همین

 

 دستور اتاق در جلوی خدمتکارای به سریع و رفتم بیرون حموم از و

 !...کنن کمک کردن حموم در ملکه به تا دادم
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 ...رفتم محرمانه های جلسه اتاق سمت به خودم و

 

 

 «دیاکو»

 

 

 ...شدم محرمانه های جلسه اتاق وارد

 کوتاهی تعظیم من دیدن با آذرخش و آران و پوالد و کاران و آریاز

 ...کردن

 

 ...نشستن من از تبعیت به هم بقیه و میز رأس در نشستم

 هک چیزی کنم شروع کجا از دونستم نمی میکردن نگاه بهم منتظر

 !...بود نشده هضم خودمم برای هنوز

 

 !؟...میدونین چقدر مرسده هویت از شما_
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 اقعاو من جفت بدونین نشدین کنجکاو حاال تا که اینه منظورم یعنی

 کیه؟؟؟

 

 ؛ داد جواب کاران که میکردن نگام متفکر و متعجب

 

 !!!؟...فهمیدن مرسده بانو هویت مورد در چیزی شما_

 

 از آینده از دختر یه چرا و کیه مرسده دونستم نمی امشب تا منم_

 !!...سردرآورده اینجا

  آرتاداس پادشاه ذهن بررسی با امشب

 دریایی پریان قلمرو به و شده زخمی که زمانی مرسده که فهمیدم

 هب کشهمی نفس آب زیر مرسده اینکه دیدن با پادشاه ، بود رفته

 رستهفمی اونو بشه آگاه حقیقت از اینکه برای و کنهمی شک هویتش

 !...دریایی پیکر غول هیوالهای ، ها لویاتان دنیای به
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 عدب و بشه واردش بتونه کسی هر که نیست جایی ها لویاتان دنیای

 تونستن محدود ایعده تنها تاریخ طول در بشه خارج ازش براحتی

 !...بشن خارج سالم ازش

 

 اه لویاتان دنیای به خاطرات شمشیر آوردن بدست برای زمانی منم

 !...رفتم

 ...عمیق مردابهای از پر و مرموز دنیایی

 هیوالها خوده هاصخره اون واقع در اما عظیم سنگیه های صخره از پر

 !...کردن استتار صخره شکل به خودشونو که هستن

 

 ...هرفت فرو سنگ دل تو خاطرات شمشیر صخره بلندترین باالی در

  پیشین پادشاهان یکی توسط شمشیر این

 در هدوبار تا رفته فرو سنگ دل در شده ساخته جادو از استفاده با که

 !...بشه کشیده بیرون ها سنگ دل از تره الیق که فردی دستان

 !عدالته و حقیقت یافتن بدنبال که فردی
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 ...بود هام حرف ادامه شنیدن مشتاق و کنجکاو همگی قیافه

 

 اه سنگ دل از رو شمشیر میشه موفق مرسده بود که سختی هر به_

 شدنش زخمی قیمت به که کنه فرار هیوالها دست از و بشه بیرون

 !میشه تموم

 

 مونه مرسده که شد تبدیل یقین به آرتاداس پادشاه تردید و شک و

 نعنوا به بودن کرده پیشگویی موردش در پیش هاقرن که دختریه

 !!!قلمروها دهنده نجات

 

 ؛ گفت آریاز که بودن مبهوت و شوکه همه

 

 پیشگویی موردش در پیشگوها که بوده دختر یه فقط!...سرورم_

 همراه به بوده نوزاد وقتی که بود آب خدای هوروش دختر و کردن

 !...شد کشته مادرش
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 که بودن خیره بهم باز دهن با و شده خشک دیدن سکوتمو وقتی

 ...نزمی رو افتاد صندلی که شد بلند صندلی روی از چنان بشدت آران

 

 منه؟؟؟؟؟ ره...خواه...اون...اهرمه...خو...رسده...م یعنی_

 

 شده کشته میکردیم فکر همون که دختریه همون مرسده درسته_

 آینده به اونو و کنهمی رحم بهش جادوگر مدوسای حقیقت در ولی

 تقدیر دوباره که کرد نمی فکرشم اصال ولی کنهمی رهاش و برهمی

 !!!من جفت عنوان به اونم برمیگردونه ما به رو دختر اون دوباره

 

 تمنزاش و جلوش رفتم سریع که بره مرسده اتاق به خواست فورا آران

 ؛ گفتم و

 

 دارم بزرگتری مشکل االن ما!..کن صبر_

 !داری خواهرت دیدن برای وقت بعدا
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 ؛ داد جواب شده مسخ و گیج آران

 

 به میاد و کنه نمی صبر ای لحظه ست زنده دخترش بفهمه اگه پدرم_

 ...دیدنش

 !!!نمرده من خواهر!...نمیشه باورم

 ، میگرفتمش آغوشم تو بود کوچولو نوزاد یه وقتی خواهرمو من

 !...میزدم حرف باهاش

 

 ؛ پرسید اومدمو بیرون شوک از آریاز

 

 !!!بریم؟ مرسده بانو دیدن به نمیتونیم که چیه مشکل اون و_

 

 ؛ گفتم انداختمو نگاهی تکشون تک به

 

 در دیدین مرسده بانو عنوان به جشن مدت تمامه تو که کسی اون_

 !!!نیست واقعی مرسده واقع
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 «دیاکو»

 

 

 ...بود مبهوت و گیج شون همه قیافه

 ؛ کشیدم گردنم پشت دستی پراخمو و کالفه

 

 با شده ترکیب گونه از موجود یه آینده از خودمون همراهه ما_

 ...آوردیم خودمون

 !...دادیم نجاتش واقع در

 

 اطالع ما به و بودن ما تعقیب در زمان اربابان موجود اون گفته طبق

 ...داد

 !...بیاریمش خودمون با که کرد اصرار مرسده آخر لحظه در
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 ...بیاد همراهمون کردم قبول که شد چی نمیدونم

 

 !!!...اینجا اومده نقشه با موجود اون که دوستیم نمی اما

 

 ؛ غرید و کوبید دیوار به محکمی مشت عصبی آران

 

 !...میکنم تیکه تیکه رو کثیف موجود اون خودم_

 

 ؛ پرسید موشکافی با آریاز

 

 !!!؟...داره ای نقشه چه_

 

 !!!!من کردن اغوا_

 موجود اون بدن تو هم مرسده روح و...ست مرسده بدن تو االن اون

 !...هرزه
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 !...طرفه قدرتایی چه با دونهنمی ، ابله خیلی اون

 

 ؛ گفت حیرت با آذرخش

 

 تو االن که بود مرسده بانو همون آبی پوست با موجود اون یعنی_

 سیاهچاله؟؟؟

 

 اتفاقی چه فهمیدم زدم دست موجود اون بدن به وقتی من!...درسته_

 !..افتاده

 !...کنم نابودش تا هستم مناسبی فرصت منتظر و

 ...!برگرده خودش بدن به مرسده تا بکشیم ای نقشه باید اول فقط

 

 ؛ گرفتم بازوشو که بره بیرون خواست دوباره سرعت با آران

 

 !!...نکن ایاحمقانه کاره!!...؟...کجا_
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 !...برمیگردونم جفتمو خودم

 

 ؛ گفت جدی دستمو از کشید بازوشو

 

 !..خواهرم پیش سیاهچال برم میخوام_

 !!!بگیری جلومو نکن سعی

 

 !...اینجا بیارش مخفیانه کامال بصورت و برو آذرخش با_

 

 

 !...رفتن معطلی بی آذرخش و آران

 ؛ گفتم بقیه به رو

 

 شمونق و نکنه شک چیزی به تا منفور موجود اون پیش برم باید من_

 ...کنم اجرا
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 !..بیارین اتاقم به رو مرسده دیگه ساعت نیم هم شما

 

 

 «مرسده»

 

 

 ...بودم شده جمع خودم تو سرما از

 یاکود سر شو تالفی میکردم پیدا نجات زنده و سالم جریان این از اگه

 !...درمیوردم

 

 !...عوضی آشام خون مردتیکه

 !!!نشناخت؟ منو چطور

 

 ...شنیدم صدایی و سر که بودم فکر تو

 ...میزد صدا رو اسمم داشت یکی
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 !!!...بود داداشم آران صدای ، کردم تیز گوش

 

 ...کنه بازش تا میرفت ور فقل با داشت و رسید زندان در به

 ؛ زدم صداش کوبیدمو می محکم در نزدیک رفتم شدم بلند

 

 ...ام مرسده من...تویی؟!...آران!...آران_

 !...کن باز رو در

 

 له داشتم گرفت بغلم محکم آران بیام خودم به تا و شد باز در

 !...میشدم

 ؛ گفت و شد جدا ازم آران که گریه زیر زدم

 

 !...کوچولو خواهر نکن گریه!...عزیزم نکن گریه_

 

 ...میکردم نگاهش زده حیرت
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 !بود؟؟ فهمیده چطوری اون

 ؛ گفت که انداختم نگاهی آذرخش به

 

 رو شما هویت به راجع حقایق تمام دیاکو فرمانروا!... من بانوی_

 !...گفته بهمون

 دتم تمام و هستین واقعی مرسده شما که میدونستن اولم از فرمانروا

 !...بندازن گیر موجودو اون تا میکردن بازی نقش داشتن

 

 !!!؟...کنه رو دستشو تونست!...خب_

 

 !..ببریم قصر به مخفیانه رو شما تا فرستاد رو ما هنوز نه_

 

 !...ودب نکرده فراموشم...بود شناخته منو ، خندیدم گریه بین خوشحال

 !!!!شدم امیدوار بهش کمی!...خب
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 ؛ گفت و داد قرار صورتم طرف دو دستاشو آران

 

 تیوق میکنم صبر اما کنم بوسه غرق صورتتو دارم نفس تا میخوام_

 !!!میخوره بهم موجود این بدن از حالم!...خودت بدن به برگشتی

 

 !...آرانم داداش!...داداش_

 

 !...بشم گفتنت داداش قربون آخ!...جانم_

 شمراقب!...باشم داشته خواهری که داشتم اینو حسرت چقدر نمیدونی

 !...باشم

 !...بکشم نازتو من بعد و باهم کنیم دعوا

 ...کنی شکایتمو پدر به من دست از

 

 مطلعی بی سالمه و زنده دخترش تنها که بفهمه پدرمون اگه مرسده

 !...نمیکنه جدات خودش از ایلحظه و سراغت میاد

 !...داره تو کشیدن آغوش در و دیدن حسرت من از بیشتر اون
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 ؛ گفت آذرخش

 

 کسی که جوری!...هستن منتظرمون قصر به برگردیم باید دیگه_

 !...نفهمه

 

 ؛ گفتم و اومد یادم چیزی یکدفعه

 

 !...نفهمه کسی که بریم کجا از دونممی من_

 

 ...میکردن نگام تعجب با دو هر

 

 

 «دیاکو»
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 ...بود نیومده بیرون حموم از هنوز

 !...بدن ماساژش بیشتر که میداد دستور خدمتکارا به داشت

 

 تحال به و کشیدن کار از دست دیدنم با خدمتکارا که شدم حموم وارد

 !...ایستادن تعظیم

 لحن و عشوه با شد من حضور متوجه وقتی و نشسته آب حوض تو

  اغواگری

 ؛ گفت تحریک تا میزد بهم حالمو بیشتر که

 

 !...من فرمانروای_

 

 ...برن بیرون که کردم اشاره خدمتکارا به

 ادند ماساژ به کردم شروع و پشتش رفتم خدمتکارا رفتن بیرون با

 ؛ پرسیدم ازش سردی لحن با و هاش سرشونه و گردن
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 بهت چی میاد یادت شدیم یکی باهم که باری اولین!...من ملکه_

 !!گفتم؟

 

 مینه و گردنم انداخت دستاشو جلو اومد سمتم برگشت و کرد مکثی

 ؛ گفت میشد نزدیک بوسیدنم برای لبام به داشت که طور

 

 چی نیست یادم دقیقا که بودی کرده لذت غرق منو انقدر موقع اون_

 !...سرورم گفتی

 

 

 !..ببوسه منو نذاشتم کشیدم عقب سرمو

 محکم با کردمو باز گردنم دور از دستاشو

 ؛ گفتم
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 خراب پوستت حمومی تو وقته خیلی بپوش لباس پاشو!...دیگه بسه_

 !...میشه

 

 الیح در بکشه خجالت ازم اینکه بدون شد بلند وقاحت کمال در بعد و

 !...شد کردنش خشک مشغول رفتمی راه عشوه و ناز با که

 

 هاگ میشد رنگ هزار و پوشوند می ازم هاشم سینه حتی واقعی مرسده

  موجود این اما  دیدمشون می

 !...رفتمی راه عشوه با جلوم پوششی هیچ بدون راحت خیلی هرزه

 

 !!...بود ظریف بسیار و سفید ، نقص بی جفتم بدن

 ...بودن تراشیده رو بدنش انگار

 قوس بخصوص بدن این خجالت از حسابی من جریانات این از بعد

 !درمیومدم کمرش

 ...کنم باز سرمون از موجودو این شر باید حاال اما
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 تا مشد منتظر گلها باغ تو رفتم و بیرون زدم حموم از بهش توجه بی

 ...دنبالم بیاد

 موجود...کرد بغلم محکم پشت از و شد باغ وارد دقیقه چند از بعد

 !!!! کنه

 

 ؛ گفت و شد شاکی که کردم باز شکمم دور از دستاشو

 

 !!!دیاکو_

 میزنی؟؟؟ پس منو همش چرا

 

 ؛ گفتم گرفتمو محکم گردنشو و سمتش برگشتم تیز

 

 !!!بزنی؟ صدا اسم به منو نداری حق_

 فهمیدی؟؟؟
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 ؛ دادم ادامه و داد تکون سرشو ترسیده

 

 !!!بدونی؟ میخوای...ها؟...میزنم؟ پَسِت چرا اینکه و_

 !...احمق!...نشدیم یکی باهم هنوز تو منو...خب

 بهم خودشو مدام زن بهم حال یافته جهش موجود یه اینکه از من و

 !...بیزارم بچسبونه

 

 ؛ داد جواب زده وحشت و پرید رنگش

 

 !...نمیشم وجه...مت...یگی؟...م داری چی...چ_

 

 ؛ گفتم زدمو پوزخندی

 

 !!!جدا اوه_
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 بدنش وارد و زدی جا جفتم بجای خودتو که ایلحظه همون از من

 !بردم کثیفت نقشه به پی شدی

 

 ؛ دادم ادامه آمیزی تحقیر لحن با بعد

 

 !...گرفتی کم دست زیادی منو!...تو!...تو_

 مه و بزنم جا مرسده بجای خودمو هم که میکنم کاری گفتی خودت با

 !!!آره؟...بشم قلمروها ملکه

 

 ؛ گفت بریده بریده و بزور

 

 !شدم قت...عاش دمت...دی آینده...تو که ای ظه...لح از ن...م_

 

  مرسده همراه به بقیه و آذرخش اومدن با

 ؛ غریدم باغ داخل به
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 !...بمونی زنده میذارم منم و بیرون میای بدن این از_

 

 !...زنینمی آسیب بدن این به تو _

 خودم بدن به برگشتم اینکه از بعد کنم اعتماد بهت چطور من بعدشم

 !!!بمونم؟ زنده میزاری

 

 ؛ غریدم خشمگین

 

 مجبوری!...قوله من قول هستم قلمروها قدرتمنده فرمانروای من_

 !...کنی اعتماد

 

 ؛ گفتم واقعی مرسده به رو

 

 !...جلو بیا_
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 و مرسده سمت برگشت که کردم رها موجودو اون من و نزدیکم اومد

 به دوباره بقیه زده بهت چشمان مقابل در و سرش رو گذاشت دستشو

 !...برگشتن اول حالت

 

 ...زدم محوی لبخند...میکرد نگاه خودش به خوشحالی با مرسده

 

 زا انداختم دست سریع به ندادمو مهلت کثیف موجود اون به من ولی

 !..درآوردم اش سینه از شو سیاه قلب پشت

 

 ...آران بغل انداخت خودشو و کشید جیغی مرسده

 

 ؛ گفت بیرون بود زده خون دهنش از که حالی در موجود اون

 

 !!!!میزاری؟ ام زنده...که ندادی ول..ق...گه..م_
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 ...شد له که دادم فشار انقدر قلبشو

 

 !...میکردی اعتماد آشام خون یه قول به نباید_

 زجر با بعد کنم ات شکنجه اول میخواستم من گذشته اون از

 ...بکشمت

 !!!کشتمت اینجوری کردم لطف بهت االن

 

 !...شد نابود میشد چروکیده و سیاه پوستش که حالی در بعد و

 

 

 ؛ گفت و اومد بیرون آران بغل از مرسده

 

 !!!آخه کشتیش چرا_

 !...بره اینجا از همیشه برای بزاری میتونستی
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 دم...بغلم تو کشیدمش نکردنی باور سرعت با حرفش به توجه بی

 ....گرفتم موهاش از عمیقی

 می تحریک و لذت اوج به منو باهم جسمش و روح دختر این

 !...رسوند

 

 ؛ درآمد آران اعتراض صدای که دادم فشارش محکم انقدر

 

 !..کنیمی خفه خواهرمو االن!...بسه_

 

 ...شد بلند بقیه خنده صدای

 

 «مرسده»

 

 

 ...نمیشد جدا ازم لحظه یه دیاکو
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 و سر اینقدر آران ، آران داداشم بغل رفتم شدمو جدا ازش بزور

 ...ریختم می شوق اشک من و کرد بوسه غرق رو صورتم

 

 و جلومون اومد لجباز و تخس های بچه مثل بود حسود عجیب دیاکو

 ؛ گفت و جدا آران از منو

 

 !..هکن استراحت و بخوره غذا باید ست خسته مرسده!...دیگه کافیه_

 

 همو خصمانه که تا دو این دست از کنه رحم بهم خدا...گرفت خندم

 ...میکردن نگاه

 

 ؛ گفت خنده با آذرخش

 

 مثل مدام بعد این از باشم شما جای خواد نمی دلم اصال!... من بانوی_

 !آمدین و رفت در سرورم و آران شاهزاده بین توپ
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 هی بذاره نکنم فکر دیگه بشه خبردار شما وجود از هم پدرتون اگه و

 !...بمونین اینجا هم لحظه

 

 تعصبانی و خشم زور از کردم نگاه دیاکو به سریع و شد جمع لبخندم

 ؛ غرید آذرخش به

 

 !...منه ملکه و جفت مرسده_

 !...کنه جداش ازم نمیتونه کس هیچ و

 ...باشه خدا یه اگه حتی

 

 حاکم سنگینی جو ، سمتش برگردم شد باعث آران پوزخند صدای

 ...بود

  درگیر باهم دوتا این نزنم حرفی اگه دیدم

 !...میشن

 ضعف و حالی بی به زدم خودمو بنابراین

 ؛ گفت نگران آریاز که گذاشتمو سرم رو دستمو



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

716 
 

 

 !!!خوبه؟ حالتون!..من بانوی_

 

 مکرد شل خودمو الکی طرفم برگشتن بودن شده من متوجه همه حاال

 ستد حرکت یه تو و گرفت کمرمو سریع دیاکو که میوفتادم داشتم

 ...کرد بلندم  زانوم زیر انداخت

 

 نوشیدنی و غذا که داد دستور خدمتکارا به فورا و کرد درازم تخت رو

 ...بیارن

 ؛ فتمگ کنم زیاد داغشو پیاز اینکه برای منم کرد بیرون اتاق از رو همه

 

 !...بده حالم!...میره گیج سرم وای_

 

 ؛ گفت و گرفت سردش دست تو دستمو کنارم اومد

 

 !!بدم خونم از بهت بده حالت خیلی اگه_



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

717 
 

 !...میشه خوب حالت سریع

 

 گرفتم تهوع حال تصورش از پیچید بهم ام معده آورد خون اسم تا

 چیزی بود خالی ام معده چون اما زدم عوق گرفتم دهنم جلو دستمو

 ...نیاوردم باال

 

 ؛ گفت شده هول دیاکو

 

 !...نخوردی چیزی که اینه بخاطر لعنتی...شد؟ چی_

 

 و دهنم جلو گرفت و داد خراش نیشش دندونای با دستشو بعد و

 ؛ گفت

 

 !...بخور باش زود_

 

 ؛ گفتم و زدم پس دستشو و کرده جمع صورتمو انزجار با
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 !...میارم باال جونمو تمامه االن اونور ببرش_

 ...برخورد بهش انگار

 

 ؛ داد ادامه  اخمو بعد و شده گرد چشمان با

 

 !...داره بخشی حیات نیروی من خون_

 !...میزنه پسش من جفت اونوقت بره نباید هدر من خون از قطره یه

  کنی تغذیه من خون از باید که باالخره

 

 ننش درگیر آران و دیاکو اینکه خاطر واسه کردم غلطی عجب بابا ای

 !...ضعف و غش به زدم خودمو

 

 و غذا های سینی با خدمتکارا که نیست خودم دست بگم خواستم

 ...شدن اتاق وارد نوشیدنی
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 مالش دلم و افتاد راه دهنم بزاق بو خوش و رنگارنگ غذاهای دیدن با

 ...رفت

 

 و جویده رو غذا که بودم گرسنه اینقدر غذا خوردن به کردم شروع

 غذا کدوم از دونستمنمی ها زده قطعی عین...میدادم قورت نجویده

 !...بخورم

 

 نگاه بهم داره باز دهن با دیدم که افتاد دیاکو به چشم لحظه یه

 ...کنهمی

 ؛ گفت حیرت با

 

 !!!!دادی؟ ترجیح خون به رو غذاها این واقعا تو _

 

 ...میکرد نگاه تأسف با

 ...انداختم باال ای شونه
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 ...ریختم نوشیدنی خودم واسه

 

 

 «راوی»

 

 

 قصر به بالفاصله خوبه خواهرش حال شد مطمئن اینکه از بعد آران

 !...بده رو کننده خوشحال خبر این پدرش به تا رفت آسمانی

 

 ...رفت پدرش اقامت محل کاخ به شد آسمانی قصر وارد وقتی

  گرفت پدرشو سراغ اعظم پیشکار از

 ؛ گفت کرد تعظیمی پیشکار

 

 !...هستن استراحت حال در هوروش جناب عالی!..من سرور_
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 ...!دارم باهاشون مهمی کاره بدین اطالع بهشون ورودمو لطفا_

 

 ...رفت هوروش استراحت محل به و کرد اطاعت پیشکار

 و گل درختان از پر که سرسبزی فضای در هوروش آب خدای

  داده ربافتز بالشی به شو تکیه سکون و نشسته حالت به زیبا آبشاری

 ...بود بسته چشماشو و

 

 تانسب و بلند قدی با جوون ساله چهل مرد یک مانند اش قیافه هوروش

  الغر

 ...!بلند سفیده دست یه موهایی و

 ...داشت عمر سال هزار چندین هوروش حقیقت در

 

  بود لجبازی و یکدنده خدایی هوروش

 بدخلق و عصبی بزنه بهم رو استراحتش و آرامش کسی اینکه از و

 ...میشد
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 ...میداد اطالع رو آران ولیعهد حضور باید نداشت ای چاره پیشکار

 

 !...من خداوندگار_

 

 ؛ داد جواب بسته چشمان همون با هوروش

 

 !!!؟...بشی من استراحت مزاحم نباید نمیدونی مگه_

 

 تأکید دارن رو شما با مالقات تقاضای آران ولیعهد!...جناب عالی_

 !...مهمیه موضوع کردن

 

 ؛ گفت و کرد باز چشماشو هوروش

 

 !..کن راهنماییش.... ؟...اومده آران_
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 رو ولیعهد رفت و کرده تعظیمی پیشکار

 ...کرد راهنمایی سرسبز فضای به

 

 افتاد خواهرش و مادر برای که اتفاقی اون از بعد پدرش آران نظر از

 ...شد سرد و تفاوت بی و نخندید وقت هیچ دیگه

 ست زنده دخترش بفهمه اگه حاال ولی

 !!!!؟...میده نشون واکنشی چه

 

 ؛ گفت کرده خم سر و افتاد زانو به پدرش مقابل در و رفت جلوتر

 

 !...آبها قدرتمند خدای!...من خداوندگار بر درود_

 

 میکردی؟؟؟ چیکار و بودی کجاها!...ندیدمت زیادیه مدت_

 

 ؛ گفت و کشید عمیقی نفس آران
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 جفتش توسط طلسمش دیاکو فرمانروا که میدونین حتما!...پدر_

 !...شده بیدار و شکسته

 

 ؛ گفت و شد خیره آران به متفکر هوروش

 

 قلمروئه؟ کدوم از دختر اون!...شنیدم_

 

 ...نیست قلمروها از کدوم هیچ از اون_

 .......که شدیم متوجه تازگی به ولی بود اومده آینده از یعنی

 

 ؛ گفت کرده اخم هوروش که کرد مکثی آران

 

 ...آینده؟؟؟_

 !!!گذاشتی؟ نصفه حرفتو چی برای...آینده از چرا
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 همراه به اتفاقی و نیست زمان این به متعلق کردیم فکر اولش_

 رایب دیاکو فرمانروا که جشنی تو ولی اومده اینجا  ابدیت گردنبند

 فتج شد معلوم که افتاد اتفاقاتی بود داده ترتیب جفتش معرفی

 هک کردن پیشگویی موردش در پیشگوها که دختریه همون فرمانروا

 !!!تیارا شما دختر یعنی قلمروهاست ناجی

 

 

 خشمگین بنابراین نداشت باور رو بود شنیده که چیزی هوروش

 ؛ داد جواب

 

 !...شدن کشته مادرت همراه به من دختر_

 کلت تو خودخواه فرمانروای اون رو مزخرفات این پیش سالها

 ؟...کرده

 

 ؛ گفت سراسیمه آران
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 همونی شماست دختر و من خواهر تیارا مونه واقعا مرسده پدر نه_

 !...شده کشته میکردیم فکر که

 رهاش اونجا و برده آینده به رو شما دختر صفت شیطان جادوگره اون

 !...اینجا برنگرده هیچوقت دیگه تا کرده

 

 وشحالخ نمیدونست شد بلند آشفته و رفته باال قلبش ضربان هوروش

 !!!بود زنده دخترش...شوکه یا باشه

 

 !...خاطراته شمشیر دارنده تیارا! پدر_

  بود رفته دریایی پریان قلمروئه به وقتی

 !...بکشه نفس آب زیر میتونسته

 

 میرا گفتمی خودش با و میخندید و ریختمی اشک همزمان هوروش

 !...پیشم برگشته نمرده ست زنده ما دختر
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 ؛ گفت و آران سمت برگشت

 

 !...ببینمش میخوام_

 

 «مرسده»

 

 

 خفگی احساس بودم کشیده دراز تخت روی و پوشیدم خوابی لباس

 ...میکردم

 ...خودش به بود کرده قفل بغلش تو منو دیاکو

 

 ...مبخور تکون تونستم نمی که بود چسبیده من به جوری یه یعنی

 ...کشیدمی نفس منظم و بود بسته چشماشو
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 ودب اخمو خوابم تو حتی داشت پرپشتی ابروهای صورتشو به زدم زل 

 ...بود بلند تقریبا هاش مژه و

 

 ...میکردم بازی هاش مژه با انگشت با

 ...بود برجسته و استخونی هاش گونه

 قرمز پوستم بوسیدمی منو وقت هر که داشت جذابی ریش ته و

 !...میشد

 

 ...زدم زل لباش به و تر پایین رفتم بعد

 بود اش باالیی لب از پُرتر اش پایینی لب

  که میکردم لمس شو پایینی لب داشتم

 ...گرفت آرومی گاز انگشتمو و کرد باز دهنشو یهو

 

 ؛ گفتم کشیدم انگشتمو و کشیدم ای خفه جیغ
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 !...شد قطع انگشتم!...وحشی_

 

 و دهنش تو کرد دوباره و گرفت انگشتمو

 ...انگشتم بوسیدن و لیسیدن به کرد شروع

 !!!!من؟ با میکرد چیکار داشت آشام خون مردک این!...لعنتی

 

 دلم و میبردم لذت کارش از داشتم بشه چندشم کارش از اینکه بجای

 ...پیچید می بهم

 ...میکرد نگام شده خمار چشمای با

 ...میمکید خونم از و کرد فرو انگشتم تو دندونشو بعد

 

 ؛ تمگف لرزون کشیدمو آهی ناخودآگاه و کنم کنترل خودمو نتونستم

 

 ...کنم..می ش..خواه...بسه...اکو..دی_
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  زد خیمه روم اومد و آورد بیرون انگشتمو

 ؛ گفت و

 

 طی شدنمون یکی که دادم قول بهت من!...کردی شروع خودت_

 قعمو اون تا که ندادم قول بهت اما میگیره انجام تشریفاتی مراسمی

 !...نکنم باهات ای دیگه کار

 

 !...میشم له دارم سنگینی خیلی!...شو بلند_

 

 ؛ داد جواب بوسیدمی صورتمو جای جای حالی در

 

 یرز تنت که بخش لذت برام چقدر نمیدونی!...کنی عادت باید دیگه_

 !...خوردنه تاب و پیچ حال در تنم

 

 !!!!مبیره لذت این میشم خفه دارم من هرکول مرتیکه
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 و یزدم لیس اش لعنتی زبون با امو سینه قفسه و گردنمو تا زیرگوش

 ...گرفتمی ریز گازهای

 ...میکرد فتح بدنمو جای همه دستاش

 ؛ گفت و کرد نگاه بهشون تعجب با نشست ام سینه روی دستش وقتی

 

 !...کوچیکن چقدر_

 

 ؛ داد ادامه عطشی پر لحن با بعد و

 

 !...میکنم شون بزرگتر مون ازدواج مراسم زمان تا خودم_

 

 !!!!میخواد بزرگ های سینه حیا بی آشامه خون این اشتهائه خوش چه

 

 

  ناگهان که بگیره گاز گردنمو میخواست
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 ؛ بود آذرخش شد زده اتاق در

 

 !...سرورم_

 

 ؛ داد جواب عصبی و پرخشم دیاکو

 

 تنها جفتم با خواممی من بعد برای بذار داری هرکاری آذرخش_

 !..باشم

 

 !!!خدایا وای

 !...ببره منو آبروی میخواست لعنتی این

 صدامونو میتونن و آشامن خون همه اینجا کردم فراموش لحظه یه

 ...بشنون

 

  دیاکو هم و من هم گفت که چیزی با ولی
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 ؛ زد مون خشک

 

 اینجا اومدن آران همراه به هوروش جناب عالی!...بیاین باید سرورم_

 !..ببینن رو مرسده بانو میخوان و

 !...هستن شما منتظر تاالر تو االن

 ...بگیرم رو هوروش جناب عالی جلوی تونستم سختی به من

 

 !!!پدرم

 

 ...مگرفت استرس یهو بود رفته باال قلبم ضربان!...بود اومده اینجا

 ...شد بلند روم از توهم اخمای با دیاکو

 

 !...باشم داشته واکنشی چه پدرم دیدن با دونستمنمی

 ...خوشحالی ، دلتنگی ، حسرت ، داشتم مختلفی احساسات یعنی

 ؛ اومدم خودم به دیاکو اخطار با که بودم زده زل گوشه یه مبهم و گیج
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 کناره از!...نمیری باهاش!..مرسده میگم چی ببین کن گوش خوب_

 !!!گفتم بهت چی فهمیدی!...خوری نمی جم من

 !...بگیره ازم رو تو بخواد اگه میندازم راه خون

 ؛ گفتم جدی و محکم

 

 بیست...نداشتمش سال بیست من!...متوجهی!...پدرمه اون! دیاکو_

 ...داشتم حسرتشو سال

 نرم؟؟؟ سمتش میگی تو حاال

 !!!بذار من جای خودتو لحظه یه فقط

 

 و گرفت دستمو و زد زانو جلوم اومد که میزد قدم اتاق تو کالفه

 ؛ گفت درمونده

 

 !!!!نرو باهاش ولی!...من ملکه بگی تو چی هر!...عزیزم باشه_

 !...کن درک منو توام...باشم دور ازت ندارم طاقت من
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 «مرسده»

 

 

 ...آورد پدرم با دیدار برای خدمتکار مناسبی لباس

 اب دیاکو و لرزید می پام و دست که داشتم دلشوره و استرس اینقدر

 ...میکرد نگام اخمو و موشکافی

 

 موهام کردن مرتب مشغول و کردم عوض لباسمو شرم و خجالت با

 ...شدم آینه جلوی

  میکردم احساس رو دیاکو شدن نزدیک

 تفاوت به آینه تو و گذاشت هام شونه طرف دو دستاشو پشت از

 اون درشت و هیکلی اندام کجا من باریک و ظریف اندام ، قدمون

 !!...کجا
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 ؛ گفت و زد زل چشمام تو

 

  هوروش پدرت اومدی بدنیا تو که زمانی_

 و پادشاهان همه و داد ترتیب برات جشنی که بود خوشحال انقدر

 از ها ملکه

 ...کرد دعوت منم اما نداشت خوشی دل من از اینکه با و قلمرو هفت

 

 این در مشاورم جاماسب همراهه به قلمروها فرمانروای عنوان به منم

 ...کردیم شرکت جشن

 ور شده پیشگویی موردش در که نوزادیو بودن کنجکاو همه موقع اون

 !...ببینن نزدیک از

 

 

 !..بودن خوشحال خیلی مادرت و پدر که باشکوه جشن یه

 ...میزد برق خوشحالی از چشمانش هادریان خدایگان
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 فقط من...شکلیه چه نوزاد اون نبود مهمم برام و نداشتم حسی من اما

 ...!نداشتم تمایلی خودم و کردم شرکت جشن تو جاماسب توصیه به

 

 هدایا تقدیم و دیدنت برای یکی یکی...بودی مادرت آغوش تو ، تو

  میرفتن جلو

 !...یزد لبخند بهم افتاد نگاهت به نگاهم ، رسید من به نوبت وقتی

 ...کردم تقدیم طال از لباسایی بهت هدیه برای

 

 ماا کرد نگام خصمانه پدرت که کنم لمست میخواستم رفتم جلوتر

 !...آغوشم  تو گذاشت رو تو و زد مهربونی لبخنده مادرت

 

 تمدس از میترسیدم که بودی کوچیک اونقدر تو بودم شده شوکه من

 !...بیفتی

 هک سرخت لبهای و لطیف گل برگ مثل پوستت کردم نگات خوب

 ...بود وحشی رز هایگل رنگ شبیه
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 وت گردنبندمو یدفعه تو بودم کردنت نگاه مشغول من که طور همین

 !...باهاش بازی به کردی شروع و گرفتی دستت

 

 ...کرد انتخاب رو تو گردنبند لحظه همون از انگار

 رقرا بعدها که گفت دختری از جاماسب که بود جشن از بعد روز چند

 پیداش کجا و کی دختر اون دونستم نمی من اما بشه جفتم بود

 !...میشه

 

 پیش برمیگرده دوباره داره منه ملکه و جفت که دختر اون حاال و

 !...اش خانواده بقیه و پدرش

 

 ...بزنم حرف نمیتونستم گلوم تو شده جمع بغض زور از

  سمتش برگشتم کردم که کاری تنها فقط

 ...گذاشتم لباش رو لبامو و

 ...میشدم بوسیده و بوسیدم می

 !...بوسیدمی حریص با محکم دیاکو
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 ؛ گفتم شدمو جدا ازش دقیقه چند از بعد

 

 !...هستن مون منتظره وقته خیلی بریم باید_

 

 ...رفتیم بیرون اتاق از و گرفت دستش تو محکم دستمو

 نگهبان... بود کرده یخ دستام رسیدیم که اصلی تاالر ورودی به

 ...کرد اعالم رو ورودمون و کرده باز درو و کرد تعظیمی

 «مرسده»

 

 

 خشک حیرت و بهت با که دیدم رو مردی دور از شدیم که تاالر وارد

 ...میکرد نگاه منو شده

 به که رسیدمی کمرش تا بلندیش که بلند سفید موهای ، بلند قد

 ...بود سرش رو نشان جواهر تاجی و شده آراسته زیبایی

 !...جوون ای قیافه با
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 !...رفته کی به اش قیافه آران بفهمم تونستممی حاال

 

 ...بودیم شده خیره دیگه بهم نابارو شدم که نزدیکش

  کشید بغلش تو منو کی دونمنمی من و

 ...بودیم کرده بغل محکم همدیگرو

 

 ...بودم محروم ازش سالها که محکمی گاه تکیه!...پدرم

 ...میکردم حس هاشو شونه لرزیدن

 !...میکرد گریه داشت من مثل اونم

 

 صورتمو جز به جز و گرفت صورتمو طرف دو و کرد جدا بغلش از منو

 ...میکرد نگاه

 

 !!!مادرته شبیه موهات و چشمات_

 !...من تیارای!...من دختر
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 !...ست معجزه این آه!...پیشم برگشتی تو

 

 ؛ گفتم دلتنگ و آلود اشک

 

 !...پدر_

 

 ؛ داد جواب خنده و هیجان با

 

 و بود زنده دخترم که داشتم اینو حسرت چقدر!..دلم جان!...جان_

 !...پدر میگفت بهم

 ازم چیزی و بودی زنده کاش داشتم آرزو که ساله سالهای من

 من و میخواستی

 ...میکردم فراهم برات دل و جون با و فورا

 

 ؛ گفت و کرد جدا هم از رو ما و جلو اومد گریان آران
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 !؟...نیمک دلتنگی رفع و بنشینیم هم کنار در همه نیست بهتر!...پدر_

 

 ؛ گفت پدرم یدفعه

 

 !...بشم جدا دخترم از دیگه خوامنمی من!..نه!..نه_

 

 ؛ داد ادامه و سمتم برگشت بعدش

 

 باید آسمانی کاخ اهالی و خدایان همه برگردیم زودتر چه هر باید_

 !...برگشته و ست زنده هوروش دختر بدونن

 

 ...کردم نگاه دیاکو به استرس پر

 ؛ گفت شده سخت صورتی و خورده گره اخمای با
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 !...منه ملکه و جفت شما دختر!...هوروش جناب عالی_

 هاگ مخصوصا کرد جدا ازش نباید رو آشام خون یه جفت که میدونید

 !باشه قلمروها قدرتمنده فرمانروای آشام خون اون

 

 !...بود حاکم سنگینی جو

 ؛ داد جواب و کرده نگاش پرکینه و خشمگین پدرم

 

 !!..منه دختر تیارا_

 !...نمیذارم خودخوار آشامه خون یه پیش دخترمو هم لحظه یه من و

 

 اومد بود زده بیرون گردنش های رگ و شده کبود خشم از دیاکو

 رخس گفت که چیزی با و بغلش تو کشیدم گرفت مو بازو و سمتم

 ؛ نشست پیشونیم رو عرق و شدم

 

 !...منه زن دیگه االن شما دختر_
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 جدا لحظه یه ازم زنم خوادنمی دلم اصال من و!...شدیم یکی هم با ما

 !!!بشه

 

 !!!آشام خون مردتیکه!...کنه لعنتت خدا

 !...بریمی منو آبروی همش که

 خوابیدیم؟؟؟ هم با ما کی آخه

 

 

 هک سفیدی عصای با یهو که بود شده قرمز عصبانیت زور از پدرم

 ؛ گفت و دیاکو سمت گرفت بود دستش

 

 مقدسه و باستانی سالحی که عصا این با نکنی رها دخترمو اگه_

 !میکنم پودرت

 

 اهنگ دیاکو و پدرم بین دوئل به وحشت و ترس با آذرخش و آران منو

 ...میکردیم
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 !...نمیکرد نگاه همدیگرو سرسختانه و کشیدن نمی پس پا هیچکدوم

 

 ابراینبن بزنه آسیب دیگری اون به یکی ممکنه نکنم کاری اگه دیدم

 ؛ گفتم و دیاکو طرف به برگشتم

 

 !...ممید قول!...اینجا برمیگردم بعدش پدرم پیش میرم روز چند فقط_

 

 ؛ دادم ادامه که میکرد نگام ناباور دیاکو

 

 هک داریم حرفا خیلی ندیدیم همدیگرو که زیادیه سالهای پدرم منو_

 !!!دختری و پدر حرفای...بزنیم دیگه بهم

 

 ؛ گفتم پدرمو سمت برگشتم بعدش و

 

 !...پدر روز چند فقط_
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 شدست تو دستمو ، سمتم گرفت دستشو و کرد خالف عصاشو پدرم

 ترک رو اونجا غبار و ابر از ای هاله در آران با همراه و گذاشتم

 ...کردیم

 ...بود شوکه و مبهوت همچنان دیاکو قیافه آخر لحظه

 

 همراه زدمو قولم زیر نیاد پیش درگیری شون بین اینکه برای فقط من

 !...رفتم آسمانی قصر به پدرم

 

  بگم دروغ نمیتونستم که خودم به اما

 !...بگذرونم وقت پدرم با میخواست دلم وجودم از بخشی

 

 

 «دیاکو»
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 ...میگذره آسمانی قصر به مرسده رفتن از روز دو

 !..رفت و کرد رها حیرت و بهت تو منو که روزی دو

 طوالنی سالهای از بعد که کنم درکش و بدم حق بهش خواممی چی هر

 هک حاال و گشتم دنبالش سالها منم خب اما شده روبرو اش خانواده با

 ...نکنم فکر بهش لحظه یه نمیتونم کردم پیداش

 

 دستم از ماهی عین مدام اون ولی خواممی رو دختر این تابانه بی من

 !...کنهمی بیقرارتر منو و میخوره سُر

 

 !!!دلخورم و ناراحت

 !...کرد رها منو اما کردم خواهش ازش اینکه با

 نگهبانان و سربازان روی خشمو و عصبانیت جوری یه روز دو این تو

 ...میکردم خالی

  شدن نزدیک جرات آذرخش بجز هیچکس

 !...نداشت رو بهم
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 روعش میکردمو بهونه رو کوچیکی چیزه هر بودم شده بدخلق و عصبی

  خدمتکارا سر بر کشیدن فریاد و بیداد و داد به

 ...میکردم

 

 ...میکردم نگاه رو قلمرو تمام داشتم و ایستاده گلها باغ تو

 

 که آذرخش حتی نداشت اتاقمو به ورود حق من اجازه بدون هیچکس

 !...بود جفتم از بعد ترین اعتماد مورد

 

 !!!!من وفای بی جفت

 

 به رو چیزی میخواست باغ داخل اومد ، دادم ورود اجازه آذرخش به

 !...نگفتم چیزی اما دارم اطالع ازش وقته چند من که بگه من

 

 !...سرورم_
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 !!؟...آذرخش شده چی_

 

 جمع حال در وولدمورت که آوردن خبر جاسوسانمون!... سرورم_

 !...زمینه زیر و ها کوه دل در بزرگ ارتشی آوری

 

 ..!بسازه جنگی های سالح تا کنهمی نابود طبیعی معادن تمامی اون

 !؟...میدین دستوری چه شما

 

 داشت اون بودیم کثیف یافته جهش موجود اون درگیر که زمانی

 ...میکرد آوری جمع ارتش

 

 وم به مو فورا دستوراتمو!...میگم چی ببین کن گوش خوب آذرخش_

 !..کن اجرا

 طالعا متحدانمون به تا قلمروها به بفرست پیک عنوان به رو نفر چند

 !...بفرستن برامون سرباز میتونن چقدر هر بدن



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

751 
 

 

 !...کنیم آوری جمع ارتش میتونیم هرچقدر باید

 !!!کنیم تلف وقتو نباید برو فورا

 

 ؛ گفتم دیدم آذرخشو تعلل وقتی

 

 !!!بگی؟ که هست هم ای دیگه چیزه_

 

 !...میشه شنیده حرفای قلمرو کنار و گوشه از!...سرورم_

 

 ...سمتش برگشتم کرده اخم

 

 حرفایی؟؟؟ چه_
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 اجت ملکه عنوان به رو جفتتون شما تا منتظرن هاآشام خون اینکه_

 !...کنین گذاری

 

 ؛ غریدم عصبی

 

 !!!پدرش پیش رفته و کرده ول منو جفتم که فعال_

 !؟...کنم برگزار رو ملکه تاجگذاری جشن چطوری من اونوقت

 

 !...بدین حق مرسده بانو به باید بنظرم!...من سرور_

 هار نبودن بهش متعلق که زمانی در و شدن دزدیده نوزادی تو ایشون

 !..تنها و مادر و پدر بدون شدن

 

 ؟؟؟...میکنم خودخواهی دارم من که بگی میخوای االن یعنی_

 

 ؛ داد جواب میداد بروز خودش از تازگی به که شیطنتی با آذرخش
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 !!..کم یه_

 

 ؛ گفت و شد جدی که کردم نگاه بهش پراخم

 

 و دورم جفتم از خودم اینکه بخاطر!...سرورم میکنم درکتون من اما_

 !...ببینمش مغرور گرگ اون چشم از دور به و پنهانی مجبورم

 «مرسده»

 

 

 !...حیرتم و بهت از پر شدم آسمانی قصر وارد که ای لحظه از

 ...داشتن ای جداگانه کاخ خدایان از کدوم هر

 ...داشت فرق زمینی قلمروهای امورات با آسمانی قصر امورات کال

 

 !..بود مجلل و باشکوه ای کننده خیره بطور چیز همه اینجا
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 هب عمرشون که تنومندی درختان ، زیاد خیلی ارتفاع با هایی ستون

 زیبا که حال عین در که بزرگ آبشاری و رسیدمی سال هزار چندین

 کجا به آب نبود مشخص که عمقی و بودن پهناور دلیل به اما بود

 !...بود ترسناک ریزهمی

 

 رو انگیز شگفت و زیبا جاهای آران همراه گاهی و پدرم همراه گاهی

 !...میدادن نشونم

 

 وجود با و شدن هم عاشق چطور اینکه گفتمی برام مادرم از پدرم

 !...نکشیدن دست هم از زیاد های مخالفت

 نقاشی دقت و ظرافت با حریر ای پرده روی که مادرمو تصویر وقتی

 !...شدم حال بی که کردم گریه اینقدر داد نشونم بود شده

 

 !..بود مادرم شبیه موهام و چشمها گفتمی راست پدرم

 .!..بود لباش روی مهربونی لبخنده که معصوم نگاهی با زیبا زنی
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 هادریان خدایان خدای دیدن به آران و پدرم همراه به بود قرار امروز

 !...بریم

 

 به فکرمو بودم شده آسمانی قصر وارد که ای لحظه از که چیزی

 اینجا قبالً که انگار آشناست برام اینجا اینکه بود کرده مشغول خودش

 ...اومدم

 (دژاوو)دارم پنداری آشنا حس جور یه

 

 دارم که میاد ذهنم تو هایی صحنه مدام

 !...دنمیا یادم اشو قیافه اما ذهنمه تو صداش فقط میزنم حرف کسی با

 

 !...تس بخشنده و مهربون بسیار اینکه بود گفته هادریان از برام آران

 !!!اختیارشه تحت موجودات همه و

 

 ...میشد باز آبشار به رو اتاقم پنجره
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 جا آخرش نگاه اون و دیاکو پیش دلم و فکر اما بودم زده زل بهش

 ...بود مونده

 

 !...بود شده تنگ زورگو و خشن آشام خون اون برای دلم

  اما اومدم اینجا که نیست مدتی اینکه با

 ...کردم گم چیزیو انگار

 !...برهنمی خوابم تنهایی شبا دیگه

 !!ببره خوابم تا بخورم غلت باید اینقدر

 

 کنه؟؟؟می چیکار داره االن یعنی

 شده؟؟؟ تنگ برام دلش اونم

 

 مه نبودنت و عذابه جور یه بودنت که آشام خون مرتیکه بهت لعنت

 !بدتر عذابی
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 یبلند جیغ که داد هل پشت از نفر یه یهو که بودم فکر غرق اونقدر

 تو کنم سقوط نذاشت و گرفتم محکم نفر یه همون اما کشیدم

 !...آبشار

 

 قرمز خنده از که عقلم شیرین برادر نفر یه اون دیدم سمتش برگشتم

 !...آرانه بود شده

 

 ؛ بهش توپیدم

 

 !!چی؟ آبشار تو بودم افتاده اگه!...نداری عقل تو_

 ..میمیرم؟؟؟ ترس از نمیگی

 

 ؛ گفت که میخندید داشت همچنان

 

 خدای دختر تو که کردی فراموش!.. نمیشدی غرق میوفتادی اگرم_

 !!!آبی؟
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 !...دربیارمت هوا و حال این از گفتم دمغی و فکری تو دیدم بعدم

 

 !...بود مزه بی و لوس خیلی_

 

 !!؟...شده تنگ براش دلت...میکردی؟ فکر دیاکو فرمانروا به_

 مه اینجا هایزیبایی حتی که شدی عاشقش اینقدر کم مدت این تو

 بشی؟؟؟ بهش کردن فکر از مانع نتونسته

 

 موهامو روی خودش به چسبوند منو امو شونه دور انداخت دست اومد

 ...بوسید

 

 !..نداشتم رو باهات شیطنت فرصت که حیف چقدر_

 !..بشی قلمرو چند ملکه میخوای و شدی عاشق که شدی بزرگ اینقدر

 

 ...باشم داشته ای خانواده داشتم دوست تو از بیشتر منم_
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 غصه هستن مادرشون و پدر با که دیدممی رو دیگه هایبچه وقتی

 !...خوردممی

 ...کنم بازی باهاش که داشتم رو برادری حسرت

 !!..باهم کنیم قهر حتی!...کنیم دعوا!...کنیم شیطنت هم با

 

 ؛ گفت و چسبوند خودش به تر محکم منو

 

 رو داشتی که هایی حسرت همه خودم_

 !...میکنم جبران

 !...میخوای تو که میشم برادری

  نبودیم کنارت که سالهایی تمام اندازه به

 !..پشتتم کوه مثل

 !...توام طرفه همیشه من بدی انجام هم اشتباهی کار اگه حتی

 

 !...آبها قدرتمند خدای دختر!...خدایی نیمه یه االن تو
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 !..پیچیدم برادرم دور محکم دستامو و کرده بغض

 

 ...!بشیم آماده باید هادریان خدایگان با مالقات برای کم کم دیگه_

 

 

 «مرسده»

 

 

 آماده برام خدایان خدای با مالقات برازنده و فاخر لباسی خدمتکارا

 ...کردن

 ...پوشیدم لباسو خدمتکارا کمک به

  گل ای حلقه و آراستن سادگی به موهامو

 !...گذاشتن سرم روی درخشیدن می که
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 ...رفتیم هادریان مالقات به آران و پدرم همراه

  شدیممی نزدیک هادریان قصر به چی هر

 میشد تر روشن و تر واضح چیز همه برام

 ...بود رفته باال بشدت قلبم ضربان

 

 و تر عظیم خیلی که رسیدیم خدایان خدای اقامت محل نزدیکی به

 ...بود قصرها بقیه از ترباشکوه

 

 رو داشت پیچی در پیچ های شاخ که سفیدی بزرگ گوزنی یهو

 ...دیدم

 

 ؛ گفتم میکردم نگاش متحیر که طور همین 

 

 میکنه؟؟؟؟ چیکار اینجا گوزن این...این_

 !!!قشنگه چقدر



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

761 
 

 

 ؛ داد توضیح پدرم

 

 !...مهریاره زیبا گوزن این اسم_

 !!!هادریان خدایگان همیشگی همراه

 !...قدرتمنده اندازه همون به باشکوهه و زیبا که طور همین

 

 

  کرد راهنمایی داخل به رو ما گوزن اون

 !...سرش پشت و میکرد حرکت جلوتر خودش

 

 ریارمه شدم بیدار سرسبز دشت یه تو وقتی میاد یادم و گوزن این من

 !!!خدایان خدای مالقات به آورد اینجا به منو

 

 ...بودم اومده اینجا بیهوشی و خواب تو من
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 راه حال در ساعت دو یکی حدوداً ما و نبود مشخص تهش که تاالری

 ...بودیم رفتن

 

 دست یه صورتش و سر موهای تمام که دیدم رو مسنی مرد دور از

 بود سفید

 تو بود بلورین اونم که عصایی همراه به سرش روی بلوری تاجی و

 !..دستش

 

  بود نشسته طالیی و بزرگ صندلی روی

  نشست کنارش پایین مهریار گوزن اون و

 

 !..هوروش من برادر اومدی خوش_

 

 خودش!...درسته...شد خیره من به که کردیم تعظیم آران و پدرم منو

 !...بودم دیده خواب تو که همونی بود
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 !...پدرت پیش برگشتی باالخره پس_

 !...کردی طی برسی اینجا به اینکه برای رو طوالنی راه

 !!!خودت خونه به اومدی خوش

 

 ؛ گفتم لبخندی با

 

 !...میاد یادم رو شما من_

 !..زدین حرف من با خوابم تو شما

 !...اومدم اینجا من

 

 ...میکردن نگام بهم تعجب با پدرم و آران

 

 ؛ گفت بینه می منو درون انگار که چشمانی با هادریان
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 !...درسته_

 !افتادی؟ جا دیاکو جفتت از چطور اما

 ست؟؟؟ ریخته بهم چقدر االن اون دونیمی هیچ

 

 ...بگم که نداشتم چیزی پایین انداختم سرمو ناراحت

 ؛ گفت عصبی پدرم

 

 نیست من دختر برای مناسبی همسر و جفت دیاکو!...من خداوندگار_

 !...ام ازدواج این مخالف من

 

 !...بگیری نمیتونی رو سرنوشت جلوی تو برادرم هوروش_

 رناپذی شکست ای روحیه آدم این فهمیدم دیدم رو دیاکو درون وقتی

 .!..بشه زمین در ما برگزیده آدم این شد باعث که داره سرسختی و

 

 !..توئه دختر برای فرد مناسبترین دیاکو و
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 !!..مورده بی تو مخالفت و

 

 شناآ مرسده با همه تا کن برپا جشنی دخترت برگشتن مناسبت به

 !...بشن

 «مرسده»

 

 

 زندانفر و خدایان تمام که داد رو باشکوه جشنی برپایی دستوره پدرم

 ...بودن دعوت شاگردانشون و

 

 دیگه خدای چهار و خدایان خدای و پدرم با آران توضیحات طبق

 ...داشت وجود خدا شش جمعا

 زامیاد ، سرنوشت و زمان خدای زُروان ، زیبایی و عشق خدای زهره

 ...آرامش و شادی خدای رامَن و حاصلخیزی و زمین خدای

 

 ...داشتن بچه بیشتر یا دو کدوم هر که
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  مرتبه و مقام براساس که شاگرد هزاران و

 ...داشتن بلندی های اسم

 ...بودن زیاد بس از نموند ذهنم تو اما گفت رو همه اسم اینکه با که

 

 وجود شاگردان تمرین و مبارزه برای بزرگ ای محوطه قصر هر تو

 ...داشت

 

 !..بده یاد رو کردن مبارزه هنرهای منم به داده قول بهم آران

 

 ...حموم برم باید قبلش اما بشم آماده جشن برای باید فعال االن

 

 رز هایگل از پر که دیاکو قصر حموم از بزرگتر حتی بزرگ حمومی

 کرده روشن حموم جای جای که خوشبو ای ماده و بود سفید و قرمز

 ... بودن
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 بیرون گرم آب دهنش از که زن یه شکل به فواره یه که آبی حوض

 ...داشت قرار حموم وسط میومد

 ...بودن من به خدمت به آماده و ایستاده صف به زیادی خدمتکارای

 

 ...کنم حموم خجالت بدون بتونم تا کردم بیرون همشونو من اما

  دیاکو که افتادم حمومی یاد لحظه یه

 !..کرد حمومم و ماساژ  منو خودش و بود حموم تو باهام هم

 

 ...بود کرده عادت بد منو!!...لعنتی

 

 !...نمیگیره ازم سراغی که شده ناراحت و دلخور ازم حتما

 

 ...بودن ایستاده در پشت خدمتکارا اومدم بیرون حموم از وقتی

 نکرد خشک به کرد شروع خدمتکارا از یکی و صندلی روی نشستم

 ...میداد ماساژ رو پاهام و دست مخصوص روغنی با دیگه یکی ، موهام
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 !..وبهخ حموم از بعد پوست لطافت برای گفت پرسیدم علتشو وقتی

 

 

 «مرسده»

 

 

 هکرد آماده برام که لباسی شد تموم صورتم و سر آرایش کار وقتی

 ...پوشیدم رو بودن

 

 اننش جواهر و پهن تقریبا کمربندی که بود سفید رنگ به لباسم

 ...بود شده بسته کمرم دور که داشت

 داشت دنباله کمی و بود بدنم قالب کامال

 ینهس لختی تا ریختم دوطرفم موهامو که بود باز اش یقه کمی لباسم

 !...بپوشونه امو

 !گذاشتن سرم روی الماس از تاجی نیم و

 ...میکردم نگاه خودمو خوشحالی و ذوق با دیدم آینه تو خودمو وقتی
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 دادم که ورود اجازه شد زده اتاقم در

  بود دستش مشکی ای جعبه که بود آران

 ...میکرد نگام آلود اشک و متعجب دید منو وقتی

 

 ...رفتن بیرون اتاق از خدمتکارا

 ؛ گفت و کرد نگاه بهم خوب ایستاد جلوم اومد

 

 !...دیدم رو مادرمون کردم فکر لحظه یه_

 !...میشی مادر شبیه بیشتر میگذره که روز هر

 

 ؛ داد ادامه و کرد باز رو بود دستش تو که ای جعبه
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 عنوان به االن تا من میکرد استفاده مادرمون که بود جواهراتی این_

 بدم تو به رو اینا که گرفتم تصمیم حاال ولی داشتم نگهشون یادگاری

 !..میمونن تو پیش بعد به حاال از داشتم نگهشون من االن تا

 

 ...بود شده جمع چشمام تو اشک و کرده بغض

 رو دستبندش و ها گوشواره بعد و گردنم انداخت رو گردنبندش

 ...انداخت

 

 ؛ گفت و گرفت بغلم و بوسید عمیق پیشونیمو بعدش

 

 !...دارم هدیه یه برات امشب_

 

 ...کردم نگاش و کرده بلند سرمو

 ؛ پرسیدم متعجب

 

 ؟؟؟...ای هدیه جور چه!!...هدیه؟_
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 ؛ داد جواب و خندید شیطون

 

 !!!میفهمی خودت_

 

 بود؟؟؟ چی اش هدیه یعنی

 !!!من؟ مهربونه داداش این کنه چیکار میخواست باز

 

 ...بود شده شروع جشن

 ...داشتن حضور جشن تو بودن دعوت که کسانی همه

 

 ...رسیدمی نفر هزاران به شون تعداد شاید

 غرور احساس هم بودن اومده من دیدن برای که جمعیت همه این

 ...داشتم استرس هم میکردم
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 ...شدم وارد آران همراه

 بود نمرده که دختری ، آب خدای هوروش دختر عنوان به منو وقتی

 کردن معرفی

  تحسین و حیرت ، کنجکاوی نگاهشون تو

 !...میشد دیده

 

 به کرد شروع و ام شونه دور انداخت دست پدرم ، پدرم پیش رفتم

 ...بهم خدایان معرفی

 در که زد مهربونی لبخنده دید منو وقتی سرنوشت خدای زروان

 ؛ گفت شنیدم ذهنم تو صداشو حیرت نهایت

 

 تمگرف قرار تو واالی و بزرگ روح تاثیر تحت من اومدی بدنیا وقتی_

 !...بزنم رقم برات رو سرنوشت بهترین گرفتم تصمیم که

 

 ؛ گفت شدم زروان به خیره شوکه همچنان دید پدرم وقتی
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 هیچکس و میزنه حرف همه با ذهن طریق از سرنوشت خدای_

 موجودات برای هایی سرنوشت چه و میگذره ذهنش تو چی نمیدونه

  مصلحت بنابر و زده رقم

 !...کنه فاش رو مگو رازهای نباید

 !!!نکن تعجب زیاد پس

 

 معرفی رو بعدی خدای پدرم که کردم خوشحالی ابراز ذهنم تو منم

 ؛ کرد

 

 !...زیبایی و عشق الهه زهره_

 

 از چی هر نکردم اغراق بودم دیده که بود زنی زیباترین بگم اگه

 !..گفتم کم بگم زیبایش

 

 !..نهک خیره خودش به رو مخاطب تا بود کافی دلفریبش لبخندش فقط
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 !..مظلوم و معصوم!...مادرتی شبیه_

 ...هستی دیاکو فرمانروا جفت شنیدم

 !...میشه رام تو بدست فقط سرکش فرمانروای این

 !!!خواستارم ابدی و پایدار عشقی براتون

 

 ...کردم تشکر زده خجالت

 

 مغروری قیافه...حاصلخیزی و زمین خدای ، زامیاد بعدی خدای

 ...داشت

 ...بود ساله شش پنج و بیست پسرهای شبیه اش قیافه

 !!!بنفش چشمانی با و بور

 

 ...داد تکون برام سری فقط میکرد نگاه منو خیره

 !...دادم تکون براش سری خودم مثل منم

 !!!!دیدم که بودم ندیده خودشیفته خدای دیگه
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  شادی و آرامش خدای ، رامَن بعدی خدای

 ...بود باز نیشش و میخندید مدام

 !شیطونیه و بازیگوش خدای بود مشخص

 ...بود رامَن شبیه شیطنت تو آران

 

 ...کردم خرسندی و خوشحالی ابراز 

 

 و پدر کنار مجللی صندلیه روی نشستم خدایان معارفه از بعد

 !...برادرم

 

 

 «راوی»
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 هوروش دختر شدن پیدا مناسبت به پایکوبی و جشن سرگرم همه 

 ...بودن آسمانی قصر در آب خدای

 

 !...شناخت نمی پا از سر خوشحالی از هوروش

 هوروش یه جاش و بود رفته عصبی و افسرده هوروش اون انگار

 دخترش وجود بخاطر همش و بود اومده اخالق خوش و خندان

 !...بود( مرسده)تیارا

 

 جفتش گذاری تاج و ازدواج جشن برای ریزی برنامه فکر تو دیاکو

 ...بود مرسده

 ...میشد برگزار باشکوه و ممکن شکل بهترین به باید اینکه

 

 ایدب مرسده با رو شدن آشام خون به تبدیل مسئله درباره همچنین و

 ...گذاشتمی میون در

 !!...چی؟ بشه آشام خون نخواد اگه که بود این دیاکو فکر تموم
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 رضایت و میل با باید خودش که چیزیه این کرد نمی اجبارش البته

 !... میگذاشت احترام انتخابش به دیاکو و بخواد

 

 باشه آشام خون چه!...خواستمی  باشه که طور هر رو مرسده دیاکو

 !!!..معمولی انسانی چه

 رازد زبون البته صد و معصوم و زیبا ، قد وجب یه با رو دختر این اصال

 !...داشت دوست واری دیوونه بطرز رو

 

 دگردنبن بودن بالاستفاده از وقتی پلید مدوسای دیگه طرف در اما

 ...بود شده ناامید

 بخصوص برسه بهش ای دیگه کس دست نذاره گرفت تصمیم

 !شیطان وولدمورت

 مه ای دیگه کسه پس کنه استفاده ازش نمیتونست خودش وقتی

 !...میکرد استفاده ازش نباید
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 فهمیده آب خدای هوروش که شد متوجه جاسوسانش طریق از مدوسا

 !...آسمانی قصر به برشگردونده و ست زنده دخترش

 

 که بار هر میکرد فکر خودش با داشت ناامیدانه و خسته مدوسا

 !...میموند زنده جوری یه میکرد زخمی مرگ حد در رو مرسده

 !!!جنگید سرنوشت با نمیشد جور هیچ

 ...بود شده مشخص قبل از دختر این تقدیره

 

 ...!میکرد تقال موندن زنده برای و داشت سرسختی روحیه دختر این

 هب و میکرد پیدا نجات هم باز میکرد زخمیش هم بار صدتا اگه حتی

 !...برمیگشت داشت تعلق که جایی

 

 !؟...نبود مهربون من با سرنوشت چرا پس اما گفت خودش با غمگین

 !!..هیچی آخرش و زدن پا و دست کینه و خشم در سال هزاران

 

 «مرسده»
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 در خدایان بقیه و نشسته خدایان همه رأس در هادریان خدایگان

 !..بودن نشسته خدا هر ارشد فرزندان اون از بعد و کنارش

 

 شده خیره بهم خدایان پسران از یکی بودم نشسته که ای لحظه از

 ...بود

 

 !...بود خودشیفته و مغرور نگاهش

 وروشه دختر اگه حتی نیستی عددی تو میگفت بهم نگاهش با انگار

 !!!باشی آب خدای

 

 ؛ گفتم و آران طرف برگشتم خیالش بی

 

 بود؟؟؟ چی گفتی که ای هدیه اون!...خب_

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

781 
 

 !...نشده وقتش فعال_

 

 ؛ پرسیدم متعجب

 

 حاال؟؟؟ هست چی_

 

 ؛ گفت و کرد نگام مرموز لبخندی با

 

 !..باش داشته صبر_

 

 متس برگردم متعجب شد باعث صدایی که کنم اصرار بهش خواستم

 ؛ صدا

 

 زراعی های زمین خدای پسر من!...هوروش جناب عالی دختر تیارا_

 !..بزنیم حرف کمی هم با که میکنم تقاضا شما از و هستم ایزدیار
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 !!!تنها البته و

 

 چه من با اما بود خودشیفته پسره همون این بودم زده زل بهش متحیر

 داشت؟؟؟ حرفی

 

 !...خوردم جا جدیتش و درهم های اخم دیدن با که کردم نگاه آران به

 

 من بجای پدرم که بدم جوابشو چی دونستمنمی بودم شده هول

 ؛ داد جوابشو

 

 !...پسرم البته_

 

 زدیارای نباش نگران...کنین صحبت برین ایزدیار با دخترم!...تیارا_

 !...کنهمی محافظت ازت بخوبی

 

 ...گرفت طرفم بازوشو که شدم بلند و کردم قبول ناچار
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 متس به افتادیم راه گرفتمو لباسشو انگشتام نوک با فقط مردد

 ...تاالر خروجی

 

 ؛ گفت گذشت ساعت چندین اندازه برام که ساعت نیم از بعد

 

 !!؟...ساکتی انقدر همیشه_

 

 ...بزنم حرف افتاده فیل دماغ از پسره این با خواستنمی دلم هیچ

 

 !...میدم گوش بیشتر زنمنمی حرف زیاد معموال من_

 

 ...انداخت بهم کجی نگاه یه

 

 ...میزنم حرف زیاد دیاکو با فقط نگفتم دروغم خب
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 بزنم حرف براش بخواد که چقدر هر تا دیاکو با دارم دوست اصال

 !...بشم خسته اینکه بدون

 

 وسطش بزرگ ای فواره که سرسبزی فضای به بودیم رسیده حاال

 ...بود

 ؛ گفت و سمتم برگشت و ایستاد

 

 !!آشامی؟ خون اون جفت شنیدم_

 خون موجوده یه از بیشتر لیاقتت قدرتمندی ی الهه یه دختر تو

 !...خواره

 

 دیاکو؟؟؟ مورد در گفتمی داشت چی گستاخ پسره این

 

 ؛ گفتم محکم لحنی و جدیت با
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 نهایت من با و...قلمروهاست قدرتمنده فرمانروای ، دیاکو فرمانروا_

 !کیم من نمیدونست که زمانی حتی کرده رفتار احترام

 !!!دارم دوست رو خونخوار موجود این منم و

 !...کنه توهین بهش کسی نمیدم اجازه طور همین و

 

 و خودش به چسبوند منو و گرفت محکم بازومو که برگردم خواست

 !...انداخت کمرم دور دستشو یکی اون

 

 ...میکردم نگاه بهش مبهوت و شوکه

 ..میکرد؟؟؟ چیکار داشت احمق این

 

 !..ببوسه منو میخواست آورد جلو سرشو

 ...بود گرفته محکم منو اما...کردم تقال

 !!داشت زور هرکول عین لعنتی

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

785 
 

 ...شنیدم رو بلندی فریاد صدای که گرفتمی ام گریه داشت دیگه

 !!!!بود دیاکو صدای ، صدا این

 

 محکم رو عوضی پسره این و رسوند بهمون خودشو باد سرعت به

 متر چند ایزدیار که بود طوری ضربه شدت...طرف اون کرد پرت

 !...شد پرت اونورتر

 

 کردمو حلقه گردنش دور دستامو و دیاکو بغل انداختم خودمو من و

 ...گریه زیر زدم

 !..بودم ترسیده هم بودم دلتنگش هم

 

 زد چنگ پهلوهامو محکم حرص با دیاکو

 رقرا صورتش مقابل صورتم که  کشید گرفت موهامو خشونت با و

 ...کرد حمله لبام سمت به بده فرصت بهم اینکه بدون و گرفت

 

 !..بده نشون گستاخ پسره اون به مالکیتشو میخواست
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 و خشن...میبوسه منو که باریه آخرین انگار بوسیدمی جوری یه

 !..گرسنه

 

 ...کردم همراهیش اون از بدتر منم البته

 ...میکردم حس دهنم تو خونو طعم

 دیاکو اینکه بود مهم بودنمون باهم و لحظه این فقط!...نبود مهم اما

 !...بود اومده پیشم اینجا

 

 

 «دیاکو»

 

 

 نم جفت و تیارا خواهرش برگشتن مناسبت به منو و اومد آران وقتی

 ...کرد دعوت

 نمی خودم پوست تو!...کنم چیکار دونستم نمی خوشحالی از درونم

 !!گنجدم
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 اعالم موافقتمو سرد خیلی که بطوری حفظ خودمو خونسردی اما

 !..کردم

 

 آماده برام رو لباس فاخرترین و بهترین دادم دستور خدمتکارا به

 ...کنن

 

 خودم به معطری و خوشبوه ای ماده ، بدنم شستن از بعد حموم رفتم

 ...رفتم بیرون زدمو

 !...بودن کرده آماده میخواستمو که لباسی خدمتکارا

 

 یقه و آستین سر:  جمله از لباس از هاییقسمت و بود زربافت از لباس

 ...بود شده تزیین ریز یاقوت سنگهای با

 

 .!.گذاشتن سرم روی رو تاجم و پوشونده تنم به لباسو خدمتکارا
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 ...رفتیم آسمانی قصر به آران همراه شدم آماده وقتی

 چند شد قرار که شدیم آسمانی قصر محوطه وارد زدنی بهم چشم در

 !...کنه اعالم ورودمو که بشه قصر تاالر وارد من از زودتر آران دقیقه

 

 صرق محوطه تو داشتم...نبود آران از خبری ولی بود گذشته ساعت یه

 هک میکردم نگاه رو کشیده فلک سربه درختان میزدمو قدم آسمانی

  دور ای فاصله از یهو

 ...شنیدم صدایی

 !!!!بود مرسده جفتم به متعلق صدا این

 

 دمدی که چیزی با ولی رسوندم مرسده به خودمو تمام هرچه سرعتی با

 زور به میخواست خدایان پسران از یکی گرفت چشمو جلوی خون

 !...ببوسه منو جفت

 

 با و جدا ازش رو عوضی پسره اون رسیدمو بهشون چجوری نفهمیدم 

 !..زمین رو افتاد اونورتر متر چندین که کردم پرتش قدرت
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 آغوشم تو انداخت خودشو مرسده ناگهان

 ...کردن گریه به کرد شروع و

 ...کشیدم موهاش و بدنش بوی از عمیقی نفس و بستم چشمامو

 

 !...بود من درمون و درد دختر این

 !...داشتم ضعف مقابلش در من که بود کسی تنها

 ...داشتم نیاز بهش سال هزاران اندازه به

 !...کردم شکار لباشو کشیدمو موهاشو خشونت و حرص با و

 

 ...میکرد همراهیم من از تر تشنه اون

 !...بود شده دلتنگم لجباز خدای این پس

 

 !...بود آورده کم نفس بوسیدنش وقفه بی دقیقه چند از بعد

 ؛ گفتم چسبوندمو پیشونیش به پیشونیمو کردم جداش خودم از
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 !...دختر باشی من جون آروم تا اومدی بدنیا تو_

 !!!!میخوامت خیلی

 «راوی»

 

 قصر اصلی تاالر به شدن وارد حال در دست در دست دیاکو و مرسده

 ...کرد اعالم رو ورودشون آران که بودن آسمانی

 

 فکر خودش با و کشید هم تو اخماشو کنارهم دیدنشون با هوروش

 حرف روی ولی نبود دخترش مناسب اصال خونخوار موجود این کرد

  هادریان خداوندگار

 !...بزنه حرفی نمیتونست

 

 ...رفتن کنار راهش سر از همه

 ؛ گفت و کرد تعظیم و خدایان جلوی اومد دیاکو فرمانروا
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 !...جشن این در حاضر خدایان و هادریان خدایگان بر درود_

 

 خندلب و مهربونی با داشت دوست فرزند یه مانند رو دیاکو که هادریان

 ؛ داد جواب

 

 !...قلمرو هفت قدرتمنده فرمانروای ای تو بر ما درود_

 !...اومدی خوش پایکوبی و جشن این به

 

 ...کردن آماده اش واسه هادریان خدایگان کناره جایی و

 

 دیاکو ، نشستن سلطنتی صندلی روی بر دیاکو و مرسده اینکه از بعد

 که بطوری چسبوندش خودش به و مرسده کمر دور انداخت دست

 !!دیاکو روی بود داده لم مرسده

 

 و شده ناراحت ازم پدرم!...کن ولم میکنن نگاه رو ما دارن همه دیاکو_

 !!!میکشم خجالت من...کنهمی نگام عصبانیت با داره
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 ؛ گفت جوابش در اخمو و جدیت با دیاکو

 

 تو مالک و جفت من که بفهمن هم بقیه خواممی من!...نیست مهم_

 !...بشه نزدیک بهت نداره حق کسی و هستم

 !...بشه تکرار امروز اتفاق دیگه خوامنمی طور همین و

 

 لعنتی های زورگویی و مالکیت این برای رفت ضعف دلش مرسده

 !...اش

 

 مچش تو چشم با و میکرد نگاه بهشون خوشحالی و شیطنت با آران

 هک فهمید باز دهن با مرسده که زد اش واسه چشمکی مرسده با شدن

 !!!بوده چی اش هدیه ناقال برادر

 

 هواش حال همه در که شد فهم و درک با برادر صدقه قربون دلش تو

 !...خواهرشه مرسده نمیدونست که زمانی حتی داشت رو
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 ...گفت آرومی ″آخ″ دیاکو توسط کمرش شدن فشرده با

 

 !...دیگه جای نه باشه من به باید حواست تمامه منی پیش وقتی_

 

 !!!ها برادرمه_ 

 

 !...باشه که کس هر_

 

 ...رسید ذهنش به فکری دیاکو ناگهان

 شده انجام عمل تو رو هوروش هم تا بود فرصت بهترین این

 !..میکرد برپا رو اش ازدواج جشن زودتر هم و گذاشتمی

 ؛ گفت و شد بلند

 

 !!دارم درخواستی شما از!...هادریان خداوندگار_
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 ؛ داد جواب ولی بگه میخواد چی دیاکو میدونست اینکه با هادریان

 

 !!داری؟ ای خواسته چه_

 

 منو ازدواج مراسم بدین اجازه شما اگه خواممی من!...خداوندگار_

 !...کنم برگزار رو هوروش جناب عالی دختر جفتم

 !...کنم گذاری تاج ام ملکه عنوان به رو جفتم باید من

 

 دست حرکت با که بگه چیزی خواست شد بلند عصبی هوروش

 ...نشست دوباره هادریان

 

 !...امر این در مختاری تو_

 !...بهتره بشه برگذار شما ازدواج مراسم زودتر هرچه هم من بنظر
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 که ای مرسده کنار برگشت دوباره و کرد تعظیمی خوشحال دیاکو

 !...بود مونده مبهوت و مات

 

 «مرسده»

 

 

 بود مونده باز زد دیاکو که حرفی از دهنم

 و کنارم اومد براق چشمان با که میکردم نگاش داشتم شده خشک

 گرفت دستمو

 ؛ گفت و کرد بلندم

 

 حرف باهات موضوعی به راجع خواممی اتاقت به کن راهنمایی منو_

 !...بزنم

 

 !!؟...بگه میخواست چی دیگه
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 ...رفتیم اتاقم به همراهش و گرفتم دستشو شدم بلند

  شدیم اتاقم وارد که دقیقه چند از بعد

 ؛ پرسیدم ازش تعجب با که کرد قفل و بست اتاقو در

 

 میکنی؟؟؟ قفل درو چرا_

 

  کمرم دور انداخت دستشو و نزدیکم اومد

 ؛ گفت پرعطش و

 

 !!!نشه مزاحمون کسی زنیممی حرف باهم داریم وقتی میخوام_

 !...ببینه زنمو منو خصوصیه خلوت کسی خوام نمی

 

 ؛ پرسیدم که پرید باال تعجب از ابروهام

 

 !!!بزنی؟ حرف باهام موضوعی به راجع خواستی نمی مگه_
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 دبوسیمی ریز گوشمو و بود کرده فرو گردنم تو سرشو که حالی در

 ؛ گفت

 

 !...بود شده تنگ معرفتم بی جفته برای دلم اما!...درسته_

 !...اینجا اومده و کرد ول منو رحمه بی خیلی جفتم آخه

 مکنهم چون بکنم نمیتونم کاریم و نیستم راحت اینجا اینکه با منم

 !...خوامنمی اینو من و بره بیرون صدات

 !...کنم میتونم بوست دیگه اما

 

 ...بود کرده پیدا شدت هاش بوسه حاال

 !...بود شده سِر لبم که بود بوسیده اینقدر لبامو و گردن

 

 ؛ گفتم میزدم نفس نفس حالی در و کردم جداش خودم از بزور
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 !!!بگی؟ میخواستی چی بگو!...کافیه_

 

 دمیش کالفه اینجوری وقتی زد چنگ موهاشو رفت عقب قدمی کالفه

 !...اومده پیش مهمی موضوع یعنی

 

 ؛ گفت یهو و سمتم برگشت

 

 !!میکنی؟ اینکارو بشی آشام خون به تبدیل بخوام ازت اگه_

 

 ...میکردم نگاش شده گشاد چشمای با

 

 تو؟؟؟ میگی داری چی...چ_

 

 دارن انتظار مردمم هستی آشام خون یه جفت وقتی!...گفتم واضح_

 !...باشه آشام خون یه اشون ملکه
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 !...کنم نمی اجبارت من البته

 !!! میخوامت وجودم تمام با من باشی که جور هر تو چون

 

 !...بود عجیبی سرنوشت چه این

 اونوقت ، گرفتممی تهوع حالت...میشد بد حالم خون دیدن از من

 ؟؟؟...بشم تبدیل آشام خون به چطوری

 

 طرفه دو دستاش با ایستاد جلوم اومد دید منو تردید وقتی دیاکو

 ؛ گفت و گرفت صورتمو

 

 مآشا خون وقتی ولی...میشه بد حالت خون دیدن از حتی تو میدونم_

 خوایمی غذا و ای گرسنه وقتی مثل کنیمی پیدا کشش خون به بشی

 !!!طوره همین هم موقع اون

 !میکنم حمایتت من بگیری تصمیمی هر تو
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 «راوی»

 

 

 جمع برای بهشون تا فرستاد قلمرو  هفت به پیک چندین آذرخش

 !...بده اطالع سرباز آوری

 

 ...رفت ارتش فرماندهی مقر به هم خودش و

 خون دورگه که موجودی ، گرگین رهبری به هاآشام خون ارتش 

 بود گرگ و آشام

  بوده گرگینه مادرش و آشام خون پدرش

 طرد خودشون قلمرو از و کردن ازدواج و گرفتن نادیده رو قوانین که

 ...شدن

 

 هیکل و نیرو اینکه بدلیل شدنش بزرگ و گرگین اومدن بدنیا با ولی

 ارتش وارد داشت رو آشام خون العمل سرعت و گرگینه تنومنده

 ...شد هاآشام خون
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  سخت آزمونهای در موفقیت از پس و

 اونو دید رو دالوریش و شجاعت آذرخش وقتی ارتش فرسای طاقت و

 !...کرد منسوب ارتش فرماندهی به

 

 !...شدن هم صمیمی دوستای آذرخش و گرگین بعد به زمان اون از

 

 ...دبو سربازان سر بر زدن فریاد مشغول که شنید رو گرگین صدای

 کهبطوری بود باال بسیار بودنش دورگه بخاطر گرگین صدای قدرت

 !...داشتن واهمه ازش سربازان

 

 اهاشتب مرتکب که بود هاییآشام خون تنبیه حال در انگار االن ولی

 ...بودن شده

 

 در که هاییآشام خون...شد حضورش متوجه گرگین که رفت جلو

 !...کنن آزاد داد دستور رو بودن خوردن شالق حال
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 که میدونست آذرخش

  سردش و خشن ظاهر برخالف گرگین

 !...بود رئوف و بخشنده

 

 و کشیده دست کاخ به رسیدگی امور از بزرگ آذرخش که شده چی_

 اومده

 !!!هستم؟ چی مدیون رو افتخار این...گرگین دیدن به 

 

 ؛ گفت و زد لبخندی آذرخش

 

 !...نیست تشریفات به احتیاج رفیقم دیدن برای_

 

 ؛ داد ادامه شده جدی یکدفعه

 

 !...سربازه هزار صدها آوری جمع حال در دشمن_
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 جنگی تجهیزات و سالح تا میسوزونه و کنهمی تخریب رو جا همه

 !..بسازه

 

 آموزش و کن آوری جمع آشام خون میتونی که چقدر هر گرگین

 !...بده

 !...بهتره باشیم داشته نیرو بیشتر هرچی

 

 برامون رو ارتششون سربازان برامون که دادم اطالع قلمروها به منم

 !...بفرستن

 !... فرمانرواست دستوره این

 

 ؛ گفت و داد تکون سری گرگین

 

 !...داریم پیش در سختی نبرده معلومه که طور این_

 

 !...درسته_



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

814 
 

 «مرسده»

 

 

  هادریان خدایگان و آران پادرمیونی با جشن پایان از بعد

 ...برگردم دیاکو با داد رضایت پدرم

  شد عصبانی و شاکی خیلی اولش چه اگر

 گینغم نگاهش باشم دیاکو پیش خواممی خودمم گفتم بهش وقتی اما

 !...شد

 

 برگردوندن برای که آران و دیاکو با همراه لباسم کردن عوض از بعد

 ...اومد باهامون دیاکو قصر به ما

 

 به اما جاخورده ما دیدن با خدمتکارا که شدیم ظاهر اصلی تاالر تو

 ...کردن تعظیم ما مقابل و اومدن خودشون
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 هب زود داد قول و بوسید عمیق پیشونیمو و کرد بغل محکم منو آران

 !..آسمانی قصر به برگشت بعدش و بیاد دیدنم به زود

 

 !...نبود خوب زیاد حالم

 ...میکرد درد کمرم هم و سرم هم

 !..بود ام ماهانه عادت زمان کنم فکر لعنتی

 

 خجالت بدون همین بخاطر برم باال هاپله از نداشتم حوصله اصال

 ؛ گفتم و دیاکو گردن دور انداختم دستامو

 

 !...نیست خوب زیاد حالم اتاقمون به ببری منو میشه_

 

 ...کرد بلندم کمرم و زانوم زیر انداخت دست هراسان و نگران دیاکو

 ...بودیم اتاقمون تو بعد ای لحظه و

 رنگ وقتی صورتم بررسی به کرد شروع و تخت رو گذاشت منو

  دید پریدگیمو
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 ؛ پرسید

 

 ؟...گچ مثل شده صورتت چرا...شده چی_

 

 !!!!بشم پریود خواممی بفهمونم بهش چطور حاال

 

 !...بشم ماهانه عادت خواممی فقط!...نیست چیزیم_

 

 ...میکرد نگام گنگ و گیج

 چیه؟؟؟ ماهانه عادت نمیدونست یعنی

 

 ...چیزه...اممم_

 

 !...بدی توضیح نیست الزم_

 !...دارن ها زن ماه هر که هایی ریزی خون!...منظورتو شدم متوجه
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 رفتار یمتمال با نیستم بلد زنها با گفتم بهت من!....عزیزم مرسده ببین

 !...دونمنمی زنها مورد در هیچی که نگفتم اما کنم

 

  بشم تبدیل آشام خون به اینکه از قبل من

 چیزا اینجور و رابطه یدرباره چی همه که بودم بالغ انسان یه

 !...میدونستم

 درد و کنهمی تغییر شون خوی و خلق دوره این تو زنها دونممی من

 !...دارن

 

 !...نکش خجالت من از پس

 !!؟...یبکش درد کمتر که بکنم برات میتونم چیکار من بگو بهم فقط

 

 ؛ پرسیدم بدبینی و شک با

 

 !!!داشتی؟ رابطه زنی با بشی آشام خون اینکه از قبل تو_
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 تو بموقل یکی انگار کرد یخ بدنم تموم دیدم چشماشو تو تردید وقتی

 !...میداد فشار و گرفته دستش

 ؛ گفتم زدمو پوزخندی

 

 !...بوده پس_

 !...دونیمی زنونه مسائل این مورد در چطور که کردم تعجب لحظه یه

  برات من میکردم فکر بودم ساده چه من

 ..._تو ولی زنم اولین

 

 ؛ گفت و گرفت محکم چونمو پراخم

 

 !...شدی متوجه اشتباه تو_

 ...نداشتم کامل رابطه کسی با من
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 دیگه النا بود شدنم تبدیل قبل واسه که بود نیمه نصفه رابطه یه فقط

 !..بوده شکلی چه دختر اون نمیاد یادم حتی

 

 !..کن استراحت االنم میکنم خواهش پس

 هآماد دارویی گیاهان دردت تسکین برای میدم دستور خدمتکارا به

 !...کنن

 !...فرماندهی مقر به برم باید منم

 

 !.. میمردم حسادت از داشتم

 صالا داشته دوستش دیاکو آیا و بوده کی دختر اون بدونم میخواستم

 !..نداشتن کامل رابطه که شده چی

 ...ودنب وقتش االن ولی بود کرده مشغول ذهنمو که بودن سواالتی اینا

 

 ...رفت سریع و بوسید محکم لبامو
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 «دیاکو»

 

 

  مرسده قضاوت از دلخور و ناراحت

 !..ارتش فرماندهی مقر به رفت

 

 ...شد گرگین فرمانده چادر وارد

 ینگرگ که کردن تعظیم دیدنش با بالفاصله گرگین و آذرخش که

 ؛ گفت

 

 !...قلمروها قدرتمنده فرمانروای بر درود_

 

 !...ما نیرومنده و زیرک فرمانده بر درود_

 ...کنین؟ آوری جمع آشام خون سرباز تونستین چقدر
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 !...بود بودنش دورگه بخاطر که داشت بزرگی جثه گرگین

 رو و زیر ذهنشو اتفاقات تمامی زدم دست بهش بار اولین برای وقتی

 ...کردم

 انجام رو دقت نهایت ارتش فرمانده انتخاب در آذرخش فهمیدم

 !...داده

 

 ؛ داد توضیح گرگین

 

 این از که داریم آشام خون نیروی هزار ده حدود االن تا ما!...سرورم_

 !...هستن نظامی آموزش حال در نفرشون هزار سه تعداد

 

 ؛ گفتم جدیت و اخم با

 

 نمیدونیم دقیقا ما...کمه خیلی آشام خون سربازان تعداد!...کمه_

 !...چقدره ارتشش نیروی دشمن

 !...بیشتره خیلی هزارتا ده از مطمئنا ولی
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 ؛ پرسیدم آذرخش به رو

 

 !!؟...نشد خبری...چی دیگه قلمروهای_

 

 ، ها کوتوله ، انسانها ، الفها ، دریایی پریان های قلمرو!...من سرور_

 ...کردن همکاری اعالم جنگلی پریان

 !...نرسیده خبری یخ سرزمین و ها گرگینه قلمرو از هنوز ولی

 

 ؛ گفتم و رفت هم تو بیشتر اخمام

 

 باهاشون شخصاً خودم نشد خبری بازم اگه میکنیم صبر روز چند_

 !...میزنم حرف
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 !.. بود ناراحت ازم هم هنوز سیمدخت

 ...داشتم احتیاج یخ سرزمین ویژه گارد به من ولی

 ایلرپت و ارگ چندین نابودی توانایی سرباز هر که یخی سرباز هزاران

 !...داشت رو

 

 هساخت رو سربازان این خودش درونی نیروی از استفاده با سیمدخت

 !...بود

 چطور که بودم دیده ، بودم دیده رو سربازان این جنگی قدرت من

 !...دارن تخریب قدرت

 

 اختیارم در سربازانشو که میزدم حرف سیمدخت با جوری یه باید

 !..بذاره

 !...کنم مجبورش  ذهنی نفوذ طریق از خواستمنمی

 !!!باشه اومده سرعقل امیدوارم
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 وارد تازه هایآشام خون دادن آموزش از آذرخش و گرگین همراه به

 ...کردیم دیدن

  تیراندازی مهارت تا گرفته زنی شمشیر از

 ...بودن تمرین حال در

 

 !...کردن تعظیم کمر تا و ایستادن صف به دیدنم با همه

  کردم کمانی و تیر درخواست و رفته جلو

  تیر چند با ضخیم و بزرگ کمانی فورا که

 ...آوردن برام

 

 تو همزمان تیر سه...داشت فاصله متر چهارصد سیصد حدود در هدف

 ...گذاشتم کمان

 ...کشیدم کمانو زه قدرت تمام با و

 هب تیرها که این بر عالوه که کردم پرتاب رو تیرها سرعتی چنان با

 !...کرد نابودش کال بلکه نشست هدف وسط
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 با و خونسرد آذرخش فقط میکردن نگام شگفتی و حیرت با همه

 ...میکرد نگام لبخند

 

 ؛ زدم فریاد ها آشام خون به رو

 

 !...کنین نابود رو دشمنان باید اینطوری_

 !...بجنگید باید توانتون تمام با

 

 ...کشیدن خوشحالی از فریادی همه

 

 

 «مرسده»

 

 ...بود شده شروع خونریزیم

 ...میکشید تیر زیردلم و کمرم
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 !...هبد بهم تمیز و شده شسته سفید های پارچه خواستم خدمتکار از

 

 الیه چند رو کدوم هر کردمو پاره کوچیک های اندازه تو رو ها پارچه

 ...کردم استفاده بعد زدم تا

 

 خیلی اینکه وجود با و کرده دم برام گیاهی داروی نوع چند خدمتکارا

 !...شد کم دردم ساعت نیم از بعد اما بودن مزه بد و تلخ

 سیقف و بود ریخته گداخته زغال فلزی ظرفی تو خدمتکاران از یکی

 قفس روی میذاشت رو ضخیم های پارچه تیکه و گذاشته روش آهنی

 !...میگذاشت کمرم و شکم روی و میکرد گرم آهنی

 

 !بود زیاد خونریزیم ماه این چرا دونمنمی

 !...بود استرس واسه احتماال

 

 !...میخواستم کنارم رو دیاکو حضور االن من

 ...سرکشی برای ارتش فرماندهی مقر رفته ساعته دو االن اون اما



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

817 
 

 

 و سربازان ولی پیچیده قصر تمامه تو من خون بوی میگن خدمتکارا

  نگهبانان

  اگه حتی کنن نمی حمله اشون ملکه به

 !...باشن داشته خون عطش

 

  براشون مقدسه اشون ملکه هاآشام خون

 !...میکنن دفاع اشون ملکه از عمرشون لحظه آخرین تا و

 

  دستشویی برم میخواستم شدم بلند

  خون زیادی حجم شدم سرپا که همین اما

 ...شد خیس کامال لباسم دامن که بطوری شد خارج ازم

 

 ...کرد لرزیدن به شروع پام و دست زده وحشت و ترسیده

 ...میکردن نگاه بهم پریده رنگ خدمتکارا
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 ردنبگ قلمرو در طبیب بدنبال داد دستور فورا خدمتکارا سرپرست

 !...نداشتن طبیب به احتیاجی هاآشام خون چون

 

 ...داشت ادامه خونریزیم همچنان

 ...بود نمونده بدنم تو جون میرفتم حال از داشتم

 

 ...کرد تلپورت اتاق وسط دیاکو یدفعه

 نگاهش تو رو ترس بار اولین برای بودم خون غرق که من دیدن با و

 !...دیدم

 

 رامب تمیز لباسای داد دستور همزمان و حموم تو برد کرد بلند منو فورا

 ...کنن آماده

 

 !!؟...میوفته داره برام داره اتفاقی چه

 بره؟؟؟ ازم باید چی برای خون همه این
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 «دیاکو»

 

 

 لیمعط بی خطره تو جفتم کردم احساس بودم فرماندهی مقر تو وقتی

 ترس خونش در غرق تنه پایین دیدن با و اتاقم به کردم تلپورت

 !..گرفت وجودمو تمامه

 

 مجفت دیدن با االن مینداختم دشمنانم دل تو وحشت و ترس که منی

  خون تو که

 ...ترسیدم بود شده غرق

 

 دادم دستور خدمتکارا به و حموم بردمش و کردم بلندش فورا

 ...کنن آماده براش تمیز لباسهای

 

 ؟...داشت ریزی خون اینقدر چرا لعنتی

 !!!میدن؟ دست از خون اینقدر زنها همه یعنی
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 ...بود شده سفید لباش و پریده رنگ و حالبی مرسده

 !..میشه بیهوش ندم خون بهش اگه لعنتی

 

 دست با و دادم خراش دستمو مچ و گرم آب حوض تو گذاشتمش

 ...ریختم دهنش تو خون قطره قطره و کرده باز دهنشو ام دیگه

 

 مخالفت نمیتونست نبود بدنش تو جون چون اما شد جمع صورتش

 !...کنه

 !!!باشه بدنش تو من خون باید بود خودش دسته مگه اصال

 

 قرمز رنگش لباش و دراومد پریدگی رنگ اون از صورتش کم کم

 ...شد

 

 ؛ پرسید زده وحشت من دیدن با و کرد باز چشماشو
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 !شدمنمی اینجوری هیچوقت من!..دیاکو_

 !!!!؟...شده چم نمیدونم

 

 ینا بوییدم عمیق و بوسیدم صورتشو جای جای آغوشمو تو کشیدمش

 بیوفته براش اتفاقی اگه بود من عمر و جون دختر

 ...میکشیدم آتیش به رو دنیا من

 !...نبود امان در من خشم آتش از هیچکس و

 

 !...ببینه حال بی و رنجور رو تو نداره طاقت دیاکو!...من عمر_

 ...چیه خونریزی همه این علت بفهمه تا ببینتت میاد قابله االنم

 

 ؛ گفت معذب و داد نشون واکنش سریع آوردم رو قابله اسم تا

 

 !...ممیکش خجالت من نمیخواد قابله دیگه طبیعیه چیزا این!...دیاکو_
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 من و میشه غنچه لعنتیت لبای اون دیاکو میگی وقتی!...مرسده!...آخ_

 !...بشه کبود که اینقدر ببوسم لباتو دارم نفس تا دارم دوست

 

 ؛ داد جواب و خندید عشوه با

 

 !...کنه اعتراض که کیه!...ببوس_

 

 !...داریمی نگه تشنه منو که دراز زبون دختره بهت لعنت

 پاره تنش تو لباسو تیکه چند این تا کردم کنترل خودمو سختی به

 !...نکنم

 

 !...بود زندگی این از من خواسته تمامه دختر این

 ...میدادم جون آخش هر برای

 

 ... گرفتم تمیز لباس خدمتکار از و شستمش وسواس با
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 ...بود معذب ، کردم تنش اجبار به و

 !...میشد ریخته باید من از خجالتش این باالخره ولی

 

 

 «مرسده»

 

 

 اعالم ارخدمتک بپوشم لباسامو کرد کمکم دیاکو که خجالت کلی از بعد

 ...اومده قابله کرد

 

 !!!؟...کنه معاینه منو قابله دیاکو جلوی باید یعنی

 !...میمردم خجالت و شرم از دیگه

 

 ؛ گفتم التماس با دیاکو به رو
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 !...بیرون برو تو میکنم دیاکوخواهش_

 

 ؛ داد جواب عصبی و کرده اخم

 

 همه اصال...داره مشکلی چه جفتم بدونم باید من!...نکن فکرشم حتی_

 !...مربوطه من به تو چیه

 

 نوم زن اون و بشم لخت باشی اتاق تو ، تو که زمانی تا تونمنمی من_

 !...کنه معاینه

 

 ؛ زد خیمه روم اومد خودشم و تخت رو کرد پرت منو خشمگین

 

 ؟؟..ها چیه مشکلت ببینم کنم لختت خودم اصال میخوای_

 

 رندهد آشام خون این از عصبانیتش و خشم این از بود اومده بند زبونم

 ...برمیومد چیزی هر
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 ؛ گفتم کرده بغض 

 

 !!!دیاکو_

 ومتم کارش وقتی باش میکنی؟بیرون اذیتم چرا!...کردم خواهش ازت

 !...بپرس ازش خودت اونوقت شد

 

 ایدست این دستاش و...میزد لیس و میمکید گردنمو حرص و عطش با

 گاهی و میزد چنگ گاهی بدنمو وجب به وجب ایشحرفه زیادی

 ...میکرد نوازش

 

 ام لهنا صدای تا گرفتممی گاز لبامو میزدم نفس نفس داشتم دیگه

 !...نره بیرون

 !...داشتن باالیی شنوایی قدرت و بودن آشام خون همه اینها اگرچه

 ...میزدم حرف مورد این در دیاکو با باید فرصت اولین در ولی
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 منو لذت و درد سر از ناله صدای خواستنمی دلش هم دیاکو مطمئنا

 !...بشنوه کسی

 ؛ گفتم و کردم جداش خودم از زور به همین بخاطر

 

 !...منتظره قابله!...دیگه کافیه_

 

 ؛ گفت و شد بلند روم از کالفه

 

 رو مون ازدواج جشن زودتر چه هر باید_

 !...ندارم طاقت دیگه من کنم برگذار

 

 ؛ بهم توپید و نموند دور نگاهش از که خندیدم ریز

 

 !...میرسه منم نوبت بخند آره...آره_

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

827 
 

 

 دیدنش با داخل فرستاد رو قابله دقیقه چند از بعد و بیرون رفت

 ...گرفتم استرس

 ...بود روح بی و سرد صورتش

 !...داشت گنده هیکلی

 

 ؛ گفت نمیومد بهش اصال که نازک صدایی با و کرد تعظیمی

 

 !...ذاریدب کمرتون زیر بالش یه و بزنید باال لباستون لطفاً!...من بانوی_

 

 خم زانو تا پاهامو طرف دو و جلو اومد و دادم انجام رو گفت که کاری

 ؛ گفت دوباره و کرد باز هم از و

 

 !...دارین نگه باز همینطور پاهاتونو_
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 ...بود نشسته شرم عرق پیشونیم رو

 

 اب که کردم جمع پاهامو سریع خورد ام تنه پایین به دستش وقتی

 ...نذاشت اش دیگه دست

 

 !...نکنین جمع پاهاتونو لطفاً من بانوی_

 

 ...بودم معذب نبود خودم دست

 !...میترسیدم یکمم

 

 ...میکردم حس رو کمی درد من و شد معاینه مشغول

 !...بود کرده عرق دستام کف

 

 بود؟ افتاده براتون اتفاق این هم قبالً!...من بانوی_
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 !...دارم شدیدی دردهای هربار ولی...اصال...نه_

 

 

 ؛ گفت شد تموم اش معاینه اینکه از بعد

 

 !...نیست جدی مشکل_

 هرابط باید بشه کمتر دارین که دردهایی اینکه برای راه تنها فقط

 باشین داشته

 !...این باکره هنوز شما دیدم من که اینطور

 

 ...میکردم نگاش شده گرد چشمای با

 باشم؟؟؟ داشته جنسی رابطه باید یعنی

 !!!شنوهمی رو اینا داره دیاکو حتما خدایا وای

 

 ...رفت بیرون اتاق از و کرد تعظیمی قابله و کردم جور و جمع خودمو
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 ...داخل اومد دیاکو بالفاصله

  خوشحالی از میزد برق چشاش بیشرف

 !...بشه خوشانش خوش قرار دیگه بله

 

 ؛ گفت مرموزی لبخند با

 

 هم میکنیم ازدواج و میدم ترتیب بزرگی جشن دیگه روز چند تا_

 هوس های ناله و تخت این تو منو بعدش و همسرم هم و ملکه میشی

 !...انگیزت

 

 من و میشنون رو تو منو صداهای و آشامن خون همه اینجا راستی_

 ...__نیست راحت

 

 ؛ غرید و کرد هم تو اخماشو
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 !...بشنوه لذتتو سر از های ناله صدای نداره حق من بجز کس هیچ_

 رونبی صدایی هیچ که گذاشتم کار طلسمی اتاق این روی تازگی به 

 !..نره

 

 ؛ کرد زمزمه گوشم تو نیازی پر لحن با و

 

 !...نمیشنوه صداتو کسی بزن جیغ میخواد دلت چقدر هر_

 

 

 «راوی»

 

 

 یبرگزار برای بزرگی جشن ریزی برنامه و تدارک در دیاکو فرمانروا

 ...بود ازدواجشون مراسم
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 ادهد دستور دریایی پریان و ها کوتوله به اش ملکه تاج ساخت برای

 آوری جمع رو کمیابی جواهرات اقیانوس اعماق و سنگها دل از تا بود

 ...کنن

 

 قصر از گفته هوروش پدرش که بود آورده پیغام آران اینکه با

 اما بفرسته دخترش برای ها الهه مخصوص بلورین تاجی آسمانی

 رو اش ملکه تاج میخواست شخصا خودش چون نکرد قبول دیاکو

 !...بسازه

 

 ...بودن قصر به آمد و رفت حال در مدام آرایشگران و خیاطان

 و مو مدل و لباس انتخاب تا گرفته مرسده سایزهای گیری اندازه از

 صورت آرایش

 ...بودن دادن نظر حال در

 

 ...داشت خاصی هیجان و ذوق مرسده

  کردنمی رو فکرش ذهنشم تو حتی اصال
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 !...بخوره رقم اینجوری اش ازدواج

 !قلمرو هفت ملکه و آشام خون یه همسره

 

  آشام خون به شدن تبدیل مسئله این اما

 ...بود کرده مشغول فکرشو

 ...میکرد خداحافظی انسانیش زندگی با باید شدمی تبدیل اگه

 یگهد اتفاق همه این گذاشتن سر پشت از بعد...بود دودل...میترسید

 ...بود شده عادی اینجا کردن زندگی براش

 

 ...میکرد فکر مورد این در بیشتر باید بازم اما

 

 

 ازدواج جشن خبر جاسوسانش طریق از وولدمورت دیگه طرف در

 پیچیدمی خودش به نفرت و خشم از و فهمید رو دیاکو فرمانروا

 !...دمیکشی جشن این کشیدن خون به برای بیرحمانه ای نقشه داشت
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 «مرسده»

 

 

 !..برام بزرگیه روز فردا

 ...باشه کنارم مادرم داشتم دوست ای دیگه دختره هر مثل منم

 ...بره ام صدقه قربون اون و کنم گریه بگیرمو بغلش

 

 ...کنه نصیحتم

 ....بزنیم دختری و مادر حرفای

 !...میمونه باهام عمر آخر تا حسرتش افسوس اما

 

 اه ملکه و پادشاهان همه و داده ترتیب مجلل و شکوه با جشنی دیاکو

 !...کرده دعوت رو متحدانمون بقیه و
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 تا فتهگر خون از حمومی تو شستشو از مراسم این تو دیاکو گفته طبق

 کمر روی هامون اسم شدن حک و گردنم روی ابدی زدن نشونه

 !...همدیگه

 

 عادی واسم انگار خوردنمی بهم حالم خون دیدن از قبل مثل دیگه

 ...بود شده

 هیچ ریخته دهنم تو خون قطره چند حموم تو گفت بهم دیاکو وقتی

 !...باشم خورده آب اینکه مثل نداشتم حسی

 

 ...بود تنهایی و مادر و پدر نداشتن ام دغدغه تنها زمانی یه

 !...چیه واقعیم هویت فهمیدم...کردم پیدا امو خانواده االن اما

 ...بود پشتم کوه مثل االن داشتم حسرتشو سالها که برادری

 

 !...آشام خون یه همسره بشم قراره حاال و

 !!!قلمرو هفت ملکه
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 بی و شده کوفته و خسته که بودم کرده پرو مختلف های لباس انقدر

 ...بودم کشیده دراز تخت روی حال

 

 ...بود مشغول فکرم

 دراز کنارم و شد اتاق وارد دیاکو کی نشدم متوجه اصال که بطوری

 !...کنهمی نوازش موهامو داره و کشیده

 

 ام الفهک حسابی بخونم ذهنتو نمیتونم من و فکری تو اینطوری وقتی_

 !...کنهمی

 

 ؛ گفتم زدمو محوی لبخنده

 

 !...خوشحالم بابت این از_

 !...دارم شخصی حریم مورد این تو حداقل
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 ...چسبوند خودش به ترمحکم منو و گذاشت شکمم رو دستشو

 !...بغلش تو کردم گلوله خودمو خواسته خدا از منم

 

 !...میترسم_

 !...برنیام پسش از نتونم اینکه از میترسم

 

 ...یدمک می گردنمو پشت و کشید عمیقی نفس و کرد موهام تو سرشو

 

 و عاشق رو وحشی و قدرتمند آشامی خون باشه تونسته که دختری_

 !...قلمروهاست موجود ترین قوی کنه خودش  رام

 

 !...کنیمی انکارش خودت که داره وجود قوی نیرویی درونت

 !!میشی قدرتمندتر منم از تو که میرسه زمانی اما

 

 «راوی»
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 !...رسید فرا جشن روز

 ...بودن آراسته تر تمام چه هر زیبایی به رو هاآشام خون قلمرو

 !...بودن اشون ملکه تاجگذاری منتظر زده هیجان و خوشحال همگی

 

 هملک یه برازنده و زیبا بسیار وقار و سادگی عین در مرسده لباس

 ...بود

  یاقوت ریز سنگهای لباسش باالتنه روی

 بوجود نظیریبی ترکیب لباسش سفید رنگ با همراه که بود شده کار

 !...بود آورده

 

 صورتشو آرایش ملکه ازدواج برای هاآشام خون آیین و رسم طبق 

 ...بودن کرده تر غلیظ چشماشو بخصوص
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 تو دنبو شده ساخته ملکه مخصوص ظرافت با که طال از هایی دستبند

 ...بودند انداخته دستاش از کدوم هر

 

 گردن به بود داده بهش آران که رو مادرش جواهرات مرسده

 ...انداخت

 

 

  بستن سرش باالی و کرده جمع موهاشو

 شد گذاشته سرش روی تاج که وقتی تا

 !...باشه نمایان عظمتش و شکوه

 

 ردهک تن بر قیمتی سنگهای با شده تزیین و فاخر لباسی هم دیاکو

 ...بود

 ، عقیق ، زمرد ، یاقوت سنگهای از متشکل که معروفش تاج و

 ...صورتی و آبی الماسهای

 ..!بود گذاشته نمایش به رو قدرتمنده پادشاهی از باشکوه ای جلوه
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 ...داشتن حضور جشن این در هم خدایان حتی و قلمروها سراسر از

 

  شد مرسده اتاق وارد آب خدای هوروش

 جمع چشماش تو اشک عروسی زیبای لباس تو دخترش دیدن با و

 ...شد

 

 بود زنده االن مرده میکرد فکر که دختری

 !...بشه قلمرو هفت ملکه و کنه ازدواج میخواست

 

 ...کردن گریه به کردن شروع و گرفتن آغوش تو همدیگرو

 !...ریختمی اشک زیاد دلتنگیه و حسرت با مرسده

 «مرسده»
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 ...کردم خالی پدرم بغل تو حسرتمو و دلتنگی تمام 

 ...کرد گریه من پای به پا اونم البته

 ؛ گفت و بوسید پیشونیمو و

 

 !...نبودم زندگیت تو وقت هیچ_

 خطری یا نمیتونی کردی احساس جا هر بعد به لحظه این از اما

 ...هستم همیشه من بگی کسی به نمیتونستی که کرد تهدیدت

 !..هستی خدا یه دختر تو!..نکن فراموش

 و نهک نصحیتم تا نداشتم پدری که لحظاتی تمام وسعت به لبخندی

 !...کنه پدری برام

 

 

 ...بود سازی سرنوشت روز برام امروز

 هم باز نم اما کنهمی کمکم راه این تو که بود گفته بهم دیاکو اینکه با

 ...داشتم دلهره
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  کرد اعالم اتاق به شدن وارد با خدمتکار

 ...هستن من ورود منتظره همه که

 

 اییآر گل زیبایی به که اصلی تاالر سمت به افتادیم راه پدرم همراه

 ...بود شده

 

 و شاهزادگان و ها ملکه و پادشاهان از متشکل که اصلی های مهمان

 تجمع قلمرو آشامهای خون تمامی قصر از بیرون ولی بود ها شاهدخت

 !...میدادن سر شادی فریادهای و بودند کرده

 

 و ادهافت زمین به ما دیدن با نگهبانان و انداخته پدرم بازوی دور دست

 ...کردن تعظیم بهمون سجده  حالت به

 

 ...کردن اعالم رو ما ورود تعظیم از بعد

 ؛ گفت پدرم در شدن باز با
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 !ای؟ آماده_

 

 ؛ گفتم محکم کشیدمو عمیقی نفس

 

 !!پدر بله_

 

 ...شدیم تاالر وارد آروم

 و همراهانش و کارین شاهزاده ، آریاز ، داشتن حضور دوستام همه

 هک گشادی لبخند با که آران برادرم و برادرش و خواهر و پوالد آلفا

  دندونش دوتا و سی

 ...بود مشخص

 

 حضور جشن این در هم ارشدشون فرزندان از بعضی و خدایان

 ...داشتن

 و مهربونی با که بود هادریان خدایگان جشن این ویژه مهمون ولی

 ...میکرد نگام خاطر اطمینان
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 ...میکردن نگام خوشحالی با همه

 هیبت و ابهت با همیشه دیاکوی به نگاهم

 محو لبخندی و براق چشمانی با که افتاد

 ...میکرد نگام

 

 از تنم افتاد بود تاالر وسط که خونی از پر حوض به چشمم یهو اما

 ...لرزید دیدنش

 ؟؟؟...میکردم حموم پرخون حوض این تو باید یعنی

 

 ...بودن کرده آماده امون واسه که جایگاهی به رسیدیم

 

 ؛ گفت بهش اخم و جدیت با و گذاشت دیاکو دست تو دستمو پدرم
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 رخط به امنیتشو و بیاری بوجود براش ناراحتی کوچکترین اگه_

 !...میگیرم ازت دخترمو شده که قیمتی هر به بندازی

 

 ؛ داد جواب محکم اخمو هم دیاکو

 

 ....جونمه تمام دارم که چیزیه همه شما دختر!...راحت خیالتون_

 !...میکشم خون و خاک به رو دنیا بیوفته براش اتفاقی

 

 

 «دیاکو»

 

 

 !...دیدمش

 خواهانش روحم و جسم که دختری انتظار ساعت چند از بعد باالخره

 !...دیدم رو بشه من ملکه و همسر قراره و بود
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 ...بود اش برازنده بودن ملکه قطعاً

 که اس ملکه یه برای نظیریبی ترکیب اقتدار و زیبایی و متانت و وقار

 !...داشت وجود دختر این در

 

 ...میزد بشدت قلبش ضربان

 !...برمیداشت قدم محکم همچنان اما داره دلهره و اضطراب میدونستم

 

 تو کردن حکومت تولد بدو از بود خونش تو بودن ملکه و الهه

 !...بوده تقدیرش

  بشکنه منو طلسم تا جنگید قدرت تمام با

 !...پرستید باید رو پاکی الهه این

 

 داد قرار دستم تو دستشو هوروش وقتی

 ...گرفتم دستشو محکم
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 !..دادم جوابشو مقتدر و قاطع لحن با پدرش تهدید مقابل در و

 

 ...کنن شروع رو ازدواج مراسم دادم اجازه سالخورده موبد دو به

 پایداری برای مقدس هایی نوشته خوندن به کردن شروع اونها و

 مون ازدواج

 ...قلمروها آرامش و آسایش و

 

 !...شدنمی متوجه مرسده که میخوندن باستانی و کهن زبونی به البته

 رایب مانعی دیگه و میشه یکی هم قدرتامون شدیم یکی باهم وقتی که

 !...نداره وجود مرسده

 

 ...بودیم شده خیره هم چشمان به و کرده گره بهم دستامونو

 ؛ گفت بهم رو موبدان از یکی

 

 !...کنین تکرار باهم گفتم من هرچی!..سرورم_
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 ...کرد ازدواج پیمان و عهد خوندن به شروع که دادم تکون سرمو

 

 !...پاکی و نیکی به سوگند_

  قلمروها قدرتمنده فرمانروای! دیاکو من

 بمونم وفادار مرسده همسرم به عمرم لحظه آخرین تا میخورم سوگند

 ...بکوشم آرامشش و امنیت برای و

 

 موبد با همراه رو ازدواج عهد باید و بود رسیده مرسده به نوبت حاال

 ...میکرد تکرار

 

 به میکشم نفس که روزی آخرین تا میخورم سوگند مرسده  من_

 و کنم خدمت سرزمین اداره و زناشویی امور در همسرم

 ...بورزیم عشق بهمدیگه و بمونم وفادار بهش

 

 «مرسده»
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 درنده که آشامی خون عقد به من ازدواج پیمان و عهد خوندن از بعد

 حرفشو روی زدن حرف جرأت کسی و بود قلمروها موجود ترین

 !...دراومدم نداشت

 

 ...بود ها حلقه انداختن به نوبت بعد و

 ...داشتن زیبا و کننده خیره نمایی که هایی حلقه

 تقدیم هدیه عنوان به و بودن شده ساخته الفها توسط ها حلقه این

 !..بودن کرده دیاکو

 

 از که باستانی و نایاب سنگی از روش جواهر و طال جنس از ها حلقه

 ...بود میشد استخراج الفها مخفی معادن

 

 ...انداختیم همدیگه دست تو رو ها حلقه

 ...بوسید رو بود توش حلقه که دستمو رو همه جلو دیاکو و

  زدن کف برامون تاالر در حاضر مهمونای و
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 ...میریختن سرمون رو قرمز رز های گلبرگ خدمتکارا و

 

 ؛ گفت بهم رو محوی لبخنده با دیاکو

 

 دار تمام االن اما بودی من مال اومدی بدنیا که ای لحظه از تو اگرچه_

 !..دنیایی این از من همراز و ندار و

 !...منی ضعفه نقطه تنها و بزرگترین تو

 !...بده شکستم نمیتونه کس هیچ باشی کنارم تو که زمانی تا

 !...منی زندگی عشق آخرین و اولین تو و

 

 ...بوسید امو شقیقه کمرمو دور انداخت دستشو بعد و

 

 ؛ گفتن گویان تبریک و کرده تعظیم جلومون موبدان

 

 !..من سرور_
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 !..کنین استحمام خون حوض تو باید االن

 

 ؛ گفتم ترسیده و زده خجالت

 

 !!؟...خون حوض تو بریم و بشیم لخت قراره یعنی_

 

 ؛ غرید برافروخته صورت با و کرد غلیظی اخم دیاکو

 

 ببینه؟؟؟؟ زنمو بدن کسی میدم اجازه من یعنی_

 خونی بدنم تمام خون حوض تو میریم طوری همین شیم نمی لخت ما

 ...میایم بیرون شد که

 

 

 ...بود شده راحت خیالم حاال
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 ات من که افتاد اتفاقی و بود نیومده شادی و خوشی من به انگار اما

 ...شد ام شبانه کابوس بعدش روزهای

 

 

 «راوی»

 

 

 ادد دستور دیاکو فرمانروا ازدواج پیمان بستن از بعد دیاکو و مرسده

 ...بیارن رو بودن ساخته مرسده برای که تاجی

 

 و سرخ یاقوت و الماس سنگهای و خالص طالی جنس از ظریف تاجی

 ...بود خورده تراش تاج روی زیبایی به که زمرد

 

 و گرفت موبد از رو تاج دیاکو و زده زانو دیاکو فرمانروا جلوی مرسده

 و فرمانروا عمر طول و برکت و خیر برای دعایی خوندن از بعد موبد

  فرمانروا به ملکه
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 !...بزاره مرسده سره رو تاج کرد اشاره

 

 ...شد قلمرو هفت ملکه رسماً مرسده شد انجام گذاری تاج وقتی

 طور به بعد و بوسید پیشونیشو و کرد بلندش دیاکو فرمانروا

  لبای ای قافلگیرانه

 !...بوسید عمیق رو مرسده

 ...دادن سر هلهله و شادی فریاد همگی که

 

 نداشت رو دیاکو طرف از حرکتی همچین انتظار که مرسده ملکه

 !...بود شده شوکه و زده خجالت

 

 به و انداخت اش ملکه کمر دور دست خوشحال دیاکو فرمانروا

 ...میدادن پاسخ مهمانان تبریکات

 شادباش و تبریک نشونه به که هدایایی و

 ...میکردن تقدیم
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 پیشونیشو بار چند و کرده بغل محکم رو مرسده خواهرش آران

 ..بوسید

 ...کرد خوشحالی ابراز

 

 گفتن تبریک همگی مهمانان اینکه از بعد

 به احترام ادای برای و گرفت اشو ملکه دست دیاکو فرمانروا

 هادریان خداوندگار

 ...رفتن طرفش به

 

 ؛ گفت زنان لبخند هادریان و کردن تعظیم هادریان خدایگان به

 

 !...پایدار عشقتون_

 باشید شاد و مسرور ابد تا هم کنار در و

 !!...فرزندانم
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 و تهدای قدرت که مرسده ملکه به بلورین انگشتری هدیه عنوان به و

 ...کرد تقدیم داشت رو راهنمایی

 یادیز نابودکنندگی قدرت که آتشین شمشیری دیاکو فرمانروا به و

 ...کرد تقدیم داشت

 

 خدایگان از سپاسگزاری و هدایا دریافت از بعد ترتیب بدین و

 کردن حموم یعنی ازدواج مراسم از مرحله آخرین تا رفتن هادریان

 !..کنند اجرا رو خونین حوض در

 «مرسده»

 

 

 ...داد موبدان دست به و برداشت سرمون از منو و خودش تاج دیاکو

 ...کردیم حرکت خون حوض سمت به گرفتو دستمو و

 

 ...بود کرده یخ دستام داشتم دلهره

 !...دمیز شور دلم ته باز اما بود گرفته دستمو محکم دیاکو اینکه با
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 میشو اتفاق ای شوره دل و دلهره هر پشت که کرده ثابت بهم تجربه

 !...داده رخ و نهفته

 

 ...لرزیدم خودم به کرد لمس رو خون سردیه پاهام وقتی

 ...داشت عمق متر یه که بودن ساخته جوری رو گلی حوض این

 

 ...بودیم خون تو کمر تا حاال

 ...پیچید بهم دیدنش از دلم و میزد سیاهی به رنگش که خونی

 ؛ گفت دیاکو که دادیم بهم دستامونو و ایستادیم هم روبروی

 

 قطف که جوری بریممی خون تو یکباره بدنمونو تمامه من با همزمان_

 !...بمونه بیرون گردنمون

 

 ...دادم تکون سرمو و کشیدم عمیقی نفس

 خون تو گردن تا کم کم دیاکو با همراه مکث ثانیه چند از بعد و

 ...نشستیم
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 ؛ زد لب آروم میزد برق خوشحالی از که چشمانی با دیاکو

 

 امبر اش دقیقه هر ای لحظه ، بودم لحظه این منتظره چقدر دونی نمی_

 !..زندگیمه لحظات باارزشترین

 

 ؛ داد ادامه آمیزی شیطنت لحن با بعد و

 

 ...میشه امشبم شامل لحظات این البته_

 !...میکنم جبران کردناتو فرار تمام امشب

 

 ...بودم شده سرخ خجالت و شرم از من

 !!!؟...نبودم امشب فکر به چرا لعنتی

 !...بود دیاکو منو شدن یکی شب
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 و کرده اخم کنهمی حرکت تنم روی چیزی کردم احساس یدفعه

 و بود هگرفت منو چیزی یه انگار تونم نمی دیدم که بشم بلند خواستم

 !..شم بلند نمیذاشت

 

 و سخت صورت با که و کردم نگاه دیاکو به هراسان و زده وحشت

 ...شدم روبرو خشنش

 ...بود گرفته سفت منو بود که هرچی اما کشید محکم منو

 

 ...افتاده اتفاقی که بودند برده پی همگی حاال

 ؛ زد فریاد هادریان خدایگان ناگهان

 

 !...کن نابود فورا رو حوض دیاکو_

 

 مسلح و نگران و حوض نزدیک اومدن همگی دوستانم و پدرم و آران

 ...میکردن نگام خون به
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  حوض از و کرد رها منو معطلی بی دیاکو

 محکم بود آورده کجا از دونم نمی که آهنین گرزی با و رفت بیرون

 ...کوبید حوض دیواره به

 

 زیادی حجم و پاشید هم از براحتی بود گِل از شده ساخته چون حوض

 شد معلوم ولی بود گرفته خون رو جا همه شد ریخته بیرون خون از

 ...میشد بزرگتر لحظه هر و دورم بود پیچیده مانند مار هیوالیی

 

 ...میکردم تهی قالب داشتم ترس از

 ...میکردن نگاه هیوال به داشتن شوکه و جاخورده همه

 

 

 «راوی»
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 فرمانروا ازدواج مراسم کشیدن خون به و زدن بهم برای وولدمورت

 ...کرد احضار تاریکی اعماق از رو شکل مار اژدهایی مرسده و دیاکو

 

 ماری شکل به اول اش طعمه شکار برای که اژدهایی کریپتوس

 ربزرگت و بزرگ رفته رفته و پیچید می طعمه دور باریک و کوچک

 !...میشه نابود و نداره فراری راه طعمه که بطوری میشه

 

 شده بزرگ قدری به بود پیچیده مرسده ظریف بدن دور که حاال و

  هیبتش از که بود

 !...بودن مبهوت و شوکه همگی

 

 از بعد و کرد حمله کریپتوس به سرعت به گرز و شمشیر با با دیاکو

 ...کردن حمله بهش جنگجویان بقیه و کارین و پوالد و آران اون

 

 دفع آتشین های گلوله پرتاب با رو حمالتشون کریپتوس ولی

 ...میکرد
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 ...میشد کبودتر مرسده صورت لحظه هر و

 

 شمشیری با هوروش و ای صاعقه های ضربه با هادریان خدایگان

 ...میکردن حمله کریپتوس پیکره بر آتشین

 !...درنمیومد پای از سادگی این به اما بود شده زخمی چه اگر

 

 به هم ها آشام خون ارتش فرمانده گرگین و سربازان از ای عده حتی

 ...بردند یورش سمتش

 

 دورش محکم انقدر اما رهایی برای میکرد تالش و تقال مرسده

 ...میومد باال سختی به نفسش که بود چسبیده

 ...افتاد چیزی یاد ناگهان که میشد ناامید داشت کم کم

 

 !!!خاطرات شمشیر
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 در و دبر باال و کرده آزاد دستاشو از یکی بود که رنجی و سختی هر به

 تو کنان پرواز رنگ آبی شمشیری همه زده حیرت چشمان مقابل

 ...نشست دستش

 

 ...کرد فرو کریپتوس پیکره روی بر رو شمشیر قدرت نهایت با و

 ...کرد فوران ازش سیاه خون و برخواست هوا به فریادش کریپتوس

 

 زمین رو از سختی به مرسده اما کوبید دیوار به محکم رو مرسده و

 نخشمگی ببری ماده مانند و گرفت بدست شمشیرشو و شد بلند

 ...کردن حرکت سرش پشت همگی و داد دوباره حمله فرمان

  

 «دیاکو»

 

 

 ...بودن شده خیره مرسده به تحسین و شگفتی و حیرت با همه
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 کرده میخکوب رو جشن در حاضر مهمانان جسارتش و شجاعت

 !...بود

 

 ...کنه رهبری رو قلمروها میتونست تنه یه تنهایی به دختر این

 !..بود اش برازنده واقعا بودن ملکه و الهه

 شدرون باستانی خدایان قدرتای جنس از قوی بسیار نیرویی و قدرت

 ...بود نهفته

 

 سرسختی و محکم روحیه واقع در اما اس شکننده و ظریف ظاهر در

 !...منه ملکه و جفت دختری چنین خوشحالم چقدر من و داره

 

 !..پرستممی وجودم تمومه با رو دختر این

 !!!بود زمین روی من خدای مرسده

 ...میکنم محافظت ازش جونم با ام زنده که ای لحظه تا و

 

 ...کردیم حمله کریپتوس به مرسده سر پشت همگی
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 هیوالی این که انقدر زدیممی ضربه بدنش از قسمتی به کدوم هر

  بدترکیب

 ...دراومد پای از و شده خسته

 !..شد جدا بدنش از سرش هادریان خدایگان صاعقه با و

 

 به دمب کشیدن نفس فرصت بهش اینکه بدون سریع معطلی بی من و

 !...کشیدمش آغوشم در محکم و رفتم مرسده همسرم  جفتم سمت

 

 ...بود شده گم آغوشم تو

 ؛ گفت داری بغض و لرزان صدای با و گرفته محکم منو اونم

 

 !!؟...شد اینجوری چرا!...نمیشه باورم_

 ...شد خراب ازدواجمون جشن!...بمیرم بود نزدیک دیاکو

 !..میفته اتفاقی یه دارم آرامش میکنم حس که هربار
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 کمال که کسی میخواستم فقط میکنن نگاه دارن همه نبود مهم برام

 ...کنم آروم رو بود روحم و قلب

 

 ؛ دادم جواب محکم و بوسیدم پیشونیشو

 

 تادنیوف برات اتفاقی و ای زنده و سالم تو که همین! نیست مهم اصال_

 !..باشم شکرگزار خدایان درگاه به باید

 ...!میکنم افتخار بهت و دیدم حاال تا که هستی زنی ترین شجاع تو

 

 

 «مرسده»

 

 

 !...بود شده خونی پام تا سر

 ...بود شده پیچیده جا همه خون بوی
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 خوب حالم درون از اما بدم نشون قوی و محکم میکردم سعی خودمو

 !...بودم ترسیده و نبود

 

 رو زن بهم حال اژدهای اون الشه گرگین همراه به سربازان از گروهی

 !..بردن بیرون قصر از

 

 با رو جشن بر حاکم سنگین جو زرنگی و درایت با آذرخش و

 نوم و برد بین از دریایی پریان از گروهی توسط موسیقی برگزاری

 !...رفتیم اتاقمون به لباسامون کردن عوض برای هم دیاکو

 

 هب کوبوند محکم و گرفت کمرمو دیاکو اتاق به شدن وارد محض به

 حمله لبام سمت به و داشت نگه سرم باالی دستمو دو هر مچ و دیوار

 !...شد ور

 

  ثانیه چند از بعد ولی شدم شوکه اولش

 ...کردم همراهیش منم و اومدم خودم به
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 !بوسیدم می همدیگرو ها زده قطعی عین

 

 !!!شدم مجذوبش اینقدر من که داشت چی آشام خون مرد این

 

 نمیاد یادم دیگه االن ، کنم فکر نمیتونم نبودنش به هم لحظه یه حتی

 !...میکردم زندگی چطور اون قبل

 

 داختان دست یهو که میکرد پیشروی بدنم جای همه لعنتیش دستهای

 لباسای درآوردن به شروع منم داد جر تنم تو لباسو کامال ام یقه از

 ...کردم دیاکو

 

 زانومو و کمر دور انداخت دست دیاکو شدیم لخت کامال که زمانی

 مومح طرف رفت وقتی اما تخت رو ببرم میخواد کردم فکر کرد بلندم

 !...کردم تعجب

 

 ...بودیم عشقبازی مشغول و نشسته گرم آب حوض تو بعد لحظه
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 رچطو دونمنمی ، میکرد رفتار ظرافت با گل برگ مثل من با دیاکو

 !...کنه کنترل اینقدر خودشو میتونست

 

 های زمزمه گوشم زیر و بوسیدمی بدنمو و صورت جای جای اینقدر

 لعنتیش و ای حرفه زیادی دستهای اون با همزمان و میخوند عاشقانه

 ...میرسوند لذت اوج به منو

 !نداشتم بدنمو شستن نای دیگه که جوری

 

 

 آخر لحظه اما شست بدنمو و موها روی شده خشک خونهای خودش

 ؛ گفت میزد موج خواستن نگاهش تو که شده خیره چشمام تو

 

 !...دارم نگه خودمو نمیتونم دیگه_

 !...مرسده کنم خودم مال تمامتو خواممی

 !...من الهه میدم جون خواستنت تب تو دارم
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 ؛ دادم جواب عشوه و ناز با کردمو حلقه گردنش دور دستمو

 

 !...سرورم هستن ما منتظره مهمونا پایین اون_

 بدون مجلس و باشیم گذرونی خوش مشغول اینجا ما نیست درست

 !...بمونه میزبان

 !...ایناس از دارتر خود من آشام خون مرد

 

 ؛ غرید تخس و زد چنگ کمرمو ناگهان

 

 ودموخ جلوی سختی به االنم تا کنم مقاومت نمیتونم تو برابر در من_

 !!!ندم ترتیبتو که نگرفتم

 

 آشامه خون این که شدم مغرور خودم به لحظه یه و خندیدم مستانه

 !...درآوردم زانو به رو ای افسانه



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

871 
 

 منو لبخند صورتمو رو شد خم که من خندیدن به شده خیره اون و

 ؛ گفت و بوسید

 

 حاال تا که ای موسیقی آهنگترین خوش برام خندیدنت صدای_

 !...شنیدم

 جز کسی خوادنمی دلم که خندی می کننده مدهوش و دلربا اونقدر

  خندیدنتو من

 !...ببینه

 

 نگاه این پس ، اس عاشقانه جمله قشنگترین ″ دارم دوستت″ اگه

  که جمالتی و شیفته

 آشامه خون این برای نباید آیا...چیه کرده درگیر منو روان و روح

 !!!؟...مُرد زورگو

 

 مرد تقدیم وجودمو تمامه حاضرم که شدم عاشق همه این کی من

 ؟؟؟...کنم آشامم خون
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 ؛ دادم جواب نشسته اشک به چشمانی با

 

 !...بود نخواهد هم مرسده نباشه دنیا این تو دیاکو روزی یه اگه_

 !!..کنم زندگی نمیتونم هم لحظه یه تو وجود بدون

 

 !بوسیدیم همدیگرو محکم بعد و

 !..ماست بوسه آخرین انگار که سخت آنچنان

 ...میکردم حس لبمو تو دندوناشو رفتن فرو

 ...بود شده پیچیده دهنم تو خون طمع و

 «راوی»

 برای خودشونو و کندن دل هم از سختی به دو هر دیاکو و مرسده

 ...کردن آماده جشن در حضور
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 نجش بودن تونسته بخوبی  پوالد و کارین و آران کمک به آذرخش

 ...کنند خارج اولیه وحشتناک و سنگین فضای اون از رو

 

  حرکتی در هادریان خدایگان همچنین و

 جادای کریپتوس های ضربه اثر در که هایی خرابی تمام غافلگیرانه

 !...کرد محو رو تاالر کف های خونابه و اول حالت به رو شده

 

 یدریای پریان توسط دلنشین و مالیم آهنگی شدن نواخته با حاال و

 ...بود برگشته همگی به آرامش دوباره

 

 ...بودن پایکوبی و رقص درحال جوانان از ای عده و

  آرتمیس و کارین ، یسنا و پوالد جمله از

 ...دیگر چندتن و

 

 انپری به فورا آذرخش کرد اعالم ملکه و فرمانروا ورود نگهبان وقتی

 ..!.بنوازند ملکه و فرمانروا مناسب زیبا آهنگی داد دستور دریایی
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  مرسده و دیاکو و رفتن کنار ها رقصنده

 گلبرگ  سرراهشون خدمتکارا و شدن تاالر وارد هم دست در دست

 ...میریختن قرمز رز های

 

 ...میکشیدن کل و میدادن سر شادی فریاد همه

  دیاکو یدفعه رسیدن تاالر وسط به وقتی

 ؛ گفت و ایستاد مرسده مقابل

 

 یه افتخار کنه فدات عمرشو تمومه حاضره که آشامی خون این به_

 !میدی؟ رقص دور

 

 دیاکو دست تو همراهی برای دستشو و زد دلربا لبخندی مرسده

 ؛ داد جواب و گذاشت

 

 !!!قلبمه مالک که مردی با رقصیدن منه آرزوی نهایت این_
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 دست اش دیگه دست با و حلقه مرسده کمر دور دستشو یه دیاکو

  ، رقصیدن ایحرفه طور به کرد شروع و گرفت مرسده

 !...اس رقصنده سالهاست انگار

 

 وبارهد میترسید انگار که بود چسبونده محکم خودش به مرسده انقدر

 !...بیوفته براش اتفاقی

 

 رز لگ شکل به و قرمز و دار پوف بود پوشیده مرسده که لباسی دامن

 دامنش پوف زیبایی بطرز دیاکو چرخش هر با و بود

 ...بود کرده خیره رو بقیه که طوری میشد باز

 

 شبلند یدفعه بود گرفته آغوشش تو رو مرسده که طور همون دیاکو

  تشویق مورد که چرخیدن هم با دور چند و کرد

 !...گرفتن قرار مهمونا
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 به دستش رو مرسده دیاکو شد تموم چرخششون که آخر لحظه و

 کرد خم عقب

 ؛ کرد زمزمه لبش نزدیک و

 

 !!!؟....چطوری آتشین بوسه یه با_

 

 لبای رو لباشو محکم دیاکو که بود حرفش شوک تو مرسده هنوز

  بوسیدمی گرسنه و عطش با و گذاشت مرسده

 شده سرخ شرم و خجالت از که حالی در اومد خودش به وقتی مرسده

 ...کرد همراهیش و کرد حلقه دیاکو گردن دور دستاشو بود

 

 خوشحالی و زدن کف براشون ها مهمون بقیه و مرسده دوستان

 ...کردن

 ...بود شده خیره بهشون مهربونی لبخنده با هادریان خدایگان
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 تداش حسرتشو سالها که شد دخترش خیره لبخند و اشک با هوروش

 !...نداره حضور جشن این در میرا همسرش که خورد افسوس و

 

 

 «دیاکو»

 

 

 اینطور آشام خون به شدنم تبدیل از بعد که بود باری اولین این

 من دنیای تمام که دختری با خصوصا میرقصیدم خوشحال و مشتاق

 !...بود بخش لذت برام خیلی بود

 

  نبود خجالتی حد این تا دختر این اگه

 چه او معلوم االن گرفت نمی مهمونا جلوی منو پیشروی جلوی و

 ، بودیم وضعی

 جز کسی جفتمو حواستن از پر چهره نداشتم دوست خودمم البته

 !...ببینه خودم
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 ادامه از و نشستیم ملکه و فرمانروا مخصوص جایگاه در بنابراین

 ...بردیم لذت جشن

 

 خودم روی وزنشو از نیمی و کرده حلقه مرسده کمر دور دستمو

 تنمیتونس حد این تا دیگه اما میشد سفید و سرخ اینکه با انداختم

 دیوونه کردمنمی لمس زنمو ، جفتمو لحظه یه اگه من بگیره جلومو

 !...میشدم

 

 برگشتم آذرخش صدای با که بودم کمرش نوازش حاال در آروم

 ؛ سمتش

 

 !...من سرور_

 

 آذرخش؟ شده چی_
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 ؛ کرد زمزمه گوشم زیر تر نزدیک اومد آروم

 

 خواهرش و من درباره پوالد آلفا با ممکنه اگه خواممی ازتون سرورم_

 !...کنید صحبت شینا

 

 هچ باشه دور ازت جفتت وقتی میکردم درکش شدم خیره آذرخش به

 مجبور اگه حتی میکردم راضی پوالدو شده طور هر منم و داره حسی

 !...کنم نفوذ ذهنش به بشم

 

 و اعتماد ترقبل خیلی آذرخش میکردم کاری هر آذرخش برای من

 !...بود کرده ثابت من به برادریشو

 

  بود خودم خانواده مثل آذرخش اصال

 عزیز برام فرزندم مثل بود کرده رشد و بزرگ خودم دستای تو چون

 ...بود

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

879 
 

 !...میکنم صحبت باهاش!...خب بسیار_

 !!!میکنم راضیش و نباش نگران

 

 ...رفت و کرد تعظیمی

 

 ؛ کردم زمزمه گوشش زیر و مرسده سمت برگشتم

 

 !!؟...چطوره من خجالتی و لجباز ملکه_

 کاره به تخت رو بریم و کنیم ول رو کَنه مهمونای این داری دوست

 برسیم؟؟؟ خودمون

 

 ...میکرد نگام شده گرد چشمانی با و شده سرخ

 ؛ داد جواب و گرفت پهلوم از نیشگونی حرص با و

 

 !!؟...نمیشه سرت حیا تو_
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 کنی؟می زده خجالت منو اینقدر چرا آخه

 

 

 ؛ شدم خیره بهش شیفتگی و لذت با

 

  هستی من ملکه و همسر!...منی مال تو_

 معنی حیا و شرم دیگه پس میشه یکی روحمون و جسم امشبم

 !...نداره

 

  رفت و شد بلند کنارم از و کرد ریزی اخم

 ...دوستانش جمع تو

 

  پوالد طرف به رفتم شدمو بلند منم

 ...بود کردن صحبت مشغول و ایستاده آران و آریاز و کارین کنار که
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 «دیاکو»

 

 

 قیهب به ای اشاره با شد خودشون به شدنم نزدیک متوجه آریاز وقتی

 ...کردند تعظیم و طرفم برگشتن

 

 ؟...میبرین لذت جشن از_

 ...کریپتوس حمله قسمت اون جز به البته

 

 ...گفتن تبریک بهم یکی یکی و خندیدن همگی

 ؛ گفت لبخند با کارین

 

 االح تا آخه دارین مهارت رقصیدن تو اینقدر دونستم نمی!...فرمانروا_

 !...شدیم زده شگفت ما همه برقصین جشنی تو بودیم ندیده
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 ؛ دادم جواب زدمو مغروری لبخند

 

 ...بودم نکرده پیدا مناسبی همپای حاال تا!...خب_

 

 ؛ گفت داشت که ذاتی شیطنت با آران

 

  که میکنین اعتراف دارین یعنی_

 !!!؟....دارین دوست خیلی خواهرمو

 

 نبنابرای شده جلب ما های صحبت سمت به هوروش توجه میدونستم

 ؛ دادم جواب جدی و محکم کنم راحت خیالشو اینکه برای

 

 دوستش بیشتر جونمم از حتی!...دارم که چیزیه تمام تو خواهره_

 !...دارم
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 !...گذرم نمی تو خواهره از اما بگذرم جونم از ممکنه من

 !...حساسن و متعصب بسیار هاشون جفت روی هاآشام خون

 

 

 ....شد خیره اینقطه به متفکر آران

 ؛ گفتم و پوالد سمت برگشتم

 

 !...کنیم صحبت باهم ایلحظه چند خواممی پوالد آلفا_

 

 ؛ داد جواب محکم بعد و کرد مکث ثانیه چند

 

 !...فرمانروا حتما_

 

  قصر از آمد و رفت کم و خلوت جایی به

 ...ایستادیم داشت قرار مقابلمون آب های فواره منظره که
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 ؛ گفتم مقدمه بدون و جدی

 

 !!!؟...مخالفی خواهرت و آذرخش رابطه با چرا_

 

 ...بود زده بیرون گردنش رگهای و شده منقبض فکش

 

 در باهم و مخالف ها آشام خون وجود با ها گرگینه دراز سالیان از_

 ...بودن نزاع و نبرد

 !...بدم رضایت رابطه این به که نخواین من از پس

 

 با هم من کردی انتخاب الفها بین از رو جفتت خودت شما پوالد آلفا_

 با داشت دخترش منو ازدواج با هوروش آب خدای که مخالفتی وجود

 ...کردم ازدواج مرسده
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 و کشش بهش نسبت کنه پیدا رو جفتش موجودی اگه یعنی این که

 !...نمیشه آروم نکنه خودش مال اونو تا و کنهمی پیدا زیادی عالقه

 

  کردیم اش تجربه هم شما و من که چیزی

 !...بشی شون مانع این از بیشتر نباید پس

 

 ؛ داد جواب عصبی

 

 !...کنم نقض امو گله قوانین نمیتونم من!...فرمانروا_

 ...کنند شورش من علیه هم گله بقیه میشه باعث کار این

 

 کسی هر من برای آذرخش اما میکنم نقض رو قوانینم دارم منم_

 فرزندمه مثل و مشاور ، برادر ، رفیق برام اون نیست

 !...داره اهمیت برام جسمیش و روحی آرامش
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 این با باشه مهم برات آرامشش و احساساتش و خواهرت اگه هم شما

 !...میکنی موافقت رابطه

 

 ...بود شده خیره بهم اخمو و متفکر

 ذهنش به نفوذ از جلوگیری برای دفاعی سد ذهنش روی اینکه با

 بود گذاشته

 متونستمی ذهنش بررسی با نداشت کاری من برای ذهنش از عبور اما

 ؛ دادم ادامه پس شده دودل که بفهمم

 

 !...بزرگی ی گله یه قدرتمند آلفای شما_

 !...کنی نقضش میتونی هم خودت کردی گذاری پایه خودت که قانونی

 ...بگذارن احترام بهش باید هم گله بقیه و

 !...بگیره صورت شورشی علیه نزاری که توئه وظیفه دیگه این

 

  کنی فکر داری فرصت جشن این پایان تا

 !...بگو من به جوابتو و بیا اون از بعد



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

887 
 

 

 «مرسده»

 

 

 نم دیدن با که میخندیدن داشتن کنارهم آرتمیس و یسنا و شینا

 ...کردن تعظیم بهم و شد جمع خندشون

 ؛ گفتم رفتارشون از دلخور

 

 !...نباشین رسمی من با میکنم خواهش دوستان _

 ...کنیم صحبت باهم راحت و صمیمی قبل مثل خواممی

 

 ؛ گفت جدی یسنا

 

 !..هستین قلمروها ملکه االن شما_

 ...باشیم راحت قبل مثل شما با نداریم اجازه ما قوانین طبق
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 ؛ دادم جواب محکم لحنی با

 

 میرس من با که بهتون میدم دستور پس قلمروام هفت ملکه من اگه_

 !...نباشین

 !...هستین من دوستان تنها شما

 

 ؛ گفت شیطنت و شده براق چشمانی با شینا یهو

 

 !...شد راحت خیالم وای_

 باهات حدودمو و فاصله باید دیگه اینکه از بودم ناراحت اش همه

 فراموش رو ما اینکه از شدم خوشحال االن ولی میکردم رعایت

 !...نکردی

 

 ؛ دادم جواب و گرفتم دستشو ناباوری و بهت با
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 !!!؟...میزنی که چیه حرفها این!!...شینا_

 رس پشت رو زیادی اتفاقات باهم ما...هستین من عزیز دوستان شما

 !...جنگیدیم هم پای به پا و گذاشتیم

 !...بود خواهد قبل مثل ما رابطه

 

 ...گرفتن بغل رو همدیگر و خندیدن خوشحال دوباره همگی

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 

 «دیاکو»

 

 ...شدیم قصر تاالر وارد پوالد آلفا همراه

 ...شنیدم رو مرسده بلند های خنده صدای دور از
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 ؟؟؟؟...میخندید داشت اینجور چی به

 

 ...انداختم مهمونا به نگاهی

 جوش به خونم بودن شده خیره بهش پسرها بعضی اینکه دیدن با

 ...اومد

 !...شده قرمز صورتم حسادت و حرص از بودم مطمئن

 

 !!!کنم پاره تیکه رو پسرها اون گردن میخواد دلم

 

 !!!سر خیره دختره

 

 ؟؟؟...اس دلفریبانه زیادی خندیدنش بودم نگفته بهش مگه

 

 محکم کمرشو پشت از رسوندمو بهش خودمو زدنی بهم چشم در

 احتیر نفس من دیدن با و سمتم برگشت جاخورده ترسیده که گرفتم

 ...کشید
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 اگه...بود نشده هم اومدن متوجه حتی که بود پرت حواسش انقدر

 چی؟؟؟ بود دیگه یکی من بجای

 

 ...انداختن پایین سرشونو و کرده تعظیم دیدنم با دخترا

 ؛ گفتم دوستانش به رو

 

 !...بگیرم پس ازتون امو ملکه نیست مشکلی اگه_

 

 

 ...میکردن نگام شوکه و مبهوت

 هدایت مون جایگاه به رو بود مونده باز دهنش که رو مرسده و

 ...کردم

 

 ؛ گفتم عصبی و حرص با
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 !...بخندی بلند جمعی توی اینطوری خوادنمی دلم_

 

 ؛ داد جواب قبل از تر متعجب

 

 مگه؟؟؟؟ شده چی...چرا_

 

 ؛ گفتم و شدم خم صورتش تو دادمو فشار پهلوهاشو

 

 !!؟...پرونه می سرم از هوش خندهات گفتم بهت هست حواست_

 مثل حسشون هم مردا بقیه پس لرزونه می منو دل و دست وقتی

 !...منه

 

 اینقدر چرا...میکنن نگاه بهمون دارن همه!...عقب برو دیاکو_

 !!تو زورگویی
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 !...نیست مهم برام_

 !...ببوسمت خواممی االنم زورگوام خیلی من آره

 

 ندادمو فرصت بهش و شده گرد چشماش

 ...شدم ور حمله لباش سمت به

 

 «مرسده»

 

 

 ...کنه بلند سرشو نمیتونست و شده سرخ شرم و خجالت از مرسده

 ؛ بهش توپید آروم و کرد جدا خودش از رو دیاکو زور به

 

 !!؟...چه یعنی نمیدونی خجالت تو_

 !...ببری منو آبروی میخوای همش
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 ؛ داد جواب زده برق چشمانی و خندید گلو تو دیاکو

 

 !...منی مال بدونن همه خواممی!...زنمی_

 !...باشه داشته چشم من های داشته به نکنه جرات کسی تا

 !دارم غافلگیری یه برات امشب نمونده جشن پایان به چیزی دیگه

 

 ؛ پرید باال ابروهام

 

 !!!؟...سوپرایزه همون منظورت_

 

 ؛ کرد نگاه مبهم و گنگ

 

 چی؟_
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 ...!!!میده غافلگیری معنی همون...هیچی_

 هست؟؟ چی غافلگیریت حاال

 

 

 ؛ داد جواب و کرد نگام حرارتی پر و دار معنا حالت با

 

 !...من عجول ملکه نیست غافلگیری دیگه بگم اگه_

 !...تمهس شدنمون تنها منتظره صبرانه بی تو از بیشتر من کن باور

 

 ...پیچید شکمم تو خاصی هیجان و شوق

 یدنیا به بذارم پا و بشم جدا ام دخترونه دنیای از قراره امشب یعنی

 !!!؟...زنانگی پرمسئولیت

 

 مشغول خدمتکاران دوختم مهمونا به نگاهمو و کردم بلند سرمو

 رو روبه دخترا و آران آمیز شیطنت نگاه با یهو که بودن پذیرایی

 !...شدم
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 سرمو طرف هر که کرده چیکار ببین آشام خون مرتیکه!...لعنتی

  برمیگردونم

 ...میشم روبرو آمیز شیطنت های نگاه با

 

 بیخیالی به بزنم خودمو کردم سعی منم

 انپری شاهدخت پری ماه پرنفرت نگاه تو خورد گره نگاهم یدفعه اما

  دریایی

 ...جاخوردم

 

 شبد من از اینقدر چرا...فهمیدم نمی رو نفرتش و کینه همه این دلیل

 ؟؟؟...میومد

 «مرسده»

 

 

  ها مهمون بیشتر جشن یافتن پایان از بعد
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 ...کنند حرکت فردا که موندن کمی عده فقط رفتن

 آماده براشون رو بودن مهمون مخصوص که خالی اتاقهای خدمتکارا

 ...کردند

 

  دیاکو خدایان دیگر و پدرم بدرقه موقع

 ...کرد تشکر ازشون صمیمانه

 ؛ گفت سرد و محکم لحنی با دیاکو روبه پدرم

 

 و یبرمشم معطلی بی ببینه آسیب تو کنار در دخترم دلیلی هر به اگه_

 !...ببینیش نمیذارم دیگه

 

 منو و انداخت کمرم دور محکم دستشو و کرده غلیظی اخم دیاکو

 ؛ داد جواب خودش به چسبوند

 

  همسرم نمیذارم هیچوقت باشین مطمئن_

 !...بخوره تکون کناره از ای لحظه
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 شد منقبض فکش و جمع پدرم قیافه یهو

 همداخل با هادریان خدایگان ناگهان که کردم نگاه آران به نگرانی با

 ...برد خودش با رو پدر

 

 ؛ توپیدم آروم دیاکو به رو حرص پر کشیدمو راحتی نفس

 

  خونیت دشمن مثل پدرم با اینقدر میشه_

 !!!؟...نکنی رفتار

 ...کنم انتخاب رو یکی شما بین بشم مجبور خوادنمی دلم اصال

 !!!دیاکو کن کمتر خودخواهیت این لطفاً

 

 و سیدبو پیشونیمو گرفتمو بغل محکم آرانو برادرم بهش توجه بی و

 ؛ گفت
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 اش دردونه عزیز دختر که حاال خوادنمی اون!...نباش پدر نگران_

 !...ببینه آسیبی کوچکترین شده پیدا

 

 ؛ کرد اضافه جنسی با بعد و

 

 !!!!امشب واسه بذاری تو انرژی و تمرکز تمامه باید االن تو_

 

 پس کوبیدم سریع و شد گشاد حیاییش بی همه این از چشمام

 ...گردنش

 !!؟...بود حیا بی انقدر بود رفته کی به این

 

 ...بود شنیده دیاکو حتما االن

 

 !!سنگینه دستت چقدر_

 ...شکست گردنم
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 !نباشی حیا بی اینقدر باشی تو تا حقته_

 

 !!!خوره می منو اخمش با داره آشامت خون شوهر این برم من_

 

 نازک چشمی پشت...میکرد نگام داشت اخمو دیاکو سمت برگشتم

 ...ازش گرفتم رو کردمو

 

 !..اس خودشیفته که بس...برخورده بهش البد

 !...کنهمی احترامی بی پدرم به ببینم نمیتونم...کنم چیکار

 

 

 ...جاخوردم ندیدنش با که سمتش برگشتم آران بدرقه از بعد

 ....نبود کردم نگاه اطرافو

 یدفعه؟؟؟ رفت کجا...چی یعنی
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 یکی از زدم صدا رو دیاکو و ایستادم ستونها از یکی کنار رفتم

 ...رفت کجا فرمانروا پرسیدم خدمتکارا

 ...نمیدونست

 

 ...شدم هشوک اتاق تو دیدنش با که اتاقمون به برگشتم دلخور و کالفه

 

 !!!دیاکو_

 ؟؟...رفتی کجا یدفعه تو

 !!؟...شدی ناراحت حرفام از

 

 ...میکنیم صحبت بهش راجع بعدا_

 !!!غافلگیریه وقت االن

 

 «مرسده»
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 گذاشته پهلوهام طرف دو دستاشو دیاکو

 که گذاشتم اش سینه روی دستامو منم و

 ؛ کرد زمزمه گوشم دم

 

 مکنی پرواز باهم امشب خواممی کن حلقه گردنم دور محکم دستاتو_

 !...نرفته اونجا من جز موجودی هیچ حاال تا جایی بریم و

 

 ...داشتم خاصی هیجان و شور

 !...بودم آشام خون مرد این با بازی دیوونه عاشق من

 و سفت کمرمو اونم کردم حلقه گردنش دور محکم دستامو پس

 اییج بودیم گلها باغ پرتگاه لبه زدنی بهم چشم در و گرفت محکم

 ...بود پامون زیر قلمرو تمام

 ...بود زیادی خیلی ارتفاع

 

 !!ای؟ آماده_
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 از بلندی جیغ شدیم پرت دیاکو همراه یهو آره بگم اینکه از قبل

 کشیدم ترس

 به رندهپ یه عین یدفعه که میکردیم سقوط پایین به داشتیم طور همین

 ...میکردم سرگیجه احساس کرد حرکت باال سمت

 

 روازپ میدونست خودش فقط که مقصدی سمت به آرومی به دفعه این

 ... میکرد

 ...داشتیم زمین با زیادی ارتفاع

 

 نورانی و معلوم کامال ماه قرص که رسیدیم جایی به تا رفت اینقدر

 ...بود

 

 یوقت اما رسیدیم کردم فکر ایستاد حرکت از لحظه یه برای دیاکو

 و شد گشاد ترس از چشمام شدم معلق آسمون و زمین بین دیدم

 ....بود شده بد حالم
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 به زودتر منو میکنم خواهش میره گیج داره سرم من وایسادی چرا_

 !...برسون زمین

 

 ؛ گفت خواستن از پر و آمیز شیطنت لحنی با

 

 محکم زمین و آسمون بین جفتمو داشتم دوست همیشه من_

 !...ببوسم

 !!!حالت همین در دقیقا

 

 چی؟؟؟_

 

 و حکمم گذاشت لبام رو لباشو فورا و نداد بیشتر اعتراض فرصت بهم

 ...کرد بوسیدنم به شروع حریص

 

 ...ودب زندگیم اتفاقات باورترین غیرقابل و ترین لعنتی از یکی این



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

915 
 

 !!!ببوسم هوا در معلق عاشقشم که کسی اینطوری که

 

 ...کردم همراهیش ترمحکم منم

 

  دیاکو همدیگه بوسیدن دقیقه چند از بعد

 ؛ گفت لبخندزنان

 

  لحظه این بودم منتظر چقدر نمیدونی_

 !...کنم تجربه باهات رو

 

 

 ...داد ادامه راهش به دوباره بعد و

 ندیمان مه ابرهای که بود زیاد ارتفاعش انقدر رسیدیم بلندی کوه به

 ...بود گرفته اش قله دور
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  که بود بزرگ نسبتا ای حفره کوه قله روی

 ...بود دراومده کوچک غاری شکل به

 

 !!!؟...بود چی دنبال دقیقا اینجا دیاکو!...شدم متعجب

 «راوی»

 

 

 !..بود فهمیده و زیرک فرمانروایی دیاکو

 و استرس دچار بودنشون باهم شب اولین در اش ملکه اینکه برای و

 خودش تنهایی خلوت بود سالها برد جایی به رو مرسده نشه اضطراب

 !...بود

 

 قلمرو هفت از دور شده فراموش کوهی

  تند شیب و زیاد خیلی ارتفاع بخاطر که

 !..برن باال ازش نمیتونستن فانی انسانهای
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 موجودات یک هیچ نمیشد یافت درش معدنی مواد هیچ چون و

 ...رفتندنمی سراغش

 !میومد حساب به مرده کوهی اصطالح به

 

  که داشت وجود ای حفره کوه قله در

 !بود دراومده کوچک غاری شکل به که

 فعالیت کوه این که طوالنیه سالهای که بود این دهنده نشون و

 !...نداشته آتشفشانی

 

 درختی وجود بود شده مرسده شگفتیه و حیرت باعث که چیزی اما

  شکل بیضی هاش میوه که بود غار درون  کهنسال

 !...میکردن ساطع نور خودشون از که بوده قرمز و

 

 و بخشی شفا خاصیت ها میوه این که داد توضیح مرسده برای دیاکو

 !...دارن درمانی
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 التیام زخمش فورا بخوره ها میوه این از باشه زخمی که کسی اگه و

 ...کنهمی پیدا

 

 شد وارد مرسده به زمانی دوم شوک اما

  اتاقکی درخت پهناور تنه داخل دیاکو که

 !...بود ساخته

 

 دهخمی بصورت باید که داشت ارتفاع متر یک اندازه به ورودیش دره

 !...میشدن واردش

 

 ...گذراند نظر از رو اتاقک دورتادور متحیر و باز دهن با مرسده

 

 تا دو ، بود شده پوشیده حیوانات پوست با که دونفره چوبی تخت یه

 از پر روش که کوچک میز یه و بودن آویزون درخت از که سوز پیه

 !...بود مختلف های خوراکی
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 ...بود مرسده مبهوت نگاه تماشای محو شیفتگی و لذت با دیاکو

 «مرسده»

 

 

 ...!بود من تخلیالت و تصورات ورای کردم تجربه امشب که چیزایی

 

 هک انگیزه شگفت کوچک اتاقک اون و هاش میوه و درخت این اینقدر

  کردمنمی باور دیدمنمی خودم چشمای با اگه

 !..داره وجود جایی همچین

 

 !!باشکوهه_

 

 ؛ گفتم و دیاکو سمت برگشتم

 

 !!کردی؟ پیدا چجوری رو اینجا_
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 ها رگاو با که هایی جنگ یکی تو بشم طلسم اینکه از قبل سال چند_

  داشتیم

 ...بود کوه این پای نبردمون میدون

 

 روازپ اتفاقی بطور و...شدیم پیروز ولی دادم دست از افرادمو بیشتر

 ...اومدم فرود کوه این قله روی کردمو

 

 ...کرد جلب توجهمو غار این اومدم فرود وقتی ولی

 !...شدم زده شگفت تو مثل منم شدم که واردش

 

 ...بود آشنا برام درخت شمایل و شکل

 اکثرا که رو قدیمی کتابهای و رفتم کتابخونه به قصر به برگشتم وقتی

 ...کردم بررسی بود رفته بین از و ناشناخته های زبان به

 

 کتابها از یکی تو باالخره و
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 ...برخوردم درخت این تصویر به

 

 !...نبود زمین به متعلق اصال درخت این اینکه

 زا پادشاهی که پیشین پادشاهان زمان در شده نوشته کتاب اون تو

  ″آشور″ پادشاه قدرتمندترین و ترین معروف اومد آسمون

 زمین به خودش با رو گیاهان و جانور از زیادی های گونه آسمون از

 !...آورد

 

 اپ زیر با شد مجروح بود عاشقش وار دیوونه که اش ملکه که وقتی و

 یگیاه گونه بهترین که درختو این بذر و ممنوعه قانونی گذاشتن

 ...بود آسمونی

  

 بهش کس هیچ که جایی  کاشت کوه این حفره تو و آورد خودش با  

 !...نشست بار به و رشد روز یه عرض در و نداشت دسترسی

 

 !!!پابرجاست هم هنوز قرن همه این از بعد جالب چه_
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 ...چی؟ یعنی اومد آسمون از پادشاهی اینکه از منظورت

 

 ابوکت اون بهت قصر رفتیم وقتی ایه دیگه چیز وقت نظرم به االن_

  بخونی میدم

 !..میشی متوجه خودت بعدش

 !!طوالنیه خیلی داستانش

 

 

 برخورد تخت به تا داد هلم عقب به خودشو سمت برگردوند منو

 ....خندیدم کشیدمو ای خفه جیغ تخت رو افتادیم کردمو

 

 !!!..من میزه ریزه ملکه کنی جیغ جیغ مونده حاال_

 

 !...شد پا به لبامون بین جنگی لبامو سمت به برد یورش بعد و

 «دیاکو»
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 !...شدمنمی سیر هرگز دختر این از من

 ...میشدم تر حریص بوسیدممی چقدر هر

 ...بودم ای لحظه همچین منتظره درازی سالیان

 

 ...پیوندد می حقیقت به من رویای امشب باالخره

 !!!میشه من مال کمال و تمام ابد تا همسرم و جفت و

 

 و خشن نباید بارشه اولین چون و میشد کبود زود مرسده پوست اما

 ...کنم رفتار وحشیانه

 یوفتهب براش اتفاقی!...منه جون دختر این ببینه آسیب همسرم نمیخوام

 !!!میشم دیوونه من
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 و بوسیدم می بدنشو و صورت جای جای

 ...میزدم لیس

 اش باالتنه های برجستگی روی دستامو بوسیدممی که همزمان

 ...انداخت چنگ بازوهام به و کشید آهی که میدادم فشار و گذاشتم

 

 و پیچ لذت از زیرم مرسده اینکه از و بودیم لخت کامال دو هر حاال

 ...میکردم غرور احساس میخورد تاب

 

 اینکه از بردممی لذت که میکرد عمل ناشی و ناب و بکر انقدر

 !!منه با اولیناش

 

 ؛ گفت سست و کشید غلیظی آهی کردم که کاری با

 

 !!!دیاکو_

 !...میکنم خواهش
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 ؛ دادم جواب و حساسش جای گذاشتم عمدا دستمو

 

 ...میخوای؟ چی بگو بهم_

 

 مرسده از بدتر خودمم البته بود شده خمار لذت زور از چشماش

 !...بودم

 !!!کنم حس جفتم وجود تو خودمو زودتر میخواستم

 

 !...میکردم احتیاط باید اما

 

 !...کن تمومش!...دیاکو!...میکنم خواهش_

 

 ...زدم لبخندی سرخوشانه

 خودمو وقتی کردمو باز کامال پاهاشو...وقتشه دیگه کردم احساس

 وت گردنش مکیدن و بوسیدن حین و رفتم سمتش به کردم تنظیم

 ؛ کردم زمزمه گوشش
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 کردی حس جا هر اما کنم کم برات دردو این نمیتونم جوری هیچ_

 !..بده فشار دستمو فقط نمیتونی

 

 ربانض ببینم تونستممی صورتش تو دردو آثار رفتم پیش آروم آروم

 ...بود رفته باال قلبش

 

 وت مرسده جیغ که زدم حرکتو اولین و گذاشتم لباش رو محکم لبامو

 !...شد خفه گلو

 

 ...بشه آروم دردش تا کردم صبر

 

 !...کن شل خودتو_

 !نباش نگران!...میکشی درد کمتر اینجوری

 

 ...بود گذاشته کمرم رو دستاشو
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 کردن حرکت به کردم شروع دوباره آروم

 !...بود شده پیچیده اتاقک فضای تو باکرگیش خون بوی

 

 ...شدیم رها هم با دو هر باالخره زدن ضربه دقیقه چند از بعد

 !...میزد نفس نفس و بود شده جمع چشماش تو اشک

 

 به شروع دورمون یکباره به که خورد ای نقره نور به چشمون اما

 ...بود کرده چرخیدن

 

  بود شده یکی مرسده با من نیروهای حاال

 !...بودنم آشام خون بجز همه

 

 «مرسده»
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 !...گذروندم رو زندگیم شب بهترین

 وازشن و بوسه غرق منو انقدر ، کرد رفتار باهام مالیمت با انقدر دیاکو

 !...شدم تحریک زود خیلی و شده حس بی بدنم که بود کرده

 

 هی چجوری دونستم نمی بودم ناشی و تجربه بی مواقع جور این تو من

 ودیاک دستای تو رابطه کنترل مدت تموم ، کرد تحریک میشه مردو

 !!..بود

 

 درد کرد جدا ام دخترونه دنیای از منو و زد حرکتو اولین وقتی

 ودیاک سایز فهمیدم که بود موقع اون تازه پیچید بدنم تو شدیدی

 !...برام بزرگه خیلی

 

  کردم باز که چشمامو درد زور از صبح

 نمیتونستم بود شده جمع چشمام تو اشک لرزید می درد زور از تنم

 !...نبود دیاکو کردم نگاه اطرافم به بخورم تکون
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 ...گریه زیر زدم و گرفت وجودمو تموم بدی حس یهو

 ...شد ظاهر اتاق تو زده وحشت دیاکو یدفعه

 دور دستامو و بغلش تو کردم پرت خودمو که سمتم اومد نگران

 ...کردم حلقه محکم گردنش

 

 ومن نبودنش لحظه یه!.. بود من کس همه مرد این...گرفت آروم قلبم

 !...کنهمی پریشون

 کت تک که مردی ، ذهنم تو میاد دیاکو بشه امنیت از صحبت وقتی

 بدنم سلولهای

 !...میزدن فریاد اسمشو

 

 !!؟...شده چی!...اشکات فدای به دیاکو_

 ...؟...داری درد

 رس تا نیست خوب حالت و شدی بیداری کردم حس وقتی نمیدونی

 !...ترسیدم مرگ حد
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 !!!کردی ترکم کردم فکر...بودی؟ رفته کجا تو_

 !...داشتم بدی احساس

 ...کنم تصور رو نبودنت ام لحظه یه حتی نمیتونم من دیاکو

 !...دارم بهش نسبت حسو این که هستی مردی آخرین و اولین تو

 

 توش اشک نم که چشمانی با و گذاشته صورتم طرف دو دستاشو

  بود نشسته

 ؛ زد لب

 

 !..نیست توصیف قابل دارم بهت که حسی_

 !...نیستم منم نباشی تو ، میمیرم نخورم اگه که خونی مثل تو

 !!!مرسده منی خدای تو

 !!پرستمت می عاشقانه وجودم تموم با و مقدسی من برای تو

 

 ...رفتن همدیگه استقبال به که بود لبامون این و
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 .!.بود ما بوسه آخرین این انگار که بود جوری بوسیدنمون همیشه

 !!!پرعطش و گرسنه

 

 ؛ گفت دیاکو کشیدیم دست هم بوسیدن از اینکه از بعد

 

 !...طبیعیه داری که دردی!...دلم جان_

 فوق انقدر کردم سپری کنارت عمرمو لحظات بهترین دیشب من

 !!!برم پیش آروم خیلی نمیتونستم که بودی العاده

 

 !..میشی خالص دردا این از که میدم چیزی بهت!...نباش نگران االنم

 

 از عدب و رفت بیرون اتاقک از شد بلند که کردم نگاش نامفهوم و گیج

  با ثانیه چند

 ؛ پرسیدم متعجب داخل اومد درخت هایمیوه از یکی
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 !!؟...چیدی رو میوه این چی برای_

 

 ...کرد نصف وسط از درخشیدمی همچنان که رو میوه زد لبخندی

 ...بود رنگ قرمز مایعی میوه درون

 ؛ گفت و گرفت جلوم رو مایع

 

 ینوا باید اس مایع این در میوه این شفابخشی و درمانی خاصیت تموم_

 !...بخوری

 

 !...نشدم مجروح اونقدر منکه ولی_

 __می خوب خودش درد این که اینه منظورم

 

 بدنت و میشی خالص درد از بخوری اینو وقتی!...نمیکنه فرقی_

 !...میشه سرحال
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 اشو شیره گرفتمو ازش رو میوه تردید با

 ...سرکشیدم

 واش همه بود آب مثل نداشت طعم اصال اما باشه مزه بد میکردم فکر

 !...خوردم آخر تا

 

 و نبود درخشان دیگه که کردم نگاه ای میوه به تعجب کمال در

 !بود شده پالسیده

 

 !!...شد؟ اینجوری چرا_

 

 !...درونشه مایع بخاطر درخشانش رنگ_

 

 بودی؟؟ رفته کجا نگفتی راستی...آها_

 

 جدید لباس برات هم و داشتم مهمی ای جلسه هم قصر رفتم_

 !...آوردم
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 ؛ گفتم کرده اخم

 

 افتاده؟؟؟ اتفاقی مگه...مهم جلسه_

 

 نرفت؟؟؟ بین از دردت...چطوره حالت االن خب!...میگم برات بعدا_

 

 !..بهتره االن حالم نکردم حس دردی دیگه لحظه همون_

 

 ؛ گفت و کشید تنم روی دستشو و نزدیکم اومد

 

 !...کنیم شروع دیگه دور یه میتونیم پس!...خوبه_

 

 ؛ زدم جیغ و شده گرد چشمام
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 !!!!!!!!دیاکو_

 «راوی»

 

 

 نمی سیر همدیگه از که حالی در ، مدت طوالنی بازی عشق از بعد

  دیاکو ولی شدند

 هدایت رو ارتشش باید برگرده قصر به بود مجبور میلش برخالف

 ...میکرد

 

 آورده اش واسه قصر از دیاکو که لباسایی خواست مرسده که زمانی

 ؛ گفت دیاکو بپوشه رو بود

 

 !...بپوش قبلیو لباس همون نپوش رو لباسا این فعال_

 

 ؛ پرسید تعجب با مرسده

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

926 
 

 چرا؟؟؟_

 

 !...بشوریم خودمونو اول میخوام_

 

 !...دیگه حموم میریم قصر رسیدیم خب_

 

 ؛ گفت داری معنا لحن دیاکو

 

 مطمئنم که جایی...میریم کردن حموم واسه ای دیگه جای!...نه_

 !...کنهمی ات زده شگفت

 

 ؛ پرسید کنجکاو مرسده

 

 کجا؟؟؟_
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 !!ببینی خودت تا بپوش لباس زودتر_

 

 دش آماده وقتی و پوشید لباسهاشو سریع دیاکو داغ نگاه زیر مرسده

 ؛ گفت و چسبوندش خودش به و گرفت محکم کمرشو دیاکو

 

 !!؟...من ملکه ای آماده_

 

 جاستک کنن حموم قراره که جایی ببینه بود منتظر صبرانه بی مرسده

 بهش رو باورنکردنی و انگیز حیرت جاهای همیشه دیاکو میدونست

 !!!میده نشون

 

 ؛ داد جواب دلفریبی لبخند با

 

 !!ام آماده تو های غافلگیری برای همیشه من اصال!...ام آماده_

 

  ، کرد حلقه دیاکو گردن دور دستاشو و
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 های خنده اون با میداد جون همسرش با بودن لحظه هر برای دیاکو

 !!!اش لعنتی

 

 !...ببند چشماتو حاال_

 

 ....بست چشماشو مرسده

 ورای جایی به تلپورت طریق از بعد و بوسید اشو چونه اول دیاکو

 ...رفتن مرسده تصورات

 

 حیرت هم باز و کرد باز چشماشو آروم آب صدای شنیدن با مرسده

 ؛ گفت شده خیره میدید که چیزی به زده

 

 کجاست؟؟؟ اینجا_

 

 !!!مقدس خدایان چشمه_
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 ؛ گفت و پرید باال ابروهاش جفت

 

 !!!اینه مقدس خدایان چشمه پس_

 ...تره باشکوه تصوراتم از خیلی

 

 ؛ پرسید شده ریز چشمانی با دیاکو

 

 ؟...بودی شنیده چشمه این به راجع قبال_

 

 حواس بی بود شده خیره ها چشمه عظمت به همچنان که مرسده

 ؛ داد جواب

 

 ...بود گفته بهم بهش راجع تورج_

 

 ؛ پرسید حسودی لحن با و کرده غلیظی اخم دیاکو
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 کیه؟؟ دیگه مردک این...تورج؟_

 

 رطرفب اومده پیش سوءتفاهم اینکه برای گفته چی فهمید که مرسده

 ؛ گفت بشه

 

 و تورج خب...بود آشام خون مهرداد بودم گفته بهت!... چیزه!...خب_

 کتابهای اون...بودن آشام خون همگی که مهرداد دوستای هم گیسو

 ...بود شده نوشته الفها توسط که بود کرده مطالعه رو زیادی

 

 چیزای خیلی و ها رپتایل و ارگها و ها آشام خون به راجع که بود اون

 ...داد توضیح مقدس خدایان چشمه همین جمله از دیگه

 

 !داد رو ابدیت گردنبند بهم که بود تورج

 

 ؛ پرسید متفکر دیاکو
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 !!!؟...میکرد چیکار اون پیش گردنبند_

 

 !...بود افتاده اونا بدست چجوری دونمنمی منم_

  اون بود مرموز هم کمی یه تورج اصال

 !...گذشته به برگردم باید و توام جفت که فهمید من دیدن با

 

 شد مگ هم گردنبند شده طلسم وقتی اینکه رفت فرو فکر به دیاکو

 ؟...بود آورده در سر آینده از چطوری اما بود مشکوک زیادی

 

 !...داشت وجود پنهان حقیقتی وسط این

 

 «مرسده»
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 روی ای طبقه بصورت که چشمه هفت واقع در مقدس خدایان چشمه

 !...داشتن قرار هم

 

 رو ها چشمه دور تا دور آبی نورهای با تاب شب کرم هزار هزاران

 ...بودند کرده نورانی

 

 ها چشمه آبه که میداد نشون میشد بلند ها چشمه از که بخارهایی

 !!بود کجا از دقیقا معلوم اش سرچشمه و گرمه

 

 ؛ گفت و کرد رها نفسشو عمدا گوشم زیر دیاکو

 

 !!..مونده باز دهنت میبینم_

 

 

 عادت زمان این باورنکردنی و آور حیرت چیزای به هیچوقت من_

 !..نمیکنم
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 ایدب بدونه چیزا اینجور به راجع کسی اگه من زمان تو که صورتی در

  باشه محرمانه

 !!!بشه باخبر کسی نباید

 

 ؛ پرسید متعجب دیاکو

 

 بمونه؟ محرمانه باید چرا_

 

 !!دونمنمی منم_

 

 ونهبم حرفا این ببریم لذت آب گرمای از و کنیم تنی آب االن فعال_

 !دیگه وقت واسه

 

 ایلحظه و گرفت محکم کمرمو بده اعتراض فرصت بهم اینکه از قبل

 !..داشتیم قرار آب داخل چشمه باالترین در بعد

 ...بود کمرم تا آب عمق
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 ؛ گفتم ناله با آب داغ نسبتا گرمای از شوکه

 

 !...سوزممی دارم!...داغه خیلی_

 

  و آورد جلو سرشو غرغرم توجه بی دیاکو

 ...کرد لبام بوسیدن به شروع

 

 حس آبو داغیه دیگه که بودیم همدیگه نوازش و بوسه غرق اینقدر

 !کردم نمی

 

 میدونست بود فهمیده بدنمو زبون خوب خیلی مدت این تو دیاکو

 !!!حساسم بدنم کجای

 «راوی»
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 همه از خبر بی مقدس خدایان چشمه در مرسده و دیاکو که حالی در

  ها رپتایل و ارگها ارتش ، بودن عشقبازی مشغول جا

  داشتند سکونت انسانها که مناطقی به

 !...میکردند یکسان خاک با و غارت و عام و قتل و کرده حمله

 

 به گرگین فرماندهی تحت ارتش حرکت دستور هم دیاکو البته

 ...بود داده رو قلمروها مرزهای

 

 ها گرگینه از متشکل هاآشام خون ارتش

 !.. بود انسانها و دریایی پریان ، الفها ، ها کوتوله ، جنگلی پریان

 

 !...کردنمی برابری وولدمورت ارتش با هنوزم اما عظیم ارتشی

 

 الجثه عظیم های رپتایل و غولها و جادوگران از پر وولدمورت ارتش

 !...بود
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 یسنا و خودش بین رابطه به پوالد آلفا اینکه از طرفی از آذرخش

  نگران دیگه طرف از ولی بود خوشحال داده رضایت

 !...بود نبرد نتیجه

 

 ...داشتند پیروزی برای کمی شانس که سهمگین نبردی

 «دیاکو»

 

 

 !...بود من حقیقی و ابدی عشق مرسده شک بی

 !!بود شده من ضعفه نقطه بزرگترین به تبدیل دختر این

 

 و هوش اینقدر درمیرفت دستم از زمان گذشت بودم کنارش وقتی

 از و قصر به برگردم باید که االنم حتی که بود کرده پرت حواسمو

  اینجا اما... باشم باخبر جنگ روند

 !!بودم همسرم بلورین بدن بوسیدن حال در مقدس خدایان چشمه تو
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 آخرین انگار که پیچیدیم می درهم آنچنان بود طوری همین همیشه

 !...ماست آغوشی هم

 

 قرار جنگ روند جریان در و کندم می دل میلم برخالف باید ولی

 !..گرفتممی

 ؛ کردم زمزمه مرسده گوش تو همین بخاطر

 

 ایدب ولی بزنم بهم و بودن تو با لحظات خوادنمی دلم اصال!...من ملکه_

 !...قصر به برگردیم

 

 !...شده آغاز شر و خیر نیروهای بین جنگ دوباره

 !...باشم داشته اطالع اشلحظه به لحظه از باید من و

 

 ؛ داد جواب مبهوت و شوکه مرسده
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 مومح قصر برگردیم گفتم بهت نه من...نگفتی بهم زودتر چرا پس_

 ____میکنی

 

 ؛ پریدم حرفش بین اخم پر

 

 ...!بشن ما همخوابی متوجه قصر اهالیه همه نداشتم دوست اصال چون_

 

 ؛ پرسید سوالی و گیج مرسده

 

 !...طبیعیه چیز رابطه پس کردیم ازدواج ما خب...چی؟ یعنی_

 

 دارند تیزی شامه هاآشام خون متاسفانه_

 احساس رو داشتیم که ایرابطه بوی کردیمنمی حموم ما اگه و

 نوم بین چیزیه این و حساسم خیلی مسائل اینجور روی من و میکردن

 !!!بشه ما رابطه متوجه دیگه کسه ندارم دوست تو
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 !...شدم متوجه آهاااااا_

 

 «مرسده»

 

 

 ترین رویایی از یکی واقعا مقدس خدایان چشمه تو کردن تنی آب

 !...بود افتاده برام اینجا که بود اتفاقاتی

 

 رایب شده ساخته ای اسطوره خدایانی توسط اینجا دیاکو گفته طبق

 !...خدایان همون کردن حموم

 

 ؛ پرسیدم سوالی و متعجب

 

 وجود االن که هایی الهه دیگر و هادریان همون خدایان از منظورت_

 !!؟...دارند
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 سکونت زمین که داشتن وجود هایی الهه دور بسیار روزگارانی!...نه_

  خدایان این از بعضی حتی و بود شون دائمی گاه

 !..میکردند فرمانروایی ها سرزمین این بر

 

 ؛ گفتم زده حیرت

 

 کردندمی زندگی اینجا تنها نه که بودن خدایانی که میگی داری یعنی_

 ؟...ممکنه چطور اما بودن هم فرمانروا بلکه

 نیستن؟؟ دیگه چرا االن و

 

 ؛ داد جواب و کشید عمیقی نفس دیاکو

 

 ودناب چیزو همه که سهمگین  سیلی و طوفان به گرده برمی چیز همه_

 طوفان این از هم خدایان حتی موجودات تمامی تا جانوران از کرد

 !...نبردند بدر سالم جون
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 ؛ پریدم حرفش وسط

 

 ؟؟؟...اومدن بوجود موجودات این چطور دوباره پس_

 

 و آشور فرمانروا جمله از کمی خیلی ای عده وحشتناک طوفان اون از_

 هک هایی کوتوله ، دریایی پریان پادشاهه و دیگه انسانهای و همسرش

 پیدا نجات هادریان خدایگان آخر در و برده پناه زمین اعماق به

 ...کردند

 

 ؛ پرسیدم همین برای بود کرده کنجکاو منو سرگذشت این

 

 ؟؟...داد رخ چی برای طوفان این اصال_

 

 نمیدونه کس هیچ یعنی!...دونمنمی منم_

 ..!اتفاقه اون بازمانده تنها اون حال بهر بدونه هادریان خدایگان شاید
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 نمیدونه بهش راجع کسی و شده فراموش داستان این دیگه االن اما

 !...معدودی ایعده مگر

 

 ؛ پرسیدم شده ریز چشمانی با

 

 دونی؟می بهش راجع چطوری تو پس_

 

 شد خیره کنجکاوم و مشتاق چشمای به

 ؛ گفت و

 

 شاورم جاماسب به متعلق که داره وجود کتابهایی قصرم کتابخونه تو_

 !...منه پیشگوی و

 ...بردم پی سرگذشت این به کتابها اون مطالعه با منم

 

 ؟...نبود فانی انسانه یه جاماسب مگه_
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 ؟؟؟...بود رسیده اون به کتابها اون چطور پس

 

 الف و انسان دورگه یه واقع در جاماسب_

 !!الف مادری و انسان پدری از...بود

 !...دارند مهم رویدادهای و وقایع نگارش به خاصی عالقه الفها

 

 اینا تورج عمارت کتابخونه تو که افتادم کتابی اون یاد یدفعه

 کرده ثبت و پیشگویی رو دیاکو و منو مالقات وقایع که کتابی...بود

 !..بود

 

 وابج مطمئنا برم کتابها اون سراغ به برگشتیم قصر به وقتی باید

 !...کتاباس اون درون سواالتم از بسیاری

 ؛ گفتم دیاکو به رو همین برای

 

 !..قصر به برگردیم باید کنم فکر دیگه_
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 «راوی»

 

 

 خدایان چشمه در کردن حموم و شیطنت از بعد مرسده و دیاکو

 شمهچ پایین که رو تمیزی لباسهای ثانیه از کسری در دیاکو ، مقدس

 !...بپوشه تا آورد مرسده برای بودن گذاشته

 

 در و کرده تلپورت هم دست در دست لباسهاشون پوشیدن از بعد

 ...شدند ظاهر قصر خدمتکاران چشمان مقابل اصلی تاالر

 

 و ادهافت زمین به اشون ملکه و فرمانروا دیدن با سربازان و خدمتکاران

 !...کردند ستایش و درود کنان تعظیم

 

 به خودشو فورا بود شده ملکه و فرمانروا اومدنه متوجه که آذرخش

 فراوان احترام و تعظیم از بعد و رسوند اونا

 ؛ گفت
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 یاجاحت شما حضور به بیاید محرمانه های جلسه اتاق به لطفاً!...سرورم_

 !!پیشرویه حال در دشمن داریم

 

 ؛ گفت و برگشت دیاکو روبه مبهوت و شوکه مرسده

 

 چیه؟؟ آذرخش منظوره...پیشروی؟!...دشمن؟_

 

 رسیدنپ اجازه میریم جلسه اتاق به اینکه گفتن با خشک و اخمو دیاکو

 !...نداد مرسده به رو بیشتر

 

 

 ناشی کاران و آران و پوالد آلفا و آریاز با جلسه اتاق به شدن وارد با

 ...شدند مواجهه یسنا و آرتمیس
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 تبریک دوباره و کردند احترام ادای و شدن بلند بالفاصله همگی

 !...گفتن

 

  خوشحالی با هم بقیه و کردندمی نگاه رو مرسده شیطنت با دخترا

 !...کشید آغوش در محکم رو مرسده خواهرش و اومد جلو آران

 

 نداشت دوست اصال رفت هم تو صحنه این دیدن از دیاکو اخمهای

 اگر حتی بکشد آغوش در اینطور رو همسرش خودش جز مردی

 !!...باشه مرسده پدر یا برادر

 

 !بود خودش برای دختر این تمامه اصال

 !...کنه تقسیم کسی با رو محبتش و عشق نبود حاضر و

 ...کشید پیش رو اصلی بحث دادنش پایان برای 

 

 

 !...بده توضیح جنگ روند از!...آذرخش_
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 !!!؟...کرده نفوذ کجا تا دشمن

 

 ...شد جلب جنگ مورد در توضیحات به اشون توجه همه

 «مرسده»

 

 

 !...بودم دلخور دیاکو دست از

  وولدمورت ارتش که بود نگفته بهم چرا

 !!کرده؟ شروع رو جنگ

 

 حتی و سرباز و خدمتکار همه اون جلوی که بخورد بهم راستش

 !...داد جوابمو تندی به و عصبی آذرخش

 

 ...نبودم اش ملکه و همسرش من مگه
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 دخالت میشد ها سرزمین به مربوط که اموری تو منو چرا

 ؟؟؟...دادنمی

 

 

 ادمید توضیح ارگها پیشروی روند به راجع آذرخش که مدت تموم تو

 گرفته حالم درون از اما میدادم گوش داشتم ظاهرا بودمو خودم تو من

 !...بود

 

 ...مدماو بیرون فکر از میزنه صدا اسممو کسی اینکه احساس با ناگهان

 

 توضیحات پی حواسشون تموم همه کردم نگاه رو بقیه دور یه

 !..بود آذرخش

 

 زد؟؟؟ صدا منو بود کی پس
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 قابل غیر و غریب و عجیب چیزای اینجا انقدر!...نزدم توهم مطمئنم

 !..نبود خیالم توهم این دونممی که بودم دیده باور

 

 ...شنیدم میکرد تکرار اسممو که صدا همون دوباره دقیقه چند از بعد

 

 !!؟...بود کی دیگه این!...لعنتی

 

 ومشن می من فقط چرا و کجاست از صدا بدونم بودم کنجکاو طرفی از

 هب برای باشه دشمن های حقه از یکی اینم میترسیدم دیگه طرف از و

 !..انداختنم دام

 

 

  میکرد تکرار اسممو صدا دوباره و دوباره

 !!!برم دنبالش که میخواست ازم دفعه این ولی

 

 !!!کنجکاویه و وسوسه هرچی به لعنت
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 ...میخواد چی ازم صدا این بفهمم باید من شد چی هر دیگه

 

 داخ نیمه یه من...نیستم گذشته ناتوان و ضعیف دختر اون دیگه من

 !...دیاکوئه سطح هم تقریبا نیروهام و هستم

 

 ...کنم دنبال رو صدا منشأ که کردم قانع خودمو فکرها این با

 باید ههمیش که اونجایی از اما بشم بلند سروصدا بی خواستم بنابراین

 بدم سوتی

 و برگشتن من سمت به همه و رفت عقب زیادی سروصدای با صندلی

 !...کردند نگام سوالی

 

 ...نشم هول کردم سعی زدمو ای کوله و کج لبخنده

 

 ؛ پرسید نگرانی حالت با و سوالی دیاکو
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 !!من؟ ملکه شده چیزی_

 

 ..!اتاقم برم ممکنه اگه بگم میخواستم...من!...نشده چیزی...نه...نه_

 

 ؛ داد جواب میکرد نگاه بهم خیرگی و بینی ریز با دیاکو

 

 !...بری میتونی!..حتما_

 

 ...کشیدم راحتی نفس نامحسوس

 ...رفتم بیرون اتاق از و

 

 تا رو خودمون اتاق حتی گشتم رو جا همه...کردم دنبال رو صدا منشأ

  جایی به

 !...اش حاشیه در هایی کاری کنده با رنگ ایقهوه دره که رسیدم
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 ...رفتم داخل کردمو باز درو

 

 !...بود کتابخونه اینجا

 قطور های قفسه با بزرگ ای کتابخونه

 ...بودم ندیده یجا کتاب اینقدر حاال تا گذشتم ها قفسه بین از

 

 !!!خدایا اوه

 

 ...بود کتاب یه از صدا اون بود سخت برام باورش

 چرا؟؟؟؟ اما میزد صدا منو کتاب یه واقع در

 

 هاکتاب همه از تقریبا و میشد ساطع نور ازش که رسیدم کتابی به

 !...بود ترپرحجم و بزرگتر

 

 میخواست؟؟؟ چی من از کتاب این
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 «مرسده»

 

 

 !!!بخونمش؟ میخواست ازم کتاب

 کرده برقرار ارتباط من با چی برای و بود کتابی چجور این اصال

 ؟؟؟...بود

 

 ...کشیدم بیرون قفسه از رو کتاب

 !...بود خاک و گرد از پر و کهنه خیلی و سنگین

 

 از صندلی رو نشستم و بود مطالعه واسه که میزی روی گذاشتمش

 !...حیوانات خزه پوست از شده پوشیده و عاج جنس

 

 وت اونو مرد یه که برجسته طالیی حلقه یه از طرحی کتاب جلد روی

 !...بود گرفته دستش
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 جهموا ناخوانا و عجیب خطی با ها نوشته از موجی با و کردم باز کتابو

 ...شدم

 

 !...چی؟ یعنی

 ؟...بخونم رو ها نوشته نمیتونستم چرا

 

 ؛ گفت و دراومد صدا به دوباره کتاب یدفعه

 

 !...بنداز ها ورق روی خونتو از ای قطره_

 

 ...بیوفته اتفاقی چه قراره اینکه از بودم متحیر

 !...میخوندمشون باید که بودن چی هانوشته این اینکه

 

 ؟...بدم خراش دستمو چی با حاال

 !!!میشه؟ چی اونوقت میکشونه اینجا به رو دیاکو من خون طرفی از و
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 که چی هر کتاب این...برسه اش موقع که زمانی تا بستم کتابو پس

 رقرارب ارتباط من با ذهنم تو بشن متوجه هم بقیه میخواست اگه هست

 !...کردنمی

 

 

 اقمونات به راست یه و کتابخونه از بیرون رفتم و سرجاش گذاشتمش

 !...کنم استراحت کمی تا رفتم

 

 فتادها زندگیم تو مدت این تو که اتفاقاتی به و تخت روی کشیدم دراز

 !...کردم فکر بود

 

 هب ولی بودم عادی و آرامش از پر زندگیه یه بدنبال همیشه من اینکه

 ...شد رو زیرو زندگیم یکباره
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  و شد گرم چشمام که بودم فکر تو اینقدر

 !...رفتم فرو خبری بی دنیای به

 «راوی»

 

 

 و خیر نیروهای بین جنگه دیگه باره یه و شد نواخته جنگ شیپور وقتی

 ...شد آغاز شر

 

 فعن به نتونست ابدیت گردنبند از اینکه از بعد جادوگر مدوسای

 روش طلسمی و کرد مخفی جایی رو گردنبند ، کنه استفاده خودش

 !...وولدمورت مخصوصا نرسه بهش کسی دست تا گذاشت

 

 ...پیوست وولدمورت ارتش به و

 

 و گرگین رهبری به هاآشام خون نفریه هزار چندین ارتش طرفی از

 !...کردند ترک ارگها با مقابله برای رو هاآشام خون قلمرو آذرخش
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 چی برای و چیه کتاب اون هدف که بود این فکر در مرسده ملکه

  میخواد ازش

 !!؟...کنه استفاده خونش از که

 

 نوشته هبش متوجه دیاکو اینکه بدون تا بود فرصتی منتظر همین برای

 ...بخونه کتابو اون های

 

 رو مرسده ملکه چرا سرنوشت کتاب که میدونست چه کسی ولی

 !!..چیه هدفش و کرده انتخاب

 

 شگوپی جاماسب که بود ایی ممنوعه و مرموز کتابی ، سرنوشت کتاب

 لیدپ و پست موجودات دست تا نگهداشته مخفی قوی طلسمی با اونو

 !...نیفته

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

958 
 

 و دهکر انتخاب رو مرسده ملکه کتاب این که افتاده اتفاقی چه حاال و

 ؟؟؟...میخواد چی ازش

 

 آگاه کتاب این محتویات از دیاکو فرمانروا و جاماسب جز کس هیچ

 !...رفته فرو فراموشی ای هاله در حاال و نبوده

 «مرسده»

 

 

 ...کردم باز چشمامو خفگی احساس با

 !...بود دیاکو لخت سینه تو صورتم

 

 !...بغلش تو بودم شده گلوله کال بود چسبونده خودش به محکم منو

 

 نگارا که بود کرده اخم چنان  و بسته چشماشو کردم نگاه صورتش به

  اجبار سر از

 !!!کرده بغل منو
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 هبست چشم طور همون یدفعه اما برم بیرون بغلش از که کردم تقال

 ؛ گفت

 

 !!بده؟ جات مگه!...نخور تکون اینقدر_

 

  و کرده باز چشماشو ندادم جواب وقتی

 ؛ گفت و خورده جا من اخموی و طلبکار نگاه با

 

 !!من؟ ملکه شده چیزی_

 

 ؛ دادم جواب گرفتمو رو ازش دلخور

 

 !...نشدم چیزی نه_
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 ؛ گفت اخمو و جدی و کرد بلند امو چونه دستش با

 

 ناراحتی؟؟؟ چیزی از...میدزدی ازم چشماتو چرا_

 

 !...کسی از نه چیزی از_

 

 ؛ داد جواب شده ریز چشمان با_

 

 ...شده؟ ناراحتیت باعث که کیه اون_

 ناراحتت که کسی هر!...کنه مکدر منو ملکه خاطر نداره حق کسی

 !...میکنم سختی مجازات کرده

 

 !!!شد جالب خب

 مجازات خودشم بود حاضر طلبکار همیشه آشامه خون این ببینم

 !!!کنه؟
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 ازت من!...هستی خودت شده ناراحتیم باعث که کسی اون_

 !...دلخورم

 

 ؛ پرسید متعجب و پرید باال ابروهاش جفت دیاکو

 

 ...شده؟ دلخوریت باعث که کردم چیکار من....من؟؟؟؟_

 

 ؛ گفتم کرده بغض

 

 اطالع بهم چرا پرسیدم ازت وقتی شدیم قصر وارد که موقع اون_

 خدمتکارا بقیه و آذرخش جلوی کرده آغاز رو حمله دشمن که ندادی

 !...کشیدی داد سرم

 

  دیاکو...کردی زده خجالت اونا جلوی منو
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 در منم امور بقیه تو دارم توقع توام همسره و ملکه دیگه االن من

 !...بدی قرار جریان

 

 ؛ داد جواب میکرد نگام شده گشاد چشمانی با دیاکو

 

 رنهگ و کنم نگرانت خواستم نمی فقط من!...نبود این قصدم من ولی_

 !...منه؟ به تو از تر محرم کی

 !...عزیزم ببخش منو دادم آزارت ناخواسته اگه

 

 به ور بشه ناراحتیت و آزار باعث که کسی و!...میدم جونم تو برای من

 !باشم خودم اگه حتی!...میکنم مجازات شدت

 

  کنی تعیین مجازاتمو تا ام آماده من حاال

 !...میکنم قبول بگی چی هر

 

 ...رسید ذهن به زیادی شیطانی افکار جمله همین با...خب...خب
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 ؛ گفتم زدمو مرموزی لبخنده رسید ذهنم به که چیزی با

 

 !...خب خیلی_

 

 ؛ گفتم کردمو باز دستامو شدم بلند

 

 !...بده دور قصر تو و کن کول منو_

 

 !...بگو دیگه چیزه یه!..نداره امکان!...نه....چی؟؟؟_

 

 همین همه جلوی باید نباشم دلخور ازت میخوای اگه دونم نمی من_

 !...کنی کول منو نیست تنت لباس که طور

 «دیاکو»
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 ای افسانه آشامی خون و قلمرو هفت قدرتمنده فرمانروای دیاکو من

 که کسی

 !...ببرن حساب ازش موجودات تمامیه تا بود کافی نگاه یه با

 

 کول رو مرسده سرم خیره همسره حالی در لخت باالتنه با حاال و

  قصر تو گرفتم

 دارم نگهبانان و خدمتکارا دراومده حدقه از چشمای جلوی

 !...میگردونمش

 

 

 در اینجا من بودیم جنگ در ها رپتایل و ارگها ارتش با که زمانی در

 !...بودم ام ملکه دست به مجازات حال

 

 ...بود من تصوره از خارج تالفی این
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 چنین این باهوشم و شیطون همسره که کردمنمی فکرشم اصال

 !...بگیره درنظر برام مجازاتی

 

 بعد به االن از باید و پشیمونم داشتم باهاش ناخواسته که رفتاری از

 شرم های مجازات چون نکنم ناراحتش دیگه که کنم دقت بیشتر

 !...بود انتظارم در آوری

 

 

 ...بود کرده حلقه گردنم دور دستاشو و کمرم دور پاهاشو مرسده

 ...میخندید و میکرد شیطنت داشت حسابی و

 

 سابح ازم کسی دیگه نمیموند ابهتی من برای بعد به این از!...لعنتی

 !!بردنمی
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 های گاهن دیگه گرنه و ببینه اینجوری منو که نیست آذرخش خوبه باز

 خرد گردنشو میزدم کنم تحمل نمیتونستم رو تمسخرآمیزش

 ...میکردم

 

 

 ؛ زد خشکم که گفت چیزیو زده هیجان مرسده یهو

 

 !..بزنیم چرخی هم قلمرو تو بریم دیاکو_

 

 ؛ کردم مخالفت فورا بدخلق و عصبی

 

 تو مدیدن از همه و رفته سوال زیر ابهتم قصر تو کافی اندازه به!!!....نه_

 رتمسخ مورد قلمرو تو بریم اگه حاال متحیرند و شوکه وضعیت این

  میگیرم قرار بقیه

 !...بود نخواهد فرمانم تحت کسی دیگه و
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 ؛ داد جواب مغموم و پشیمون لحنی با و مظلوم

 

 طفق من بگیری قرار کسی تمسخر مورد خوامنمی و خواستمنمی من_

 !...کنم تالفی میخواستم و بودم ناراحت و دلخور ازت

 

 !...خواستنی و مظلوم زیادی لحن این از!!...دختر این از آخ

 

 یه همسرم کردمنمی باور که میشد آروم و مظلوم چنان گاهی

 !..شده سرکوب که داره دراز زبون و لجباز و شیطون شخصیت

 

 ...!بود من الهه اون!...پرستیدممی همسرمو عاشقانه من اینا همه با ولی

 !!زمین روی موجود ترین شانس خوش من و

 

 «مرسده»
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 با حق ولی سوزوندم آتیش کردمو شیطنت کلی دیاکو کول رو اینکه با

 ات دو انگار که کردندمی نگاه رو ما جوری قصر کارکنان بود دیاکو

 ...دیدند می رو دیوونه موجود

 

 !!!شده گشاده چشمانی با شوکه و زده حیرت

 

 هملک پای به پا هاآشام خون قدرتمنده فرمانروای که کردندنمی باور

 !...باشه اش

 

 السو زیر عاشقشم که مردی جبروت و ابهت نداشتم دوست اصال منم

 !...بره

 

 ، ماهش دوازده به سالی لبخندهای ، بودنش محکم همین عاشق من

 !!...بودم شده عمیقش و نافذ نگاه و اش خورده گره های اخم این
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 به اونم ، شدم منصرف بودم گرفته نظر در براش که تالفی از بنابراین

  کافی اندازه

 !...بزنه حرف اونجوری اش ملکه با نباید دیگه که شد متوجه

 

 ؛ گفت دیاکو اتاقمون به برگشتیم که همین

 

 و آذرخش به باید جنگ روند از شدن باخبر برای باید من مرسده_

 !...بپیوندم فرماندهان بقیه

 

 

 ؛ گفتم نگران

 

 ...بمونم خبر بی ازت نمیتونم!...میام همراهت منم من خب_

 

 ؛ داد جواب و گذاشته صورتم طرف دو دستاشو نزدیکم اومد
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 بدون بتونی باید هستی قلمروها ملکه االن تو!...عمرم!...من عزیزه_

 !...بربیای امور کردن اداره پس از هم

 

 ببینن اشونو ملکه پذیریه مسئولیت و درایت وقتی ها آشام خون

 !...میشه قویتر بهت نسبت ایمانشون و اعتماد

 

 !..دیدم که هستی زنی ترین قوی تو

 ؛ بوسید عمیق پیشونیمو بعد و

 

 !..پیشت برگردم زود خیلی میکنم سعی_

 

 رزم های لباس پوشیدن به کرد شروع و

 ...زرهی و پوشیده هایی لباس
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 باید جنگ مخصوص های لباس هم باز اما بود نامیرا دیاکو اینکه با

 ...میپوشید

 

 ازب عظمتش و شکوه همه این از دهنم شد تموم پوشیدنش لباس وقتی

 !..بود مونده

 

 ؛ گفتم شگفتی و حیرت با

 

 شخو لعنتی طرز به تو!..شدم عاشقت دوباره انگار ها لباس این تو_

 !!!تیپی

 

 ؛ گفت زده برق چشمانی با و شد نزدیک قدم به قدم بهم دیاکو

 

 دونممی...محبتم تشنه من مرسده!...بگو عشق از برام فقط تو_

 دست من داشتن دوست از نداری حق اما زورگوام ، خودخواهم

 !...بکشی
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 ومدا بند نفسم لحظه یه که بوسید لبامو حریص و محکم چنان بعد 

  منم بعد ولی

 ...کردم همراهیش

 

  وقفه بی بوسیدن دقیقه چند از بعد

 ...شدیم جدا هم از میل بی

 

 !...باش خودت مراقب_

 

 ...رفت و کرد تلپورت چشمانم جلوی دادمو تکون سرمو

 «راوی»
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 آران و آذرخش و گرگین فرمانده به دیاکو فرمانروا زود خیلی

 !...پیوست

 

 خون نفری هزار چند ارتش و بودند زده چادر انسانها قلمرو در

 ...شده مستقر انسانها قلمرو در هاآشام

 ...شدند نشینی عقب به مجبور ارگها با نبرد از بعد و 

 

 ای نقشه و اومده هم گرد مُدوّر میزی دور همگی بزرگ چادری در

 وقوع احتمال یا و گرفته قرار ارگها حمله مورد که مناطقی از جنگی

 ...داشت وجود میز روی بر داره رو حمله

 

 حمله وقوع احتمال که مناطقی مورد در دادن توضیح حال در گرگین و

 ...داشت رو

 

 تصمیم شد مطمئن همسرش رفتن از وقتی مرسده ملکه طرفی از

  شبانه گرفت
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 !...برود سرنوشت کتاب سراغ

 

 ...بیاره سردر کتاب این حقیقت و رمز و راز از و

 

  ممنوعه کتاب این اسرار به بردن پی اما

 !!...بود خبر بی آن از مرسده که داشت تبعاتی

 

 اومدن بوجود باعث دیاکو همسرش از موضوع این کردن پنهان با و

 ...بود شده خطرناک حوادثی

 «مرسده»

 

 

 ...رفت جنگ میدون به دیاکو وقتی

 رازش از و کتاب اون سروقت برم اینکه برای بود فرصت بهترین

 ...سردربیارم
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 ...برم کتابخونه به کمتره آمد و رفت که شب آخر بودم گرفته تصمیم

 

  دست به شمع رسیده زمانش که االن و

 !...ام کتابخونه به رفتن حال در

 

 ...رفتم کتاب سراغ یکراست و شدم کتابخونه وارد

 روی شتمگذا کتابو و نشستم مطالعه میز پشت کتاب برداشتن از بعد

 ...کردم بازش و میز

 

  بودم آورده خودم با که تیزی چاقوی با و

 خونمو سریع و داده خراش دستمو کف

 ...ریختم کتاب ورقهای روی
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 نوشته ثانیه چند عرض در و بلعید رو شده ریخته های خون کتاب

 و حیرت نهایت در بودن غریب و عجیب و ناخوانا برام که هایی

 ...شدند خوانا برام حاال شگفتی

 

 و اشتیاق با باشم داشته اطالعی کار این عواقب از اینکه بدون من و

 ...کردم ها نوشته خوندن به شروع کنجکاوی

 

 

 !...بود سرنوشت کتاب ، کتاب اسم

 وت شمشیری و داشت سرش رو پادشاهی تاج که زنی از عکسهایی و

 !...بود انسانها کشتن حال در که دستش

 «مرسده»

 

 

 یعجیب ترس و میشد تر گشاد چشمام ها نوشته از سطر هر خوندن با

 ...بود فراگرفته وجودمو همه
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 موجودات همه بر قبل سال هزار هزاران که خونخوار و ظالم ملکه یک

 ...میکرد حکمرانی

 

 طانیشی به معصوم ای فرشته از و شد ابدی نفرینی دچاره که ای ملکه

 !...شد تبدیل خونخوار

 

 ...بود صفحه پایین در وقایع نقاشی با همراه توضیحات

 

 و آشور فرمانروا سرگذشت داستان کتاب

 !...میداد توضیح رو ″میا″ اش ملکه

 

 ...بود گفته برام ازش خالصه طور به دیاکو که داستانی همونی

 !!!؟...بود نگفته بهم چیزی کتاب این به راجع دیاکو چرا ولی
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 ؛ دادم ادامه خوندن به و رفتم جلوتر

 

 به سلطنت آوردند زمین به را پادشاهی آسمان از خدایان وقتی_

 ...رسید زمین در ایشتار خدایگان ارشد فرزند

 

 تقام بلند ، زیبا ، قدرت پر جوانی داشت نام ″آشور″ که ارشد فرزند

 ...بود ایشتار محبوبه فرزند همچنین و نظیر بی جنگجویی و

 

 ماا داشتند دل به کینه او از و حسادت او به فرزندان بقیه که بطوری

 ...نداشتند را اون با مقابله توان

 

 اتاق در سلطنتش برای آشور به هدیه عنوان به ایشتار خدایگان

 خاصیتش چشمه این آب که کرد حفر کوچک ای چشمه مخصوصش

 !...بود عمر شدن طوالنی و سازی جوان

 

 ...داشت نام ″الزاروس″ کوچک چشمه این



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

979 
 

 

 هر از بعد و میکرد استحمام آن آب در یکبار ماهی آشور فرمانروا و

 ...درخشیدمی خورشید مانند پوستش استحمام بار

 

 عادل و قدرتمند فرمانروایی ، آشور فرمانروا گذشت درازی سالیان

 سر به آرامش و صلح در آشور حکمرانیه تحت های سرزمین و بود

 ...بردندمی

 

 

 برای آشور به خدایان دیگر فرزندان از الهه صدها ایشتار خدایگان

 بازی های الهه همه به نسبت اما میکرد معرفی ملکه انتخاب و همسری

 ...بود تفاوت بی فریبنده و

 

 واقع در ولی بود آرامش و صلح خواهان و عادل که این بر عالوه آشور

 ...بود جنگاوری روحیه با و مغرور ، عبوس ، سرسخت مردی
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 طرف از چشمی گوشه منتظر حرمسرایش در زیادی دختران و زنان و

 ...بودند فرمانروا

 

 خترید با که زمانی تا بود بیگانه محبت و عشق با آشور فرمانروا ولی

 !!..شد آشنا ″میا″ اسم به

 

 و رفت الزاروس آب چشمه به استحمام برای آشور فرمانروا که روزی

 ...بود بدنش شستن مشغول

 

 پوستی با نحیف و الغر دختری الزاروس جوشان چشمه زیر از ناگهان

 ...آمد بیرون مهتاب سفیدی به

 

 ...بود شده مبهوت و متحیر که فرمانروا

 نگاهش معصومیت محو و زده زل زده وحشت دختر آن به شده مسخ

 !...بود شده
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 از نهچگو تو پرسید دختر از آمد خودش به دختر فریاد و جیغ با وقتی

 !...آوردی سردر کوچک چشمه این

 

 فقط و نداشت کردن صحبت توان بود شده شوکه و ترسیده که دختر

 ...میکرد گریه

 

 خدمتکارا داد دستور و کرد خارج چشمه از رو دختر اون فرمانروا

 ...بیاورند برایش تمیز لباسهای

 

  بود ماجرا این حیرت در آشور فرمانروا

 ...کرد تعریف برایش را داستان و رفت ایشتار پدرش نزد به

 

 دور یاربس ای آینده از تو برای چشمه این که گفت فرزندش به ایشتار

 یمتقد تو به پیشکش عنوان به و کرده انتخاب رو ات ملکه و همسر

 !...است کرده
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 !!!آمد بوجود ″الزاروس عروس″ افسانه چنین این و

 

 

 کهاین بدون میکردم نگاه کتاب های نوشته به شده خشک و مبهوت

 ...اومد بوجود برام سوال این بردارم ها نوشته روی از نگاهمو ای ذره

 

 رسف قبل سال هزاران به آینده از من مثل هم دیگه دختر یه یعنی ″ 

 ″؟؟؟...کرده

 

 دوم_فصل_پایان#

 فصل سوم 

 نفرین ملکه میا 

 

 «مرسده»
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 ...دادم ادامه داستان خوندن قبل از تر مشتاق

 

 بیشتر میا به نسبت عشقش و محبت روز به روز آشور فرمانروا_

 تیوق اما بود وحشتناک برایش چیز همه اوایل اینکه با هم میا و میشد

 شرایط با را خود داد توضیح بودنش اینجا یدرباره آشور فرمانروا

 ...داد وقف

 

 سیاهی به موهایی و سبز چشمانی ، الغر ، بلند قد ، زیبا دختری میا

 !...داشت شب

 ...بود سرکشی و طلب جاه دختر میا واقع در اما

 

 

 جلب خود به را فرمانروا خصوصا اطرافیان توجه و محبت زود خیلی و

 ...کرد
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 بود شده میا شیدای و دیوانه آشور فرمانروا کوتاهی زمانه مدت در

 ...کردنمی هم نگاه حتی ای دیگه دختره به اون جز که بطوری

 

 خبربا دختر آن به فرزندش زیاده عالقه و عشق از که ایشتار خدایگان

 بزرگی جشن هادریان نیکی و خیر خدای مخالفت وجود با بود شده

  رسماً و داد ترتیب

 !...شد آشور فرمانروا ملکه و همسر میا

 

 ...انجامید طول به روز چندین که جشنی

 

 میا روح بررسی با و میکرد خطر احساس میا جانب از که هادریان

 و وا انتظار در شومی سرنوشت و شیاطین نسل از دختر این که فهمید

 !!هاست سرزمین

 شمحبوب فرزند فقط ایشتار برای ولی داد هشدار ایشتار به هادریان

 !...داشت اهمیت

 ...نگرفت جدی را هادریان هشدار و
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  زیادی سالهای میا ملکه و آشور فرمانروا

 ازیب دختری ازدواجشان حاصل که کردند زندگی محبت و عشق با را

 !!بود آرمیتا نام به رو

 

 ...نبرانگیخت را اطرافیانشان حسادت که بود خوب اینقدر شان زندگی

 

  ای کینه که آشور فرمانروا برادران از یکی

 ...ردک ایمعامله شیاطین ارباب با نابودیش برای داشت بهش عمیقی

 

 

 شیاطین ارباب به رو روحش آشور فرمانروا نابودی ازای در که

 ...فروخت

 

  گرفت شیطانی نیروهای از که قدرتی با و
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 !..میا ملکه کردنه فریفتن و وسوسه به کرد شروع

 

 تمامی بر حمکرانی هایوعده دادن و میا ملکه قلب کردن سیاه با

 !!...داد فریب را طلب جاه ملکه زمین و آسمان

 

 میا ملکه و میشد سردتر و سرد فرمانروا و ملکه بین رابطه روز هر

 !...نهاد ناسازگاری بنای

 

 ...بود شده خسته و غمگین همسرش اوضاع از آشور فرمانروا

 ای فایده ولی میکرد استفاده موضوع این حل برای طریقی هر از و

 !...نداشت

 

  میا ملکه های خودخواهی و ها رفتاری بد

 ...شد شروع موجودات دیگر و خدمتکاران با
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 نابود حتی و مجازات میخواست که را هرکس دلیلی هیچ بدون روز هر

 ...میکرد

 

 دکردن شکایت آشور فرمانروا به ملکه ستم و ظلم از موجودات ی همه

 هشب توانستنمی داشت اش ملکه به که عشقی بخاطر فرمانروا ولی

 ...بزند آسیب

 

 

 جای به ها جوی از که میکرد عام و قتل اینقدر را موجودات میا ملکه

 !...افتاد می راه خون آب

  

 

 

 «مرسده»
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 و رهمس به نسبت و میشد تر سیاه روحش و قلب روز به روز میا ملکه

 ...بود تفاوت بی فرزندش

 

 آگاه خودش به نسبت آشور فرمانروا عشق و عالقه از که اونجایی از

 !...داشت فرمانروا روی بر زیادی نفوذ طریق این از و بوده

 

 از شده رانده موجودی و آشور فرمانروا برادر همدستیه با میا ملکه

 که دورگه موجوداتی جوالنگاهه را زمین ″آگارتا″ نام به آسمان

 ...بود شده شدندمی نامیده رپتایلها

 

 

 !..بود آشنا برام اسم این چقدر آگارتا

 !!؟...اسمو این بودم شنیده کجا

 

 !.کیه آگارتا اومد یادم حاال آهااااا

  سرزمین های یخ زیر معبدش که همونی
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 ...بود سیمدخت برفی ملکه

 

 شده نفرین و حبس افرادش با معبدش تاالر در که موجودی همون

 !...بود

 

 

 ؛ دادم ادامه خوندن به

 

 هکین و تنفر آسمان از راندنش خاطر به ایشتار خدای از که آگارتا_

  داشت

 !...بگیرد آشور ایشتار فرزند از را انتقامش بود خورده قسم

 

 

 بقیه و انسانها کشتار و آشوب و مرج و هرج دچار ها سرزمین همه

  موجودات

 !...بود شده رپتایل و میا ملکه توسط
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  که هادریان خدایگان حین همین در و

 این شر از را زمین گرفت تصمیم دید چنین این را آمده پیش وضعیت

 ...دهد نجات فساد و انگیز نفرت موجودات

 

 انداخت راه به زمین در خروشان و سهمگین سیلی و طوفان بنابراین

 پیدا نجات کمی عده فقط و شدند نابود موجودات اکثر که بطوری

 ....کردند

  

  

 

 

 «مرسده»

 

 

 ...بود مجهول برام هنوزم چیز یه داستان اینجای تا
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 !!!؟؟...چی یعنی آسمون از پادشاهی اومدن از کتاب این منظوره اینکه

 

 

 عرق خودش در رو همه که میداد نشون رو عظیمی سیل کتاب تصاویر

 موجودات از کمی ای عده و خاندانش کل و آشور فرمانروا ولی کرده

 !!!کردن پیدا نجات پرنده ٔ  شی سوار دیگه

 

 

 ...بودم زده زل پرنده ٔ  شی اون به حیرت و تعجب با

 

 !..بود سخت خیلی برام کردنش باور میدیم که چیزی

 

 اومدن از منظور که بردممی پی موضوع این به کم کم داشتم حاال

 !!!چیه آسمون از پادشاهی

 

 باشه درست زدم حدس که اونطور اگه
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 و ومدنا زمین به داشتن انسان به زیادی شباهت که فضایی بیگانگان

 !...میکردن حمکرانی موجودات همه بر

 

 

 ایتس چندین تو مطلبی همچین درباره بیام زمان این به اینکه از قبل

 ...بودم خونده

 

  زیادی نظریات باره این در که دانشمندانی

 !...بود شده تایید نه و رد نه که نظریاتی... بودن داده ارائه

 

 

 !!!!داره حقیقت موضوع این کتاب های گفته طبق االن ولی
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 «مرسده»

 

 

 آشور فرمانروا و آمد زمین به آسمان از پادشاهی دوباره طوفان از بعد

 ...گرفت بدست رو زمین حکمرانی دوباره

 

 

 نشینی عقب دید رو هادریان خدایگان عصیانه و خشم که میا ملکه

 ...کرد

 

 زا ملکه کردندمی فکر همه که بود رفته فرو سکوتی در سالها تا و

 !...شده پشیمان اش ظالمانه و رحمانه بی رفتارهای

 

 زا بیشتر روز هر اش ملکه رفتار تغییر از خوشحال آشور فرمانروا و

 ...میورزید عشق بهش قبل روز
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 بودند کرده پیدا نجات طوفان از که آگارتا و فرمانروا برادر ولی

 ...کردند میا ملکه فریب به شروع دوباره

 

 رادرشب که کند کاری بود گرفته تصمیم بار این فرمانروا خائن برادر

 !!...شود کینه و نفرت از پر خودش مثل آشور

 

 امالک آشور که کرد کاری و...گرفت نشانه را فرمانروا ضعف نقطه پس

 !...شد نابود

 

  ای بهانه به را میا ملکه آشور برادر تورج

 !!...دش رابطه وارد ملکه با متروکه ای خرابه در و کشید بیرون قصر از

 

 تورج؟؟؟؟

 

 باشه؟؟ تورج آشور برادر اسم باید چرا
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 !...ندارم اسم به خوبی حس اصال

 

 ؛ دادم ادامه دوباره

 

  بود داده خبر آشور به قبل از که تورج

 ار خیانتکارش ملکه خود چشمان با تا کرد راضی سختی به را آشور

 !...ببیند

 

 و همسرش بین رابطه شاهد متحیر و ناباوری با آشور فرمانروا وقتی و

 ...شد برادرش

 

 دترینب رحمی بی نهایت با و گرفت وجودشو نفرتی و خشم یکباره به

 ...کرد اجرا میا همسرش برای را مجازات

 

  دید را برادرش حیرت و شوک که تورج
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 جلوی دکر پرتش و کشید محکم را میا بلنده موهای یکباره نیشخند با

 !!برادرش

 

 و یمانیپش با برد پی بود شده چیده اش علیه ای توطئه به که میا ملکه

 ...بود زده زل فرمانروا به اشکی چشمانی

 

 !...نبود انزجار و نفرت جز حسی هیچ فرمانروا نگاه در اما

 

 دستان با خودش و کرد واگذار ایشتار پدرش به را همسرش مجازات

 !!...داد پایان زندگیش به خویش

 

 را یام ملکه بود شده پایانی بی خشم دچار فرزندش مرگ از که ایشتار

 !...کرد ابدی نفرینی دچار
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 «مرسده»

 

 میسوزه آشور فرمانروا واسه دلم چقدر

 !...کرد خودکشی عشقش خیانت از دلشکسته

 

 و نمیش تر حریص بیشتر کنی محبت بیشتر چقدر هر بعضیا به

 ...میکنن سواستفاده

 

 براحتی کنه مقابله باهاش نمیتونست هیچکس که قدرتمند فرمانروایی

 !...دراومد پا از اش ملکه و همسر خیانت توسط

 

 !!!انگیز غم چه
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 ...بوده چجوری آشور برادر تورج قیافه ببینم داشتم دوست خیلی

 !...نبود ازش عکسی کتاب این تو

 

 در را تابوت و کرد حبس سنگی تابوتی درون زنده را میا ملکه ایشتار

 ...داد قرار مخوف غاری در زمین زیر متر صدتا

 

 خورشید نور از که میکردند زندگی گوشتخواری حشرات غار درون

 بودند فراری

 ...خوردندمی غذا عنوان به را چیزی هر و

 

 شسمت به گوشتخوار های حشره غار در تابوت گرفتن قرار محض به

 ...کردند حمله

 

 کند باز ار تابوت کسی اگر که گذاشت تابوت روی بر نفرینی ایشتار

 !...میشود شومی سرنوشت دچار
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 ...یایدب آسمانی قصر به زندگی برای تا خواست آشور دختره از ایشتار

 قبول بماند دور فناناپذیر موجودات و خدایان از میخواست آرمیتا اما

 ...نکرد

 

 ...کرد شروع را ای تازه زندگی و رفته زمین از ای گوشه به و

 

 ...دکن استفاده نیروهایش همه از توانستنمی بود دورگه چون آرمیتا

 

 فرزند چند صاحب و کرد ازدواج کشاورز پسری با آرمیتا بعد سالها

 ...کردند زندگی عمر آخر تا آسایش و آرامش در و شدند

 

 زا چون ولی...شدند زاده دورگه نسل چندین تا آرمیتا نوادگان تمامی

 تفادهاس خود نیروهای از نمیتوانستند نبودند آگاه خود وجودی حقیقت

 ...کنند
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 ...یافت پایان الزاروس عروس افسانه چنین این و

  

  

 

 «مرسده»

 

 

  مکان میخواستم رفتم جلوتر صفحه چند

 ...بدونم رو بود داخلش میا ملکه تابوت که غاری اون

 

 این چرا و کسی چه...بود شده کنده کتاب از صفحه چند جلوتر اما

 !!!؟؟...کنده رو صفحه چند

 

  و انگیز غم واقعا میا و آشور سرگذشت
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 !...دردآوره

 !!..بگیره؟؟ نادیده رو آشور عشق تونست چطور میا

 

 شتننو که انگار بودن سفید کتاب بعدی صفحات بود عجیب خیلی

  ناتموم کتاب

 ...بود مونده

 

  یعنی...بود کی کتاب این نویسنده اصال

 !!!؟...نوشته اینو پیشگو جاماسب

 

  میکردم بررسی رو کتاب داشتم وقتی

 ...افتاد بیرون کتاب الی از ای برگه

 

 ...کردم بازش برداشتمو رو برگه

 !...میشد تر تنگ نفسم و گردتر چشمام سطرش هر خوندن با
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 ادگاننو از تو که بدان میخوانی را کاغذ برگه این وقتی!...مرسده بانو_

 ...هستی میا ملکه و آشور فرمانروا دختر آرمیتا

 

 ...کرد ازدواج هوروش الهه با که روستایی دختری هم مادرت

 !...نیست آگاه راز این از پدرت

 

 این به راجع من که وقتی تا نبود آگاه حقیقت این از هم مادرت

 !...کردم آگاهش سرگذشت

 

  است باردار را تو فهمید وقتی اولش

 ربانیق میا ملکه پیشگاه به را تو نفرین بردن بین از برای میخواست

 !...کند

 

 !...کردم منع کار این از را او من ولی

 ...میشه میا ملکه دوباره بیداری باعث تو خون چون
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 روی بر که تو خون توسط میا ملکه طلسم و نفرین هم االن همین اما

 !...شده شکسته ریختی کتاب

 

 خواهد بدست را ها سرزمین حکمرانی دوباره شیاطین ملکه بزودی

 !...گرفت

 

 

 ...شد رها دستم از کاغذ شده مسخ

 مخشک ای نقطه به ای خیره زده وحشت باشه دیده روح که کسی مثل

 ...بود زده

 

 !!!بودم خونخوار ای ملکه نسل از من

 

 !!!!شده بیدار و شکسته نفرینش االنم و
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 نکردم؟؟؟ فکر کارم این عواقب به و بودم احمق اینقدر من چرا

 

 بکشه؟؟؟ منو میخواست مادرم

 ...ریختمی هام گونه رو اشکام

  

  

 

 

 «راوی»

 

 ...داره عواقبی چه سرنوشت ممنوعه کتاب خوندن نمیدونست مرسده

 

 اربید و اجدادش حقیقت به بردن پی و کتاب خوندن با همین بخاطر

 !...داد انجام بزرگی اشتباه میا ملکه دوباره کردن
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 به واون که بود کسانی از انتقام گرفتن منتظر که خونخوار ای ملکه

 ...بودند کرده طلسم شکل بدترین

 

 خشمش آتش در هم با رو خشک و تر میا ملکه میدونست چه کسی و

 !...بسوزونه بود قرار

 

 ور به رو بزرگتری دشمن با موجودات بقیه و هاآشام خون بنابراین

 ...شد خواهند

 

 

 و ارگها با جنگ مشغول نبرد میدون در دیاکو فرمانروا دیگه طرفه از

 !...نبود افتاده که اتفاقی از اطالعی و بود ها رپتایل

 

 و شکسته درهم و برگردوند سرجاش رو ممنوعه کتاب مرسده

 ...بود اتاقشون تراس در که رز گلهای باغ به رفت ناراحت
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 که ودب این فکر تو و میکرد گریه داشت و نشسته باغ از ای گوشه تو

 قربانی به راضی و بگذره خودش بچه از تونهمی مادر یه چطور

 !!!؟...بشه کردنش

 

 دوست مادرت که گفته دروغ بهش پدرش چرا پس بوده اینطور اگه

 !!؟؟...داشته

 

 

  نمور و تاریک غاری در دورتر جایی در اما

 ...شد آزاد طلسم و نفرین بند از تنفر از پر و شیطانی زنی

 

 !...برخاست خود زده تارعنکبوت و سنگی تابوت از و
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 به جسمش دوباره گرفتن شکل برای و بود اسکلت یه فقط که زنی

 !...داشت احتیاج خون حموم

  

  

 

 «دیاکو»

 

 

 !...ندیدم رو مرسده ام ملکه همسرم جفتم که روزه سه امروز

 

 ...شمب باخبر حالش از میتونستم زدم روش که خونی پیوند بواسطه اما

 

 دهمرس ولی باشه مراقبش دورادور تا بودم گذاشته هم رو آریاز البته

 !...قصره تو هم آریاز دونهنمی
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 ارتشی وقتی ولی بود ما ارتش از بیشتر خیلی وولدمورت نیروهای

 بهمون کارین شاهزاده فرماندهی به جنگلی الفهای از سوار اسب

 ...کرد نشینی عقب دشمن پیوستن

 

 

 کوچیک جشنی فرماندهان چادر در پیروزی این مناسبت به االنم و

 !...بودند کرده برپا

 

  من و گرگین ، آران ، کارین ، آذرخش

 ...بود نپیوسته بهمون هنوز پوالد آلفا

 ...ودب فرستاده برامون جنگی نیروی عنوان به گرگینه کمی عده البته

 

 ...بودند ارتششون آوری جمع حال در هم ها کوتوله و دریایی پریان

 

 ؛ پرسید من به خطاب آذرخش
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 !!؟...میکنین فکر چی به!..سرورم_

 !...نیست اینجا حواستون

 

 ؛ داد جواب آمیز شیطنت آران بگم چیزی که از قبل

 

 !!...اشه ملکه فکره تو!..معلومه خب_

 

 ...خندیدن هم همه و زدم کجی لبخنده

 ؛ گفتم

 

 ..!سخته برام دوریش!...میکنم فکر همسرم به لحظه هر من!..درسته_

 

 ...میکردن نگام متعجب همه

 ...نمک اعتراف براحتی که باشم عاشق حد این تا من نمیشد باورشون
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 ؛ گفت رفته باال ابروهای با کارین

 

 یب زنها به نسبت که هاآشام خون فرمانروای!... سخته برام باورش_

  بود تفاوت

 به هپرد بی اینطور االن بود معروف بودن ناپذیر انعطاف و سرد به که

 !...میکرد اعتراف عشقش

 

 ؛ افزود آذرخش حرفش ادامه در

 

 ترین قوی و بزرگترین....هست درمونم درده که حال عین در عشق_

 !!...کنه درک عاشقو یه حال تونهمی عاشق یه فقط!...دنیاس نیروی

 

 

 ..منداشت عاشقی فرصت یعنی...نداشتم اعتقادی عشق به اصال من_

 ...بود الویتم مرزها از دفاع و جنگیدن همش
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  جفتی تقدیرم در فهمیدم که زمانی ولی

 ...کردم رو و زیر کردنش پیدا برای رو جا همه ناخودآگاه داره وجود

 

 زا اصال ، دختریه جور چه ، شکلیه چه که میکردم فکر این به اش همه

 ...قلمرویه چه

 

 !!...باشه خدا یه دختر جفتم کردمنمی فکر وقت هیچ ولی

  

  

 

 

 «دیاکو»
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 حال در جرعه جرعه و بودن کرده آماده برام آهو خون از بزرگی جام

 ...بودم نوشیدنش

 

  گرگین و آران های شوخی و صحبتها به و

 ...میدادم گوش داشتن نظر اختالف هم با که موضوعی سر که

 

 

 و عشق جنس از دختری پیش حواسم قلبو و فکر همه اما بودم اینجا

 !...بود مونده آرامش

 

 برام زندگی اون بدون و بود شده روحم و قلب مالک که دختری

 ...نداشت معنایی

 

 ایدب دختر این اصال...بود قلبمم ملکه ، قلمروها ملکه بر عالوه مرسده

 !!..هیوال و خونخوار آشامی خون نه بمونه دیاکو ، دیاکو تا باشه
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 کالفه و گرفته کمی اش گرگینه جفت از دوری بخاطر هم آذرخشم

 ...بود

 !...فهمیدم می من فقط رو داره االن که حالی شاید

 

 

 نوشیدنی خوردن و غذا صرف از بعد

 تدارک آران و کارین برای غذاها اکثر البته

 ...بود شده داده

 

 !...نوشیدیم آهو خون از پر های جام از فقط گرگین و آذرخش منو

 

 لذیذیه به نه اما داشت رو مزه ترین لذیذ آهو خون حیوانات بین در

 !!...مرسده همسرم جفتم خون
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 ...داشت برام ای العاده فوق انرژی اون خون

  آشام خون یه تا بود کافی اش قطره یه

 !...کنه پیدا نجات مرگ از

 

 

 ...بچشه وخونش و کنه حمله بهش بتونه کسی نکنه که میترسیدم این از

 

 اما...چیه نگرانی و ترس دونستمنمی اصال کنم پیدا جفتمو اینکه از قبل

  حاال

 ...باشه خوب حالش که نگرانشم همش

 ...باشه امنیت و آرامش در

 

 

  هاآشام خون مقتدر فرمانروای دیاکو من
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 از مو تار یه اینکه از که میکنم اعتراف قلمروها موجود نیرومندترین

 بشه کم آرامشم زندگیم عشق همسرم سر

 

 ...بیوفته براش اتفاقی اگه دارم واهمه!...میترسم

 !...میدم باد به رو زده آسیب جفتم به که کسی دودمان قطعا و

  

  

 

 

 «راوی»

 

 

 ....بود وولدمورت نیروهای با نبرد در دیاکو فرمانروا حالی در

 

 ..بود شده رها وطلسم نفرین بند از که میا ملکه
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 دوباره گناهان بی خون ریختن با جمسشو تا رفت بیرون غار از

 !...کنه بازسازی

 

 ...بود انسانها به متعلق که رسید کوچیک ای دهکده به

 ...بودن شادی و رقص مشغول جوونا و بازی حال در هابچه و

 

 !...شد شکار منتظر و کرده کمین ای گوشه

 

 پسر و دختر چندین بود دهکده بررسی مشغول که ساعتی از بعد

 ...شدند جنگل وارد هم دست در دست

 

 جمع برای و زوج بصورت جنگل اعماق به رفتن با پسرها و دختر

 !...شدند جدا هم از هیزم کردن

 

 ترسوندشون از بعد و افتاد راه ها زوج از یکی دنبال اول میا ملکه

 !...نداد فریاد و جیغ فرصت بهشون
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 قطره تا و داد قرار اونا دهن روی دهنشو و شکست گردنشونو سریع

 !!...مکید رو خونشون آخر

 

 

 ...کرد پرت ای گوشه رو اونا شد تموم باهاشون کارش وقتی

 ...بود شده سیاه و چروکیده و خشک بدنشون تموم پسر و دختر اون

 

 ....بود دوباره گیری شکل حال در میا ملکه بدن کم کم

 ...رفت پسرها و دختر بقیه بدنبال بنابراین

 

 ...گرفتمی تازه نیرویی خونشون مکیدن با و

 

 لشک بدنش تقریباً پسرها و دختر همه خون خوردن و کشتن از بعد

 فقط بود گرفته
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 ...بود مونده موهاش و پوست

 

 رو دهکده اون انسانهای تمامیه شیطانی و خونخوار ملکه شب اون

 !وحشتناک عامی و قتل...خورد خونشون و کشت

 

 که بود شده زیبا و جوان و برگشته اولش حالت به دوباره بدنش

 !!!..بود گناه بی انسانهایی خون خوردن حاصل

  

  

 

 

 مرسده خون نیروی شد بیدار مرسده خون طریق از چون میا ملکه

 ...کشوند می هاآشام خون قصر سمت به اونو

 

 بود گرفته و غمگین همچنان مرسده

 ...بودند نگرانش هاش ندیمه و خدمتکاران تمامیه که بطوری
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 بی یاینطور که دیاکوئه فرمانروا دوریه از که کردندمی فکر اونا البته

 !...ناراحته و روح

 

 ...شد باخبر بانو احوال از مرسده ملکه های ندیمه یکی طریق از آریاز

 

 !...شد بود اومده پیش مرسده ملکه برای که وضعی از متعجب

 

 پیگیر بود آگاه دیگه بهم ملکه و فرمانروا شدید عالقه از چون و

 ...نشد

 

  مالقات به گرفت تصمیم عوض در ولی

 !..کنه صحبت باهاش و بره ملکه

 

 !...بده دلداریش و دربیاره نگرانی از اونو و
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  بره مالقاتش به خواست که زمانی ولی

 ...داره مهمون ملکه که گفت بهش ملکه ندیمه

 

 ...پرسید ملکه مهمون مورد در ندیمه از بود می ملکه مراقب باید چون

 

 کهمل با صحبت حال در زیبا و جوون دختره یه که گفت بهش ندیمه و

 !...اس

 

 !..کجاست؟ اهل و کیه دختره پرسید ندیمه از شده کنجکاو آریاز

 

 ...رفت فرو فکر به انسانه و نیست آشام خون دختره گفت ندیمه وقتی

 

 ایدب چی برای انسان دختره یه کرد فکر و اتاقش به برگشت دوباره

 خون ملکه مالقات بیاد و کنه طی رو خطرناک راه همه این

 !!!؟؟...هاآشام
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 «مرسده»

 

 !...بود شده تنگ دیاکو برای دلم

 ...داشتم احتیاج بهش زمانی هر از بیشتر االن

 

 الیخ گلومه تو روزه چند که بغضی این تا بزنم حرف یکی با خواممی

 ...بشه

 

 ...دارمن رو آسمانی قصر به ورود توانایی چون برم نمیتونم پدرم پیش

 

 ...رفت جنگ میدون به ارتش همراهه هم برادرم آران

 ...کنم اعتماد کسی به نمیتونستم قصرم این تو
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 که هم ای لحظه برای حواسمو پرحرفیش با تا بود پیشم شینا کاش

 ...کنه پرت زندگیم تلخ حقیقت از شده

 

 من به راجع مادرم شوم نیت از پدرم آیا میکنم فکر این به همش

 !!؟؟....بوده باخبر

 

 نوم و شده منصرف چرا پس کنه قربانی منو میخواست مادرم اگه اصال

 !؟...آورده بدنیا

 

 هک چیزایی با بود شده گفته من به خطاب کاغذ اون تو که چیزایی

 !...داشت تناقض میگفتن مادرم مورد در بقیه و آران و پدرم دیاکو

 

 وخودش بچه تونهمی بوده مهربون میگفتن همه که مادری چطور اصال

 ...بکشه؟
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 ...بود هام ندیمه از و شد زده اتاق در

 ...بیاد داخل دادم اجازه

 

 نگهبانها...کنه مالقات شما با میخواد انسان دختره یه!...من بانوی_

 !...نیست خطرناک کردند بررسیش

 

 ؛ پرسیدم متعجب

 

 !کنه؟ مالقات با میخواد چی برای_

 

 ...کنه صحبت باهاتون مهمی موضوع به راجع میخواد گفت_

 

 !!!؟...داره چیکار من با دختر این که بودم متعجب

 

 !...کن راهنماییش_
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 !...من بانوی چشم_

 

 

 شده حاضر که داره مهمی حرف چه دوره خیلی اینجا از انسانها قلمرو

 !؟...بیاد هاآشام خون قلمرو به و بندازه خطر به جونشو

  

  

 

 

 ازیب بسیار دختری بعدش و شد اتاق وارد ندیمه دقیقه چند از بعد

 ...شد داخل

 

 نگاه و معصوم خیلی چشمای کرد جلب امو توجه که چیزی اولین

 !...بود مظلومش
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 لباساش کردم بررسی سرتاپاشو...بودم زده زل دخترک به متحیر

 ...نبود کهنه خیلی

 

 ...بود مشکی و دار حالت و بلند موهاش

 ...کرد احترام ادای و شد خم کمر تا

 

 ردمک احساس لحظه یه...بود برف سفیدی به پوستش و بلند قدش

 !...بود لک بدون و صاف بس از ، درخشه می پوستش

 

 ؛ گفتم دخترک به و کردم مرخص رو ندیمه

 

 ...چیه؟ اسمت_

 

 !...بزرگ بانوی لیا_
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 !...لیا بشین لطفا_

 

 

 ...نشست من روبروی صندلی رو

 

 !؟...ببینی منو میخواستی چی برای خب_

 

 ادزی رو شما وصف که هستم روستایی دختری من!...بزرگوار بانوی_

 !...ببینم نزدیک از رو شما داشتم دوست همش شنیدم

 

 و هاارگ اینکه تا میکنم کار خونه مسافر یه توی و ندارم ای خانواده من

 ترین فجیع به رو انسانها تمام و کردن حمله ما دهکده به ها رپتایل

 ...کردن عام و قتل ممکن شکل

 

 زنده ریاینطو و بشیم پنهان جایی تونستیم دیگه نفر چند و من فقط و

 ....بمونیم
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 ندیمه عنوان به و کنم مالقات شما با و بیام اینجا به گرفتم تصمیم من

 ...کنم خدمت شما به

 

 ...گذاشتم سر پشت رو خطرناکی و طوالنی خیلی راهه

 

 ؛ گفتم و پرید باال تعجب از ابروهام

 

 تونهمی برات ، هاسآشام خون قلمرو هم اینجا و!...انسانی یه تو اما_

 ...باشه خطرناک

 

 ؛ داد جواب و افتاد پام به کنان گریه و شد بلند یهو

 

 ماش به و بمونم کنارتون اینجا بزارید میکنم خواهش!...بزرگوار الهه_

 .!..برم که ندارم رو جایی دیگه و نمیوفته برام اتفاقی کنم خدمت
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 ...دارم نگهش اینجا گرفتم تصمیم... سوخت براش دلم

 

 ؛ گفتم و کردم بلندش گرفتمو دستاشو

 

 !...نکن گریه دیگه بمونی میتونی!...خب خیلی_

 !...باشی ارشد ندیمه فرمان به گوش باید فقط

 

 ؛ داد جواب و خندید

 

 !...مهربانید خیلی شما!...من بانوی سپاسگذارم_

  

 

 

 «راوی»
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 ...شد آگاه مرسده خون قدرت و نیرو از وقتی میا ملکه

 ...داشت احتیاج مرسده خون به بمونه زیبا و جوان ابد تا اینکه برای

 

 کمی مدت فقط دهکده اون انسانهای خون خوردن و کشتن با و

 ...بمونه زیبا و جوان میتونست

 

 نخو قصر در مرسده ملکه ندیمه عنوان به شیطانی ای نقشه با پس

 !...شد مستقر هاآشام

 

 خودش به زود خیلی اما شد شوکه مرسده دیدن محض به میا ملکه

 !...بود دخترش آرمیتا نوادگان از مرسده که فهمید و اومد

 

 ...میشد محسوب مرسده بزرگ جدّ میا ملکه واقع در و
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 ...بود کرده تغییر چیز همه میا ملکه نظر در

 در بود همسرش حکمرانیه زمان در که جانوری های گونه از خیلی

 ....نداشت وجود زمان این

 

 ...بودند رفته بین از طوفان اثر در و

 

 !...بود بیزار اش قلب خوش و مرسده معصومانه نگاه از

 ...داشت رو نگاه همین خودشم زمانی یه چون

 

 !...داشت قلبی اش سینه در که زمانی

 ...بود مونده براش کینه و نفرت فقط االن ولی

 

 بوجود رو آشام خون اسم به موجوداتی کسی چه نمیدونست فقط

 ...بود آورده
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 قلمرو هفت بر که بود آشامی خون چجور دیاکو فرمانروا اینکه و

 ...!!میترسیدند ازش و میکرد حکمرانی

 

 این موجودات راجع بیشتری اطالعات باید که کرد فکر خودش با

 ...بیاورد بدست قلمروها و زمان

 

 قلمروها دشمن که وولدمورت اسم به موجودی از اطالعاتی همچنین و

 ....داشت رو اونا تصاحب قصد و میشد محسوب

 

 تبدس رو میخواست که اطالعاتی ندیمه و خدمتکارا طریق از میا ملکه

 ...میاورد

 

  دیاکو فرمانروا که بود فهمیده و

 ...داره رو موجودات تمامیه ذهن خوندن توانایی

 

 میکرد خالی چیزی هر از ذهنشو باید پس
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 !...نکنه نفوذ بهش فرمانروا تا

  

  

 

 

  بود اومده خوشش میا ملکه از که مرسده

 !...بگذرونه وقت و بزنه حرف باهاش بیشتر داشت دوست

 

 ...بود شده میا ملکه بودن مظلوم و معصومیت شیفته

 ...میگذروند میا ملکه با وقتشو مواقع اکثر و

 

 یک انسان دختره این که بود شده کنجکاو بشدت آریاز که بطوری

 !!؟...بود
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 خطر به جونشو و کرده طی رو خطرناک راهه همه این چطور اصال

 ؟؟؟...بیاد مرسده ملکه دیدن به تا بود انداخته

 

 !...نداشت موضوع این به خوبی حس اصال

 

 حرف باهاش و رفتمی مرسده ملکه مالقات به شده طور هر باید

 ...میزد

 

 !...نکنه اعتماد کسی هر به که میداد هشدار بهش باید

 

 

 فراموش خودشو وجودی حقیقت و سرنوشت کتاب جریان کال مرسده

 ...میگذروند میا ملکه صحبتی هم با رو اوقاتش و بود کرده
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 تعریف به کرد شروع دید خودش به رو مرسده اعتماد که میا ملکه

 ربیشت توجه جلب برای عشق از دروغین و خیالی هاییداستان کردن

 !...مرسده

  

  

 

 

 «مرسده»

 

 

 و گرفتگی اون از میکنم احساس شده ام ندیمه لیا که وقتی از

 ...اومدم بیرون افسردگی

 

 صمیمیت و صداقت حرفاش تو!...ایه خنده خوش و زرنگ دختر

 ...شناسمشمی که سالهاس میکنم احساس ، میزنه موج خاصی
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 تعریف برام جذابی و عاشقانه های داستان میاد پیشم که بار هر

 !...کنهمی

 

 مهه ، کرد جا قصر کارکنان بقیه و خدمتکارا دل تو خودشو زود خیلی

  شیفته

 !...شدند رفتارش و قیافه

 

 ...گرفتمی یاد زود خیلی و باهوش هم بود فرز هم کردن کار تو

 

 ...دادم ورود اجازه شد زده اتاق در

 ...بود ارشد ندیمه

 

 ...دارند رو شما با مالقات تقاضای آریاز جناب!...من بانوی_

 

 ؟...بود نرفته ارتش همراه مگه آریاز شدم متعجب
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 !!!؟؟...میکرد چیکار اینجا

 

 !...کن راهنمایش ؛ گفتم

 

 ؛ گفت و کرد احترام ادای شد وارد آریاز

 

 !...مرسده بانو بزرگ ملکه بر درود_

 

 ...رفت بیرون اتاق از ندیمه

 

 !...بشینید لطفا_

 

  رز گلهای باغ در ممکنه اگه من بانوی_

 !..باشم داشته صحبتی شما با
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 ...بریم بفرمایید!...خب بسیار_

 

 ؟...میومد کجا از اصال ، بگه بهم میخواست چی آریاز بودم کنجکاو

 

 دورش صندلی تا چند و میز قرمز رز هایگل از بزرگ ایبوته زیر

 ...نشست مقابلم هم آریاز من نشستن با که بود شده چیده

 

 جااین پس...نبرد میدون بودین نرفته ارتش همراه مگه آریاز جناب_

 ؟؟...کنیدمی چیکار

 

 وت من ، نرفتم بقیه و دیاکو فرمانروا همراه من!...من بانوی راستش_

 مراقب دورادور و داشتم اقامت قصر اتاقهای از یکی تو مدت این تموم

 !...بودم شما

 

 ...بودم شده خیره بهش مبهوت و شوکه

 باشه؟؟؟ من مراقب باید چرا...چی یعنی
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 منو خطری مدت این تو فهمم نمی من...بودین من مراقب چی برای_

 ...هستن جنگ درگیر دشمن نیروهای کل االن نکرده تهدید

 

 ؛ داد جواب کوتاه مکثی با داشت تردید چیزی گفتن از انگار

 

 لحظه هر خطر ولی نبرده میدون در دشمن که درسته!...بزرگ بانوی_

 ...کنهمی تهدید رو شما

 

 شما به حواسم افتاد اینجا که اتفاقی هر خواستن من از دیاکو فرمانروا

 !...باشه

 

 ...رفت هم تو اخمام



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1139 
 

 

 من از مواظبت برای رو شما فرمانروا که ام بچه من مگه...چی یعنی_

 !؟...گذاشته

 

  خودش پیش شاید دونمنمی...نداشته اعتماد اونقدر من به شایدم یا

  اداره عهده از نمیتونه همسرش گفته

 ...!!!بربیاد قلمرو یه

 

 ...بودم عصبانی و ناراحت دیاکو از

 !...بود برخورده بهم کارش این

 

 ؛ داد جواب شده هول و شوکه آریاز

 

 !...من بانوی نیست اینطور...نه...نه...نه_

 ...کنن محافظت شما از خواستن فقط فرمانروا



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1141 
 

 

 هک نیست عادالنه این میدن جونشونم شما برای فرمانروا عزیز ملکه

 ...!!کنین فکر بهشون راجع اینطور

 

 تاقا در شدت به یدفعه که بگم چیزی خواستم و بودم شده آروم کمی

 ...اتاق داخل پرید زده وحشت ارشد ندیمه و شد باز

 

 ؛ گفتم عصبی و پریدم جا از ترس از

 

 !...شدنه وارد وضع چه این_

 

 ...بود گرفته زبون لکنت که بود ترسیده حدی به

 

  ؟...افتاده اتفاقی چه_
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 __چیزاییو یه باییید...ممن ببببانننوی_

 

 ؛ پرسیدم شده کالفه

 

 !!میگی چی فهمم نمی من اینطوری!...باش آروم_

 

 ؛ گفت و کشید عمیق نفس چندتا

 

 ...!ببینید خودتون باید افتاده وحشتناکی اتفاق_

 

 ؛ پرسید آریاز دفعه این

 

 ...شده چی بگو تر واضح _
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 هیچ که شده پیدا سیاهچال تو جوون دختره چند شده خشک جنازه_

 !!..نبوده بدنشون تو خونی

  

  

 نزدیک رفتیم اتاق به گلها باغ از شده مات و متعجب آریاز همراه

 ؛ پرسیدم ندیمه

 

 ؟...شده پیدا شده خشک جنازه چی یعنی...چی؟؟؟_

 

 !...ببینید بیاین خودتون باید_

 

 اطراف به راه تو قصر سیاهچال به رفتیم ندیمه چند و آریاز همراه

 ..!ندیدمش چرخوندم چشم چی هر گشتممی لیا دنبال میکردیم نگاه

 

 ...کردند تعظیم و ایستاده صف به همه سیاهچال نگهبانان
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 داشتیم که راهی...شدیم سیاهچال وارد نگهبانان سرپرست همراه

 !!...میشد ختم قصر سرداب به رفتیممی

 

 ...نداشتن اطالع ازش بیشتر نفر چند شاید که جایی

 

  دخترایی جنازه شدیم سرداب وارد وقتی

 افتاده زمین رو بودند شده سیاه و خشک کامال که سال و سن کم

 ...بود

 

 ...بودم وحشتناک صحنه این شاهد متحیر و باز دهن با

 

 ...نداشت من از کمی دست اونم کردم نگاه آریاز به

 

 !!!؟؟...بود افتاده اتفاقی چه
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 ؛ فتمگ و نگهبانان سرپرست سمت برگشتم برافروخته و عصبانی

 

 نهمچی دیاکو فرمانروا قصر تو داشته جرات کسی چه...کیه کار این_

 ...بده؟ انجام جنایتی

 

 شما و انداخته اینجا رو ها جنازه و کرده نفوذ اینجا به نفر یه چطور

 ؟؟؟...نشدید متوجه

 

 ؛ داد جواب شده هول ارشد نگهبان

 

 اننگهب شدیده محافظت تحت اینجا راستش!...بزرگ ملکه!...سرورم_

 ...اس

 

 !...بزرگ ملکه نیست هاآشام خون کار ، کار این
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 اینجوری رو خودتون انگاری سهل و کوتاهی کنیمی جرات چطور_

 !!!؟...کنید توجیه

 

 ؛ گفت و حرفم وسط پرید آریاز یکدفعه

 

 !!...نیست هاآشام خون کار این!...من بانوی نگهبانه با حق_

 

 ؛ دادم جواب و سمتش برگشتم شوکه

 

 ...وولدمورته؟ کاره میگی یعنی ؟؟...چیه منظورت_
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 زا کدوم هیچ و کرده نفوذ مخفی سرداب این به نفر یه نمیشه باورم

 !!...نشدن متوجه هانگهبان

 

 فتگ آریاز وقتی ولی آشامه خون یه کاره جنایت این کردم فکر اولش

 ...جاخوردم خیلی ندارن رو کاری همچین توانایی هاآشام خون

 

 رانگا زدم صداش چندبار...بود ها جنازه بررسی مشغول متفکر آریاز

 !...شنید نمی

 

 !...آریاز جناب...آریاز جناب_

 

 ...پرید جا از که گذاشتم اش شونه رو دست

 

 !!؟...شدید متوجه چیزی...نمیدید جواب میکنم صداتون چی هر چرا_

 

 ؛ داد جواب منگ و گیج
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 ...کنم؟ استفاده قصر کتابخونه از هست امکانش!... بزرگ بانوی_

 

 ...فهمیدین؟ چی بگین خوایننمی!...میتونین که البته_

 

 !...بگم چیزی نمیتونم نشدم مطمئن تا_

 

 ؛ گفت ارشد نگهبان یهو قصر سمت بیوفتیم راه خواستیم تا

 

 جنازه خونه مهمون یه اطراف قلمرو تو هم پیش روز چند!...سرورم_

 ...شدند کشته طوری همین که کردن پیدا رو بچه تا دو

 

 ؛ زدم داد شوکه و عصبانی
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 هر کس هر که صاحابه بی اینجا مگه...ندادین اطالع من به چرا پس_

 !!!بده انجام میخواد دلش که کاری

 

 گردن کوتاهی این بخاطر رو شما همه بود اینجا دیاکو فرمانروا اگه

 ...میزد

 

 ؛ گفت و افتاد پام به دستپاچه و ترسیده ارشد نگهبان

 

 !...کنید عفو رو ما لطفاً!... بزرگوار ملکه_

 ...باشه جدی موضوع اینقدر کردمنمی فکر

 

 ؛ دادم جواب محکم و جدی لحنی با

 

 زا...شد تموم جوون دختره تا سه جون قیمت به شما بودن خیال بی_

 گزارش بهم رو اهمیتی بی و کوچیک اتفاق هر بعد به لحظه این

 !شدین؟ متوجه!...میکنین
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 !...عزیز ملکه...بله..بله_

  

  

 

 

 هب یکراست آریاز و برگشتیم قصر به ها ندیمه بقیه و آریاز همراهه

 ...رفت کتابخونه سمت

 ...رفتم همراهش منم

 

 یبررس میخواد رو کتابهایی چه و بکنه میخواد چیکار دونستمنمی

 !...کنه

 

 قدیمی و خورده خاک کتابهای سمت به آریاز و شدیم کتابخونه وارد

 میگشت چیزی دنبال انگار میزد ورق رو کتابها سرعت به رفت

 ؛ پرسیدم
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 ارهک این مگه...میگردین چی دنبال بگین خواین نمی!...آریاز جناب_

 ...نیست؟ وولدمورت

 

 ؛ گفت و کرد نگاه بهم کرده بلند کتاب تو از سرشو

 

 ...مبگ چیزی تونم نمی نشدم مطمئن تا!...کنین عفو منو!...من سرور_

 

 هک بود قدیمی های نوشته دست و کتابها بررسی غرق آنچنان آریاز

 ...کردم کتابها کردن رو زیرو به شروع منم

 

 نماو میخواستم و رفتم سرنوشت ممنوعه کتاب سمت به ناخواسته

 ؛ پریدم جا از آریاز بلند صدای با یهو که بیرون بیارم

 

 !!...بزنین دست نباید کتاب اون به وجه هیچ به!...نههههههههه_
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 ؛ پرسیدم متعجب

 

 !!!کتابیه؟ چجور این مگه...چرا؟_

 

 هم وپیشگ جاماسب حتی که اس شده طلسم و شیطانی کتاب یه این_

 ...!!میکرد دوری اون از

 

 ؛ گفتم و کردم نگاه بهش پریده رنگ و دادم قورت دهنمو آب

 

 !!!ننوشته؟؟ کتابو این پیشگو جاماسب مگه..م_

 

 ؛ داد جواب و پرید باال تعجب از ابروهاش

 

 ...نوشته کی کتابو این که نیست مشخص!... نه که البته_
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 ...چیه؟ درباره کتاب محتوای میدونین_

 

 .!..منفوره و خونخوار ای ملکه زندگانیه شرح شده گفته ولی!...نه_

 

 !!؟...سردرآورده اینجا از چطوری اصال_

 

 پیداش آگاتار معبد های آواره زیر از قبل هاقرن دیاکو فرمانروا_

 بررسی و دیدنش با جاماسب و قصر به آوردش خودش با و کرده

 ...برد پی وحشتناکی رازهای به کردنش

 

 و دهش طلسم کتاب این که گفت فقط نذاشت درمیون کسی با ولی

 !...شیطانیه و خونخوار ای ملکه سرگذشت

 

 ابهایکت بین کتابخونه این تو که بود سال هزاران کتاب این عجیبه

 ...بود شده گم دیگه
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 ...کردم تعجب خیلی دیدمش ناگهان االن

 !...من بانوی نخونیدش و نرید کتاب این سمت هیچوقت حال هر به

 

  

 

  

  

 

 

 ...میومد باال سختی به نفسم

 و خوندمش آخر تا بلکه کردم باز تنها نه کتابو این من بفهمند اگه

 ...کردم فعال طلسمشو

 

 !...فهمیدم رو خودم وجودی حقیقت و
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 اش ملکه و جفت بفهمه دیاکو مهمتر همه از و هاآشام خون اگه اصال

 باهام برخوردی چه میرسه شیاطین به مادری سمت از دودمانش

 !!؟...کنهمی

  ؟...چی قلمروها بقیه

 

 ...شده؟ بیدار میا ملکه االن یعنی

 انتقام کسانی چه از بیشتر همه از و چیه کنهمی که کاری اولین

 !؟...میگیره

 

 ...کنم چیکار باید دونستمنمی

 ...داشتم تردید آریاز به حقیقت گفتن در

 

 !...بود فراگرفته وجودمو سراسر وحشت

 ...میلرزیدم درون از

 

 ؛ گفت آریاز ناگهان که رسید خودش اوج به زمانی نگرانیم و ترس
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 !...نداره امکان این_

 

 ؛ پرسیدم لرزون

 

 !...کردی؟ پیدا چیزی_

 

 ور زنی از تصاویری پیشین های نوشته دست و کتاب این اینجا_

 ...گناهه بی انسانهای قربانیه حال در که میده نشون

 

 !...خونشونه مکیدن حال در واقع در و

 

  کردم نگاه کتاب صفحات تو عکسای به

 یداپ قصر تو که بود دخترایی های جنازه شبیه دقیقا ها قربانی جنازه

 ...بود شده
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 بازومو زیر آریاز اگه و ندارم ایستادن سرپا توان کردم احساس

 ...میوفتادم قطعا بود نگرفته

 

 ...خوبه؟ حالتون!...من بانوی_

 

 

 ...نیست چیزی!..خوبم_

 

 ...کردم؟؟؟ آزاد شیطانو یه من...کردم چیکار من

 

  

 نمی آریازو صدای...میکشید سوت گوشم...بودم مبهوت و گیج

 !...شنیدم
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 وجودم تموم با مدت این تو که رو کسی فریاد صدای لحظه یه

 هوش از دیاکو آغوش تو شکستو مقاومتم و شنیدم بودم دلتنگش

 ...رفتم

  

  

 

 «دیاکو»

 

 حالش میدونستم چه اگر نداشتم خبری مرسده همسرم که بود روزها

 ...بود گرفته ازم رو طاقت ازش دوری و دلتنگی بازم اما خوبه

 

 به ارتشم دیدنش برم و کنم رها نمیتونستم هم رو نبرد میدون

 ...داشت احتیاج من حضوره

 

 ...کردندمی پیشروی بیشتر روز به روز ها رپتایل و ارگها
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 یجای در بودن پیکار و نبرد در ما با ارتششون از بخشی که زمان هم

 ...میکردند حمله قلمروها از قسمتی به ارتششون دیگه

 

 پرتاب سمتشون که آتشین های گلوله با ما گرگین فرمانده نقشه طبق

  میکردیم

 ...بودیم کرده نشینی عقب به واردار رو دشمن حدی تا

 

 سنگهای پرتاب برای الجثه عظیم های پرنده و غولها از هم اونا اما

 ...میکردند استفاده بزرگ

 

 !...میشد ما استحکامات و دژ ریختن فرو باعث که

 

 بود دستام تو که شمشیر دو از ها رپتایل و ارگها با مبارزه در من

 ...میکردم استفاده
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 چند همزمان مبارزه حین در که داشت بلند و سنگین گرزی آذرخش

 ...میکرد نابود رو ارگ

 

 دشمن نیروهای نابودی مشغول نبرد میدون در ساعتا تا امروز

 ...بود شده خونی پامون سرتا تموم...بودیم

 

 !!آور تهوع و بو بد و کننده منزجر خونی

 

 برای فرماندهان و من شد نشینی عقب به واردار دشمن اینکه از بعد

 در که گرمی آب چشمه به کثیف ارگهای خون از بدنمون شستن

 ...رفتیم بود استقرارمون محل نزدیکیه

 

 

 خدایان چشمه در مرسده با که خاطراتی یاد منو آب بخار و گرما

 !...میندازه داشتیم مقدس
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 مبرگشت آذرخش صدای با که بودم غرق خاطراتم در و بسته چشمامو

 ؛ سمتش

 

 دسته چند به و کنیم آوری جمع بیشتری نیروی باید!...سرورم_

 ...کنیم حمله دشمن به جهت چند از و تقسیم

 

 ؛ گفت آذرخش حرف تایید در آران

 

 !...میگیریم دشمنو بیشتر پیشرویه جلوی اینطوری!...درسته_

 

 خوب مرسده حال کردم احساس ناگهان بگم چیزی خواستم که همین

 !...افتاده براش اتفاقی و نیست

 

 اهنگ جلوی و کردم باز پورتالی اومدمو بیرون آب از معطلی بی فورا

 ...شدم پورتال وارده فریادشون و فرماندهان ترسیده و نگران
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 داشت حضور مرسده که جایی و قصر به چطوری خودمو دونمنمی

 ...رسوندم

 

 ردموک باز درو بالفاصله که میکردم احساس حضورشو کتابخونه تو

 ...شدم وارد

 

 نگهش میکرد سعی که آریازی و رفتمی حال از داشت اینکه دیدن با

 !...میشد کنده داشت جا از قلبم داره

 

 !...میشدم دیوونه من میومد سرش بالیی اگه

 

 شده هول و سمتم برگشتم زده وحشت آریاز که زدم فریاد اسمشو

 ؛ گفت
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 !...سرورم_

 

 ...رفت حال از آغوشم تو بیوفته اینکه از قبل زدنی بهم چشم در

 

 ...کردم درازش تخت رو و اتاقمون به بردمش نگران و ترسیده

 

 مضطرب و نگران همه شدند اتاق وارد همراهم آریاز و هاش ندیمه

 !..بودن

 

 ؛ غریدم آریاز به خطاب عصبی

 

 !...بده توضیح برام خودت شده چه بفهمم خودم اینکه از قبل_

 

 ...فرستاد بیرون رو ها ندیمه آشفته آریاز
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 ارهک دونیمنمی هنوزم که افتاده اتفاقاتی روزه چند این تو!...سرورم_

 !..کسیه چه

 

 ؛ گفتم کشیدمو درهم اخمامو

 

 مجفت مراقبه که نذاشتم اینجا رو تو من مگه اصال...اتفاقاتی؟ چه_

 !!باشی؟

 ؟...ببینمش حال این تو باید االن چرا پس

 

 چند ازهجن قلمرو تو پیش روز چند قصر نگهبانان گفته به!...فرمانروا_

 و خشک بدنشون خون تمامه و رسیدن قتل به که شده پیدا جوون

 ...بودن شده سیاه

 

 کشته طوری همون که جوون دختر چند جنازه بازم قصر تو امروزم

 ...نبود شده پیدا ارشد نگهبان توسط قصر مخفی سرداب در و شدند
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 هم وولدمورت!...نیست هاآشام خون کاره این میدونین که طور همون

 !...دارم شک

 

 دست و کتابها تا کتابخونه اومدیم ملکه همراه بیشتر اطمینان برای و

 ...کنیم بررسی رو پیشین های نوشته

  

  

 

 

 !!...کردین؟ پیدا چیزیم...؟...خب_

 

 ؛ فتگ میکشید دست بلندش های ریش به که حالی در متفکر آریاز

 

 __اما...نبود کتابها از یک هیچ تو مشابهی موردی!...متاسفانه نه_
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 ؛ حرفش وسط پرید فورا

 

 !؟...چی اما_

 

 ابهاکت داشت هم مرسده ملکه بودم کتابها بررسی مشغول که وقتی_

 تسرنوش ممنوعه کتاب اون به خواست یکدفعه که آوردمی بیرون رو

 ...نزاشتم که بزنه دست

 

 تو اونم شده پیدا االن و بوده شده گم سالها تا کتاب این اینکه

 ...عجیبه خیلی برام کتابخونه

 

 !...ندارم خوبی حس هیچ جریان این به من سرورم راستش

 

 ...نداشتم خوبی حس منم
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 !...؟...شد چی بعدش خب_

 

 عاطال که جایی تا من و پرسید ازم ممنوعه کتاب درباره بانو بعدش_

 !...دادم توضیح براش داشتم

 

 ...شد بد حالش و پرید روشون و رنگ که شد چی دونمنمی ولی

 

 ؛ پرسیدم ازش شده ریز چشمان با

 

 ...دادی؟ توضیح براش چی مگه_

 

 

 تسرگذش و اش شده طلسم و شیطانی کتاب یه ، کتاب این گفتم_

 !...میاس ملکه شوم
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 !!...وولدمورته؟ کاره این که میکنید فکر شما سرورم

 

 کدفعهی االنم و شد ناپدید ای یکدفعه اینکه ، سرنوشت ممنوعه کتاب

 ...نیست خوبی نشونه اصال شده پیدا ای

 

 ونچ ممکنه غیر البته که!...باشه نخونده کتابو اون مرسده امیدوارم و

 !میشه شکسته شیطان یه خون با فقط طلسمش این

 

 ؛ شد جمع حواسم آریاز صدای با

 

 !...سرورم!..سرورم_

 !؟...میکنین فکر چی به

 

 ؛ گفتم آریاز به نافذ و عمیق نگاهی با
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 !...وفتهمی اتفاقی چه باشه شکسته طلسمش کتاب اون اگه اینکه به_

 

 شیطان یه خون با فقط طلسمش کتاب این دونممی که اونجایی تا_

 خون قصر وارد کرده جرات شیطانی موجود چه ولی میشه شکسته

 !!!؟...کنه پیدا دسترسی کتاب این به و بشه هاآشام

 

 

 و بیاد بهوش عزیزم همسره که اینه بود مهم برام که چیزی تنها االن

 !...دربیاره لرزه به قلبمو دوباره مظلومش نگاهه با

 

 ...رفتمگ دستم تو دستشو و بوسید پیشونیشو زدمو زانو جلوش رفتم

 

 ...بود شده الغر نبودم که روزه چند این تو بنظرم

 !؟...بود افتاده تیره هاله چشماش پای چرا
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 ودستم مچ همین بخاطر ندارم ببینمشو حال این تو اینکه تحمل من

 بهوش زودتر تا ریختم دهنش تو خونمو از قطره چند دادمو خراش

 ...بیاد

 

 ...رفت بیرون اتاق از کی آریاز نفهمیدم

 ...کردم فراموش اونو که بودم ام ملکه نوازش مشغول اینقدر

  

  

 

 

 «مرسده»

 

 

 نهکمی نوازش موهامو و میبوسه صورتمو داره کسی اینکه احساس با

  یکدفعه

 ...شدم بیدار زده وحشت
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 رو هب رو دیاکو متعجب نگاه با که کردم نگاه اطرافم به منگ و گیج

 !...شدم

 

 هشد شوکه که دیاکو...گریه زیر زدم و انداختم بغلش تو خودمو یهو

 ...داد فشار خودش به سخت و محکم منو اما بود

 

 ...بویید می عمیق و کرده فرو موهام تو سرشو

 

 !...دیاکو میترکید داشت دوریت از دلم_

 

 ...آوردم طاقت رو روز چند این سختی به منم_

 

 املب به رسید تا کرد پاک لباش با اشکامو و کرده جدا خودش از منو

 !...شدن جذب همدیگه سمت به لبامون معطلی بی که
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 !.. بود ولع با و حریص ، خشن که دلتنگی طعم با ای بوسه

 

 دتن تند و زد خیمه روم و کرده دراز تخت رو منو بوسیدنمون حین در

 ...هم لباسای کندن به کردیم شروع

 

  خشن کمی و حرارت پر و داغ ایرابطه و

 !...بود عشق و دلتنگی روی از همش که

 

 ینهس رو انگشتم با گذاشتمو دیاکو سینه رو سرمو امون رابطه از بعد

 ...کشیدممی فرضی های خط اش

 

 با خودمو فقط بودیم ارگها ارتش با جنگ تو که مدت این تو_

 ختیس به و بودم کرده مشغول انگیز تنفر ارگهای کشتن و جنگیدن

 !...پیشت نیام تا گرفتممی خودمو جلوی

 

 !!؟...رفتی هوش از که شد چی ببینم بگو بهم حاال
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 دیاکو هب باید میا ملکه نفرین شکستن به راجع باید که دونستمنمی

 !...نه یا بگم

 

 از و بشه متنفر ازم هستم میا ملکه نسل از منم بگم اگه میترسیدم

 !...بدم دستش

 

 ونا شدن بیدار به ربطی ها جنازه شدن پیدا میکردم احساس طرفیم از

 !...داره شیطانی ملکه

 

 ...بودم کرده گیر بدی دوراهی تو

 

 

 کم...گذشتمی سرد و کننده کسل روزهام رفتی تو که وقتی از منم_

 ....میزدم حرف کم...خوردممی غذا
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 اومده اون وقتی از که شده ام ندیمه انسان دختره یه تازگی به اینکه تا

 ...شده بهتر ام روحیه

 

 !...ای ساده و باهوش دختره خیلی

 ____حرف باهام روز هر

 

 ؛ پرسید عصبانی لحن با و متعجب دیاکو

 

 بیاد باید چرا اصال...اومده جا این تا چطوری انسان دختره یه_

 !!اینجا؟؟؟

 

 ؛ دادم توضیح فورا و پریدم عصبانیتش از

 

 کشته و گرفته قرار ارگها حمله مورد اش خانواده همه و اش دهکده_

 ...شدن
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 تنرف برای جایی چون و شنیده زیاد منو تعریف و وصف گفته خودش

  نداشته

 !...باشه من ندیمه تا اومده خطرناکو راهه همه این

 

 .!!..کنیمی پیدا بهش خوبی حس من مثل ببینیش توام کن باور

  

  

 

 

 «دیاکو»

 

 

 انسان؟؟؟ دختره یه

 وجود با چطوری درازیه راهه هاآشام خون قلمرو تا انسانها قلمرو از

 ؟؟؟...اومده اینجا تا زنده دیگه خطره هزاران و ها رپتایل و ارگها
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 !...گفته راست چقدرشو ببینم تا میکردم بررسی ذهنشو باید

 

 دیدمیم کتابو اون و میرفتم کتابخونه به آریاز همراهه به باید فعال اما

 هنوشت چون بخونمش نمیتونستم میکردم بازشم اگه حتی چه اگر

 ...میشه خوانا باشه شکسته طلسمشو که کسی برای فقط هاش

 

 بود گفته جاماسب اینکه جز دونستمنمی موردش در زیادی چیزه

 توضیح رو میا اش ملکه و آشور فرمانروا ناگواره سرگذشت  کتاب

 !...میده

 

 و بود فراگرفته جوونی سن از که جادوهایی از استفاده با جاماسب

 فرمانروا مورده در کتاب این که فهمید داشت که هایی پیشگویی

 !!...اشه ملکه و آشور
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 میا هملک از باستانی و کهن اسناد و ها نوشته دست در ، کتاب این بجز

 ادهد انجام زیادی کشتار و ها قتل که شده یاد خونخوار و شیطانی زنی

 همسرش مرگه باعث کنهمی همسرش به که خیانتی با آخر در و بود

 !...میشه آشور فرمانروا

 

 

 ...نیست دسترس در دقیقی جزئیات

 یا حاله در اومد میا ملکه سر به چی آشور فرمانروا مرگ از بعد اینکه

 !...داره قرار ابهام

 

 جای کوتاه ای لحظه برای خودمو خوادنمی دلم وقت هیچ که من

 ...بذارم آشور فرمانروا

 

 ونهنمیت وقت هیچ همسرشو خیانت کنه تحمل بتونه چیزیو هر مرد یه

 !...کنه فراموش
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 بمیرم خودم حاضرم...دارم کامل اعتماد مرسده ام ملکه همسرم به من

 !...نبینه آسیب عاشقشم وجودم تموم با که زنی اما

 

 رس قلبم به دنیا آرامش تموم انگار...بود خوابیده آغوشم تو که االن

 ...شده ریز

 

 ...قلبش منظم های تپش صدای

 !...بود زندگی دلیل برام آرومش های نفس صدای و

  

  

 

 «راوی»

 

 از ییک دادن فریب و کردن اغوا با(  لیا)میا ملکه که فرصتی بدنبال

 ...بود آورده بدست سیاهچال نگهبانان
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 ردهب غذا نگهبانان برای که دخترانی جنازه ارشد نگهبان نبوده در و

 ...شکست گردنشونو اینکه از بعد بودن

 

 و اییزیب تاثیره تحت که نگهبان اون همکاریه با مکید رو خونشون و 

 سیاهچال مخفی سرداب در بود گرفته قرار میا ملکه جادوی

 !...انداختن

 

 رفتهگ بودن باکره که دخترانی اون خون از که انرژی با( لیا)میا ملکه و

 !....نداشت تازه خون به نیازی روز چند تا بود

 

 زا رو خودش میا ملکه شدن باخبر اتفاق این از بقیه و مرسده وقتی

 !...بگیره قرار توجه مورد کمتر تا کرد دور مهلکه

 

 ...بود داده رخ که بود اتفاقاتی شوک در هنوز آریاز
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 اون شدن پیدا بعدش و قلمرو این به انسان دختره یه اومدنه اولش

 !...شیطانی ممنوعه کتاب

 

 دهکر نفوذ هاآشام خون قصر به مرموز شیطانی که میداد احتمال آریاز

 !!...نه یا وولدمورته طرفه از شیطان این که نمیدونست اما

 

 فیهد چه و کیه شیطان این که بفهمند دیاکو فرمانروا کمک با باید

 !...داره

 

 همعصوم و زیبا دختری واقع در شیطان این که میدونست چه کسی اما

 !!...اس مرسده ملکه محبوبه ندیمه که

  

  

 

 «مرسده»
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 ...شدم مواجه دیاکو خالیه جای با کردم باز چشمامو وقتی

 ...انداختم نگاهی اطرافو شدمو بلند فورا

 

 !بود؟ خواب اش همه یعنی...چی یعنی

 !!!؟؟...کردم بازی عشق دیاکو با خواب تو من

 

 هم لیا که دیگه ندیمه چند همراهه به ارشد ندیمه و شد زده اتاقم دره

 ندیمه تعظیم و احترام ادای از بعد و شدن اتاق داخل بود بینشون

 ؛ گفت ارشد

 

 آماده شما برای رو حموم دادن دستور فرمانروا!... بزرگ ملکه_

 ...کنیم

 

 لبخنده نبود خیال و خواب دیاکو اومدن اینکه از زده ذوق و خوشحال

 ؛ دادم جواب زدمو نمایی دندون
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 ...کجاست؟ دیاکو فرمانروا االن_

 

 ...هستن آریاز جناب همراه به محرمانه های جلسه اتاق تو_

 

 ..!.میداد امنیت و آرامش بهم دیاکو حضور

 ...داشتم نگرانی و ناامنی و ترس احساس نبود که اون

 

 ور مشکالتمون و نگرانیها همه من آشامه خون مرد که میدونستم چون

 !!...بیوفته برام اتفاقی ذارهنمی و کنهمی برطرف

 

 

 با و سرسخت مردی ، استواره و مستحکم کوهی عین برام دیاکو

 !...پوالدین ایاراده
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 !!!شده عجین دوستم و خون و گوشت با عشقش که مردی

 

 تا زدم صدا رو لیا ندیمه بودن حموم کردن آماده حال در ندیمه وقتی

  کنارم بیاد

 ...بشم احوالش جویای و

 

 !...شده قبل روزای از تر شاداب و زیباتر بنظرم

 

 ؛ پرسیدم ازش کنارم اومد وقتی

 

 !!؟...بودی رفته کجا ندیدم قصر تو پیش ساعت چند_

 

 ؛ داد جواب بود انداخته پایین سرشو همچنانکه لیا
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 شور رخت قسمت در دیگه خدمتکارای همراهه به من!...سرورم_

 !...بودیم لباسا کردن پهن و شستن مشغول خونه

 

 زهجنا که شنیدی!...نشو دور وجه هیچ به قصر محیط از!...کن احتیاط_

 اپید کرده رو کار این که کسی اون فعال شده پیدا جوون دختر چند

 ...نکردیم

 

 !...باش خودت مواظب موقع اون تا ولی

 گیدنجن برای نیرویی و توانایی ، هستی معمولی و فانی انسانه یه تو

 ...نداری

 

 موزیمر و عجیب نگاهه با کوتاه لحظه یه برای فقط گفتم اینو وقتی

 ..شد خیره بهم

 

 و زد لبخندی فورا شدم نگاهش عجیبه حالت متوجه من وقتی ولی

 ؛ گفت
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 !...یزعز ملکه سپاسگزارم خیلی خودم به نسبت شما عالقه و توجه از_

 !...نباشید نگران هستم خودم مراقبه من

 

 ...دادم بهش مرخصی اجازه زدمو لبخندی منم جوابش در

  

  

 

 

 ها ندیمه توسط حموم کردن آماده از بعد

 بود شو و شست مخصوص که اتاقی وارد خواب لباسای همون با

 ...شدم

 

 شهگو در زیبایی به که های شمع و قرمز رز های گلبرگ از پر فضایی

 !...بودن شده روشن و چیده اتاق کنار و
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 ...بود کرده معطر رو حموم که عود چندتا و

 

 آماده دستور دیاکو وقتی شدم گرم آب حوض وارد درآوردمو لباسامو

 !...باشیم داشته دونفره حموم یه میخواد یعنی داده رو حموم کردن

 

 ...کردم مرخص رو ها ندیمه همین بخاطر 

 

 اشم همه و کشیدمی طول خیلی داشتیم دونفره حموم وقتی همیشه

 یسیدنل و بوسیدن حال در یکسره و کردنمی ولم که بود دیاکو تقصیر

 !...بود بدنم تموم

 

 ...میشدم تحریک زیاد لذت از و پیچید می بهم دلم فکرشم از حتی

 

 !...بدنم با نمیکنه کارها چه که لعنتیش زبون اون فکر از
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 ...داشتم لب به لبخنده بودمو غرق خودم افکاره تو

 مماساژ داشت که کردم حس گردنم پشت رو دستهایی نوازش ناگهان

 ...میداد

 

 دیاکوئه کردم فکر شدم خوشحال اولش

 میشد بیشتر لحظه هر دستاش فشار و زمختش دستهای اما

 !...بشکنه گردنمو میخواست انگار

 

 دستش از خودمو زده جیغ و کردم تقال کردمو باز چشمامو ترسیده 

 ...کشیدم کنار

 

 ریدهد چشمانی و سیاه های پولک از پوشیده بدنش تموم که رپتایل یه

 ...بودن شده برنده و تیز حاال که هایی چنگال و

 

 و گذاشتم هام سینه رو دستامو فورا من که بود شهوت از پر نگاهش

  آب تو پرید حرکت یه با دید حرکتمو این وقتی
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 ؛ گفتم

 

 ...بکشی؟ منو تا اینجا فرستادت اربابت_

 

 اکودی صدای غرش یهو که بکشه بدنم به میخواست و درآورد زبونشو

 ...شد بلند فریادش که زبونش بریدن با شد همزمان

 

 و دراومد مشکی به قرمز حالت از چشماش لختم بدنم دیدن با دیاکو

 ...بود زده بیرون نیشش دندونای

 

 

 وکمرم دستش یه با سریع دیاکو ولی ترسیدم ازش لحظه یه من که

 ...کشید بیرون آب از و گرفت

 

 ...گرفت دستمو مچ دوره بلندش دم با منفور رپتایل اون اما
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 تمدس رو مذاب میکردم احساس که پیچید دستم تو سوزشی آنچنان

 ...ریختن

 

 با و کرد رها کمرمو دیاکو یدفعه که کشیدممی دلخراشی های جیغ

 ور حرکتی اجازه بهش اینکه بدون بعد و کرد قطع دمشو اول شمشیر

 ...کرد قطع گردنشو بده

  

  

 

 

 !...سوختم می

 ارجخ حموم از منو فورا کشت رو خبیث رپتایل اون دیاکو اینکه از بعد

 ...گذاشت تخت روی منو و پیچید دورم ای مالفه و کرده

 

 دستمو پوسته داشت سوخت می دستم روی رپتایل اون زخم جای

 !...اسید عین میخورد
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 ...میکشید گوشخراش فریادهای دیاکو میزدمو جیغ مدام من

 

 ...میکرد نفوذ استخوانم مغز تا دردش

 ...میزدم چنگ رو مالفه میکردمو گریه

 

  شنیدم نمی رو دیاکو صدای واضح دیگه

 ...بودن واضح صداها باشی رفته آب زیر انگاری بود شده سنگین سرم

 

  زدم پا و دست و جیغ چقدر دونمنمی

 !...آتیش رو آب مثل شد ساکت سوزش و درد یدفعه که

 

  و میزد زنگ گوشم بودم زده جیغ بس از

 ...بود گرفته درد شدیداً سرم
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 داشت و ایستاده سرم باالی که دیدم پدرمو کردم نگاه اطرافم به

 ....دبو ریخته روش غلیظی و رنگ سفید مایعی و میکرد بررسی زخمو

 

 یرز چیزایی و میکرد نوازش پاهامو داشت و زده زانو پام پایین دیاکو

 !...میخوند لب

 

 ...تگرف باال سرشو فورا که زدم صدا رو دیاکو خفه بود گرفته صدام

 

 !...من عشق!...من عمره!...جانم_

 ...دادم جون مردم تو جیغ هر با من...مرسده...مرسده آخ

 

 و ناختهناش زبونی به رو کلماتی و گذاشت پیشونیم روی پیشونیشو

 ...میکرد تکرار رمزی

 

 !...میکرد سپاسگزاری داشت انگاری
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 «دیاکو»

 

 

 هک اتفاقاتی به راجع آریاز با داشتم محرمانه های جلسه اتاق تو وقتی

 رو مرسده بلنده جیغ صدای یکدفعه میکردم صحبت بود افتاده

 ...شنیدم

 

 ندیدمش وقتی رسوندم اتاقمون به خودمو سرعتی چه با دونمنمی

 ...شدم حموم وارد سریع

 

 اون انگیز شهوت چشمان مقابل لخت کامال که مرسده دیدن با و

 موجود اون و پوشانده هاشو سینه دستاش با و ایستاده کثیف رپتایل



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1192 
 

 لیس نوم جفته بدن میخواست و بود آورده بیرون زبونشو انگیز نفرت

 !!بزنه

 

 . !.بود شده رنگ سیاه چشمام و شد بیدار خشنم و گری وحشی خوی 

 

 !... لرزیدمی تعصب و عصبانیت از بدنم تموم

 حرکت هی با و کشیده بیرون غالف از شمشیرمو و کشیدم بلندی فریاد

 ...کردم قطع زبونشو

 

 من ترسناک قیافه دیدن با ولی برگشت سمتم به زده وحشت مرسده

 ...ترسید بیشتر

 

 ارافس و بشم خود بی خود از اینطوری من میومد پیش کنم داشت حق

 .!.کنم پاره
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 دیگه بود درمیون بودم عاشقش نهایت بی که کسی جونه پای وقتی اما

 !...نبود امان در خشمم و عصبانیت از کس هیچ

 

 دست سریع منم بود فغان و فریاد حال در رپتایل اون که طور همون

 هیکدفع آغوشم تو بکشمش خواستم تا و مرسده کمره دور انداختم

 ...شدم شوکه ثانیه چند واسه که کشید جیغی چنان

 

  بود زهرآلود دمشون ها رپتایل از ای گونه

 و زجر از بعد و مسموم دیگه موجودات بدن با برخورد محض به و

 !...میمردند زیاد درد

 

 دنب به زهرشو و مرسده مچ دور بود پیچیده دمشو رپتایل این االنم و

 !!...کرد منتقل مرسده

 

 ...!زدم گردنشم کنه حمله سمتم به خواست تا و کردم قطع دمشو اول
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 و جیغ انقدر پیچیدم دورش ای مالفه اتاق تو بردم رو مرسده سریع

 ...کنم چیکار دونستمنمی که میکرد گریه و کشیدمی فریاد

 

 ...شدن اتاق وارد آریاز همراه به ها ندیمه

 نگاه جفتم به آشفته و نگران آریاز ولی کردم بیرون رو ها ندیمه

 ...میکرد

 

 ؛ گفت و کرد بررسی زخمشو و رفت جلو

 

 دست از رو بانو نکنیم درمانش دیگه دقیقه چند تا اگه!...فرمانروا_

 !.. میدیم

 

 ایلوس جون به افتادم و شدم منفجر خشم از آریاز حرفه این شنیدن با

 ...کردم خورد و شکستم رو همه اتاق

 

 ...نبود توصیف قابل حالم
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 حظهل اون که بودن احساساتی اینا زده غم ، خشمگین ، ترسیده ، کالفه

 !!...بود شده گریبانگیرم

  

  

 

 

 ...نداشت منو با مقابله توان اما کنه مهارم میخواست آریاز

 

 هوروش آب خدای و شد زده اتاق وسط ای صائقه ناگهان اینکه تا

 ...شد ظاهر

 

 ...بودیم شده خیره هوروش نگرانه قیافه به مبهوت و شوکه

 

 سفید مایعی حاوی که ای شیشه و رفت مرسده سمت به راست یه

 !...آورد بیرون آستینش تو از رو بود درخشانی رنگه
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 ...ریخت مرسده دسته زخم روی رو مایع و کرده باز رو شیشه دره

 

 ...بست چشماشو و شد راحت زدن پا و دست و تقال از مرسده و

 

 به موهاش و عرق و اشک در غرق صورتش رفتم سرش باالی فورا

 ...بود چسبیده صورتش

 

 ...رسیدمی بنظر پریده رنگ من زیبای همسره

 ؛ گفت هوروش میکردم نگاش داشتم که طور همین

 

  نداری رو همسرت از محافظت عرضه تو_

 !!...نداره امنیت و خطره در لحظه هر تو کناره در

 

 که حالی در دونیمی قلمروها موجوده ترین قوی خودتو چطور تو

 !!!؟...کرده نفوذ خصوصیت حریم به دشمن نفهمیدی
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 و ضعیف هم هنوز بود نیرومند اینکه با مرسده گفتمی راست

 !...بود شکننده

 

 ...گرفتمی قرار حمله مورد لحظه هر و

 ...نبود امن جاش من کناره در

 

 ؛ گفتم عوض در و کردم سکوت اما

 

 براش اتفاقی چه و خطره در جونش مرسده شدین متوجه چطور شما_

 ...افتاده؟

 

 مرسده دسته زخم داشت که حالی در کنه نگاه بهم اینکه بدون

 ؛ داد جواب میکرد بررسی
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 !...منه دختره تو همسره_

 اطالع بهم هادریان دفعه این ولی باخبرم دخترم احوال از همیشه من و

 !!...داده رخ اتفاقی چه که داد

 

 وهمسرم که کسی از سپاسگزاری به کردم شروع زدمو محوی لبخنده

 !...بود داده نجات مرگ از

 

 برقرار ارتباط هم با هادریان خدایگان منو فقط که زبونی به

 ...میکردیم

 

 نم در غریزی بطور و نبود گشایی رمز به قادر کس هیچ رو زبون این

 !!!خالقم با ارتباط برای شده نهادینه

 

 شرایطی در مگر بودم نکرده استفاده ازش که بود درازی سالیان

 حیاتی و خاص

 !...رسیده ازش استفاده موقع کردم احساس االن که
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 «راوی»

 

 زا بود افتاده مرسده برای که اتفاقی درباره( میا ملکه) لیا وقتی

 !...شد خشمگین بود شنیده خدمتکارا

 

 !...اش نقشه یافتن پایان تا نه دید می آسیبی نباید مرسده

 

 ...میشد آلوده نباید مرسده خون

 و ترین باارزش شیطان نیمی و خدا نیمی موجود یه خون چون

 !!...بود دیگه های گونه بین در خون قدرتمندترین
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 پیش برای ازش و مالقات وولدمورت با که رسیده فرا اون زمان پس

 ...میکرد استفاده اهدافش بردن

*** 

 

 

 نگران خیلی هاآشام خون ملکه برای اومده پیش اتفاقات از آریاز

 ...بود

 

 ...میکرد عمل ضعیف نیروهاش از استفاده در مرسده آریاز عقیده به

 

 !!..داشت کندی عمله سرعت و

 

 بود نداده یاد بهش کسی داشت حقم البته

 ...ببره باال ذهنشو قدرت و کنه پرواز چطور یا تلپورت چطور که
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 و ممنوعه کتاب مرموزه شدن پیدا جانب از آریاز اصلیه نگرانی اما

 !!خون از خالی های بدن با هایی جنازه

 

 ...نداشت جریان این به خوبی حس اصال

 ...بود ذهنش تو که چیزی وقوع از میترسید

  

  

 

 

 «مرسده»

 

 

  بود گذشته بهم رپتایل حمله از روز چند
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 تکون ایلحظه کنارم از و چرخیدمی دورم پروانه مثل دیاکو

 ...خوردنمی

 

 همراهی منو جا همه تا بود داده دستور خدمتکارا و ها ندیمه بقیه به و

 ...نزارند تنها و کنند

 

 اشف مایع اون و نمیومد موقع به پدرم اگه که کرد تعریف برام آریاز

 !...نمیموندم زنده ریخت نمی دستم زخم روی بخشو

 

 یرهت کمرنگه ای هاله ولی بود شده خوب کامال اینکه با زخمم متاسفانه

 ...بود مونده یادگار به دوستم روی ازش

 

  کثیف رپتایل اون که میوفته یادم وقتی

 !...میشه بد حالم بود شده خیره بدنم به انگیز هوس چجوری

 

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1113 
 

 اتفاقی هچ رسیدمی دیر یا نبود اینجا دیاکو اگه میکنم فکر این به وقتی

 میوفتاد

 !!...میلرزه پشتم

 

 میکرد اجراش و داشت سرش تو بدنم و من درباره خیاالتی اگه قطعا

 !...میکشتم خودمو

 

 ...نبود رسوایی و ننگ این سزاوار من آشامه خون مرد

 

 کردن دور برای واقع در افتاد برای که اتفاقی این که دونستیم نمی اما

 !!...بود نبرد میدون از دیاکو

 

 !!ما کردن گمراه برای ای حمله
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 «راوی»

 

 

 داراقت و صالبت همه این از دید رو دیاکو فرمانروا وقتی( میا ملکه)لیا

 ...بود زده خشکش

 

 افرمانرو حتی که بود جاذبه از پر و پرقدرت ، محکم اونقدر نظرش در

 !...رسیدنمی پاش به هم آشور

 

 خون این دیدن از قلبش عمرش تموم در اولین برای میکرد احساس

 !...دراومده لرزه به قدرتمند و خشن آشامه

 

 ایه جذبه با مرده همچین جفته که میکرد حسادت مرسده به چقدر و

 !...عاشقشه اینقدر که
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  میکرد ایجاد تغییری اش نقشه در باید

 !!...عشق و شهوت جنس از تغییری

 

 

 و اکودی فرمانروا بین ابدی پیونده وقتی میکرد فکر(  میا ملکه)لیا

 ...ندارند بهم نسبت کششی و میل دیگه بشه شکسته مرسده

 

 ...داد قرار اهدافش از رو اینکار و

 

 ″دیاکو و مرسده ابدی پیونده شکستن″
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 مقدس خدایان چشمه به تنی آب برای اش ملکه با دیاکو فرمانروا

 ...رفتن

 

 از آرامش گرفتن و خاطرات تجدید برای مرسده و دیاکو که زمانی

 ...بودن عشقبازی حال در مقدس محیطی در همدیگه

 

 سدهمر به نسبت نفرت و حسادت زور که( میا ملکه)لیا دیگه طرفه از

 ...کند مالقات وولدمورت با تا میگشت فرصتی دنبال

 

 آگاهی اب و مبدل لباس پوشیدن با شبانه دیاکو و مرسده نبوده در حاال

 !...شد خارج هاآشام خون قلمرو از دشمن استقراره محل از

 

 محبوبه ندیمه لیا مشکوک شدن خارج شاهد آریاز اتفاقی بطور اما

 ...شد مرسده ملکه
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 تگرف تصمیم بود مشکوک اولشم از انسان دختره این به که آریاز

 !!...دربیاره کارش از سر تا کنه تعقیش

 

 اپدیدن با اما میکرد تعقیب رو لیا لحظه به لحظه نامحسوس بطور پس

 !!نیست انسان لیا که فهمید شده شوکه آریاز لیا ناگهانیه شدن

 

  برگشت قصر به زده حیرت و متفکر آریاز

 وردم در کسی با لیا واقعی هویت شدن مشخص تا گرفت تصمیم ولی

 ...نکند صحبت امشب اتفاق

 

 قرارهاست محل اردوگاه به تلپورت طریق از( میا ملکه)لیا دیگه طرفه از

 ...رسید ارگها

 

 بود زشت بدترکیب ارگه یه که ارتش فرمانده دیدن با و کرده کمین

 ....شد ظاهر فرمانده مقابله و ارگها بین در یکدفعه
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 ای نعره شده ظاهر سربازان وسط ناگهانی که کسی دیدن با ارگها

 عقب کهاین گفتن با فرمانده که کنند حمله بهش میخواستن و کشیدن

 ...کرد منع حمله از رو اونا برید

 

 ورتشص از رو شنلش ، بود پوشیده مانند شنل و مشکی لباسی که لیا

 !!...دنش متحیر دلربا و زیبا زنی دیدن با ها رپتایل و ارگها که زد کنار

 

 از بار چند شهوت از پر چشمانی با و زد دورش چرخی ارگها فرمانده

 ؛ گفت و کرده نگاش پایین به باال

 

 ...هستی؟ کی تو_

 

 ...کشید بو عمیق رو لیا گردن زیر رفت بعدش

 

 !...نیستی عادی انسان یه اما میدی رو انسانها بوی اینکه با_
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 !!؟...زن میخوای چی اینجا و هستی چی تو

 

 ؛ داد جواب نفرت پراز ولی خونسردی کمال در لیا

 

 !!...کنم مالقات خواممی اربابت با_

 !...پیشش ببر منو

 

 خنده ، خنده زیر زدن بودن گرفته رو دورش که ارگهایی تمومی یهو

 ...آور تهوع و کثیف هایی

  

  

 

 

 ؛ داد جواب و زد ای مسخره خنده نیش ارگها فرمانده
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 !!...دیدنش؟ بری میخوای فاحشگی برای_

 

 ...خنده زیر زدن همه باز و

 

 ...افتاد اتفاق ثانیه از کسری در اما

 

 وت گردنشو و بزنه ارگها فرمانده گردن میا ملکه تیز هایچنگال تا

 عقب قدم چند زده وحشت همه که ارگها بقیه به رو و بگیره دستش

 ؛ گفت بودن رفته

 

 ...!!!اینه بگیره نادیده منو حرفه که کسی سزای_

 

 ؛ داد ادامه و ارگها جلوی کرد پرت رو فرمانده سره بعد و

 

 !!!؟...ببره وولدمورت مالقات به منو تونهمی شما از کسی چه_
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 ترسیده یکی که نداشتن زدن حرف جرأت و میکردن نگاه بهم همه

 ؛ گفت و اومده جلو

 

 !...میکنم همراهی اربابم قصره تا رو شما من_

 

 ؛ داد جواب و زد پوزخندی( میا ملکه)لیا

 

 !...خوبه_

 

 

**** 
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 در و چشمه درون مرسده و دیاکو فرمانروا مقدس خدایان چشمه در

 ...میبردند لذت آب گرمای از و کشیده دراز برهنه هم آغوش

 

 از دستش زد که حرفی با که بود مرسده کمره نوازش حال در دیاکو

 ...ایستاد حرکت

 

 ...باشیم؟ داشته بچه که کردی فکر این به حاال تا_

 ...نه؟ یا داری دوست بچه اصال

 

 ...بود نکرده فکر بچه داشتن به ای لحظه حتی حاال تا دیاکو

 

 !...بده جوابی چه نمیدونست

 ور کسی چون و داد نجات رو نوزادی آتیش بین از وقتی پیش هاقرن

  نداشت

 ...کرد بزرگش خودش
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 ...بود شدنش بزرگ و کردن رشد شاهد لحظه به لحظه

 !!...بود انسان نوزاده که پسر یه

 

 تصمیم شد تبدیل لیاقت با و برومند پسری به نوزاد اون وقتی بعدها و

 ...بره کنه رهاش گرفت

 

 ..!بره دیاکو فرمانروا پیش از خواستنمی که بود پسره بار این اما

 

 تبدیل آشام خون به باید هاآشام خون قلمرو در موندنش برای و

 ...شدمی

 

 ...!!کرد قبول میل کمال با پسر و

 

 ...بود کنارش برادر مانند آذرخش همون یا پسر این امروز تا حاال و
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 به متعلق رو فرزندی حس اون اما پسرشه مانند آذرخش که درسته

 !!...نداشت آذرخش به رو باشه خودش

 

 عاشقشه نهایت بی که زنی از میخواست وجودش تموم با االن ولی

 ...!!!دختر یا باشه پسر کردنمی فرقی باشه داشته فرزندی

 

 ...!!باشم داشته فرزندی تو از که منه آرزوی نهایت_

 

 ...شد خوشی در غرق دیاکو جواب این با مرسده

  

  

 

 «دیاکو»

 

 ...نداشتم خاصی حس من گفت داشتن فرزند درباره مرسده وقتی
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 بازم اما بود کرده رشد خودم نظره زیر نوزادی از آذرخش اینکه با

 !!...منه به متعلق که نکردم حس

 

 پدر منو بار یه حتی میکردم رفتار سرد و خشک باهاش من همیشه

 هیچوقت دیگه که زدم فریاد سرش شدمو عصبانی چنان کرد صدا

 !...نشنیدم ازش ای کلمه همچنین

 

 ...بذارم میون در مرسده با رو راز این گرفتم تصمیم

 

 بوسیدم رو اش سرشونه و میکردم نوازش رو مرسده که طور همین

 ؛ گفتم

 

 تا باید که بذارم درمیون باهات رو رازی خواممی امروز!...من ملکه_

 ...!بمونه تو منو بین ابد
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 ؛ داد جواب و سمتم برگشت سوالی و متعجب مرسده

 

 !!..چیه؟ اون ؟...راز_

 

 ...کردن تعریف به کردم شروع و کشیدم عمیقی نفس

 رایب و دستگیر رو مدوسا اسم به جادوگری داشتم وظیفه من اینکه از

 ...ببرم پادشاهی قلمرو به مجازات

 

 اش کلبه  رسیدیم بود جنگل وسط که زندگیش محل به که زمانی اما

 ...سوختمی داشت آتیش درون

 

 گریه صدای که داده انجام رو اینکار کسی چه که بودم حیرت در

 معطلی بی اس کلبه درون از صدا فهمیدم وقتی شنیدم رو نوزادی

 ...زدم آتیش دل به خودمو

 

 !..نشدند من حریف اما بگیرن جلومو کردن سعی سربازان
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  شدم سوختن حال در کلبه وارد وقتی

 نوزادی از وجودش تموم با داشت که دیدم رو مردی جون نیمه جنازه

 ...میکرد محافظت بود بغلش تو که

 

 به هنوز من موقع اون بدم نجات رو نوزاد که خواست ازم التماس با

 ...نداشتم رو دو هر نجاته توانایی و بودم نشده تبدیل آشام خون

 

 ...ماومد بیرون آتیش بین از سختی به و گرفتم رو نوزاد فقط پس

 

  شد بدی سوختگی دچار بدنم جای چند

 امالک شدنم تبدیل با ولی بودن بدن روی ها سوختگی جای سالها تا و

 ...!!رفتن بین از

 

 ...میشد گرد بیشتر مرسده چشمان میکردم تعریف بیشتر چی هر
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 !!!؟...کردی چیکار رو نوزاد خب_

 

 قتل فرمان میکرد پیدا اطالع جادوگری نوزاده وجود از پادشاه اگه_

 ...میداد رو نوزاد

 

 نفر چند ما پیش راز این که کردم عهد سرباز چند اون با من ولی

 !!!بمونه

 

 هراز خودم و...سپردم بود اعتمادم مورد که پیرزنی به رو نوزاد و

 ...میرفتم مالقاتشون به گاهی

  

 کشید قد و کرده رشد خودم نظره زیر

 ...دادم یاد رو جنگی فنون بهش

 

 دیگه که غریدم بهش خشمگین چنان ولی زد صدا پدر منو بار یه

  هیچوقت
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 ...!!بزنه صدا پدر منو نکرد جرات

 

 گفتم رو واقعیت بهش شد بزرگتر وقتی

 ...نگفتم چیزی بودن کی مادرش و پدر اینکه مورد در ولی

 

  مردم تقریبا من که ارگها با جنگ در حتی

 ...شد شدنم آشام خون باعث و

 !..باشه داشته حضور جنگ این در نذاشتم

 

 زما بودم شده قلمروها فرمانروای منم و شد تر بالغ وقتی بعد سالها

  خواست

 ...کنم تبدیلش آشام خون به

 

 به و نهبمو کنارم ابد تا میخواد که گفت وقتی ولی کردم مخالفت اولش

 ...!!کردم تبدیلش منم کنه خدمت من
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 شده طلسم من که زمانی حتی بوده کنارم وفادار همیشه االن تا و

 ...بودم

 

 ...کرد بسته و باز دهنش شوکه مرسده

 

 !آذرخشه نوزاد اون فهمیدی درست_

 

 !!!؟...جادوگره مدوسای پسره آذرخش یعنی_

 

 زیسو آتیش اون تو پسرش و همسر که کنهمی فکر اون و!...درسته_

 ...دونهمی مقصر منو اون و مردن

 

 !..متنفره ازت که همینه بخاطره پس_
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 ...!زدم آتیش اشو کلبه من کنهمی فکر... آره_

 

 ؟؟؟...باشه تونستهمی کی کاره سوزی آتیش اون_

 

 جلوی و نوازششون به کردم شروع و هاش سینه رو گذاشتم دستام

 ؛ کردم زمزمه لباش

 

 !...باشه تونهمی کی کاره وولدمورت بجز_

 

 !!!لباش نظیربی طعم در شدم غرق گذاشتمو لباش رو لبامو و

  

  

 

 «راوی»
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 رقص به رفتن برای راهنماش که ارگها از یکی همراه به( میا ملکه)لیا

 ...بود وولدمورت

 

 انیهآتشفش کوه به زمینی زیر خم و پیچ پر های مسیر پیمودن از بعد 

 ...!!بود وولدمورت اقامتگاه کوه درون که رسیدن بزرگی

 

 آهن استخراج و سنگها کردن خورد مشغول رپتایل و ارگ صدها و

 ...بودن سالح ساختن برای

 

 پشت به وارد بدبو و منزجرکننده موجودات اون میان از عبور از بعد

 ؛ گفت راهنما ارگ که رسیدن ای شده کاری کنده و سنگی اتاقی دره

 

 !...کنم اعالم رو ورودتون سرورم به باید_

 

 !...بسیارخب_
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 ...شد داخل و کرد باز رو در ارگ و

 

 ها ارگ فرمانده گردن میا ملکه که ای لحظه همون از وولدمورت اما

 ...!!بود شده اش متوجه بود زده رو

 

 باهاش مالقات خواهان چرا و بود کی زن این که بود حیرت در ولی

 !!؟...بود

 

 

 ...داد ورود اجازه فورا

 

 ...شد اتاق وارد مشکی تماما پوش شنل زنی لحظه چند از بعد

 

 !!!؟...ببینی منو میخواستی چرا...هستی؟ کی تو_
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 به سرد چشمانی با و زد کنار صورتش از رو شنلش( میا ملکه)لیا

 ؛ داد جواب زده وولدمورت

 

 ...!توام ارباب من_

 !...بودم دنیا تمامی ملکه من نبودی تو که زمانی

 

 ...!!!هستم ایشتار خدایان پسره آشور فرمانروا همسره میا ملکه من

 

 شنیدهاش و زیبا زن این به حیرت و شوک شدت از که وولدمورت

 ...بود شده خیره

 

  و خیانت همسرش به که ای ملکه همون_

 نفرینش ابدی عذابی به ایشتار و بود معروف بودن خونخوار به

 !!!؟...کرد

 

 !...خودمم!...درسته_
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 ؟؟؟...شدی رها طلسمت و نفرین بنده از چطور پس_

 

 ؛ داد جواب و زد پوزخندی( میا ملکه)لیا

 

 !...شیاطینم نسل از من که میدونی_

 ....داده بهم دوباره فرصتی سرنوشت

 ...شده شکسته منه نسل از که کسی توسط نفرینم و

 

 ؛ داد جواب شده ریز چشمانی با وولدمورت

 

 ؟؟؟...بشکنه رو نفرینت تونسته کی_

 

 ...!!هاآشام خون فرمانروای جفت_
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 ؛ گفت شده گشاد چشمانی با و متحیر وولدمورت

 

 !!!!!مرسده ملکه_

  

  

 

 

 (میا ملکه)لیا های گفته وقتی وولدمورت

 ...میکرد بزرگی پیروزیه احساس شنید رو

 

 قلمروها موجودات و هاآشام خون بقیه و دیاکو فرمانروا وقتی که چرا

  میفهمیدن

 بیخو واکنش قطعا شیاطینه نسل از دیاکو فرمانروا جفت و ملکه که

 ...!داشتن رو ملکه عزل در سعی و نداشته
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 ...!!!میوفتاد قلمروها بین در شورشی و آشوب چه و

 

 ؛ گفت میا ملکه به خطاب بنابراین

 

 ینا روی بریزی خونتو از ای قطره باید زدی که حرفایی اثبات برای_

 تهگذش در که اعمالی و داره کارایی شیاطین روی فقط گوی این...گوی

 !!میده نشون رو دادن انجام

 

 قطره و خراشید تیزش چنگاله نوک با دستشو مچ معطلی بی میا ملکه

 ...!!ریخت رنگ سیاه گوی روی خونشو از ای

 

 چیزایی و کرد درخشش به شروع گوی لحظه چند گذشت از بعد

 موجودی زن این که برد پی دیدنشون با وولدمورت  که داد نشون

 ...!!!!خطرناکه بسیار و بیرحم بینهایت
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 خودش با باشه اربابش زن یه که نداشت اینو تحمل که اونجایی از و

 زنم نای شر از رسید بود قلمروها تصرف که هدفش به وقتی کرد فکر

 !!...میشد خالص

 

 ؛ داد جواب مرموز لبخندی با پس

 

 !!!؟...چیه من با مالقات و اینجا به اومدن از هدفت حاال!...خببسیار_

 

 به منو و کرد قبول زود انقدر چطور که شد متعجب کمی( میا ملکه)لیا

 !!؟...پذیرفت اربابش عنوان

 

 ...داره سر در ای نقشه که داد احتمال بعدش اما

 ؛ داد جواب پس

 

 ...!کردن نابود منو که کسایی از انتقام من هدفه_
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 کسایی؟ چه از انتقام_

 

 !...خدایان_

 

 ؛ گفت و پرید باال وولدمورت ابروهای جفت

 

 تو از رابرب چندین قدرتشون که دربیوفتی خدایانی با میخوای تو پس_

 !!!؟...درسته بیشتره

 

 چطوری...بشی آسمانی قصر وارده نمیتونی حتی تو!...چطوری اما

 !!!ببریشون؟؟ بین از میخوای

 

 ؛ داد جواب و زد نیشخندی میا ملکه

 

 انخدای برای...بکشم رو اونا من نیست الزم خدایان سرنگونیه برای_

 ...ارزشمندن بسیار که هست دونفر
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 ...!!اش ملکه و هاآشام خون قدرتمنده فرمانروای

 

 ستشک براحتی و میشه ضعیف قلمروها قدرت دونفر این نابودیه با

 ...میخورن

 

 !!!ندارن ای برگزیده دیگه هم خدایان و

  

  

 

 

 از اما بود هوشمندانه وولدمورت برای میا ملکه نقشه این طرفی از

 بسیار کاره جفتش و هاآشام خون فرمانروای نابودیه دیگه طرفه

 ...بود دشواری
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 تهس نیروهایی دارای و قدرتمندیه بسیار آشام خون دیاکو فرمانروا_

 ...کردن اهدا بهش قلمروها بقیه سران و خدایان که

 

 !...کنی نابودش نمیتونی براحتی

 

 ؛ گفت و زد معناداری پوزخنده میا ملکه

 

 یه ناو از قبل اما باشه موجود قدرتمندترین اگه حتی دیاکو فرمانروا_

 ...!!همسرشه عاشق وار دیوونه بطور که مرده

 

 ...کردنش نابود برای ضعفه نقطه یه خودش این که

 تحمل نمیتونه رو خیانت اما باشه عاشق هم چقدر هر مرد یه قطعا

 ...کنه

 

 بار ندومی برای بود برده میا ملکه کثیفه نقشه به پی که وولدمورت

 !...شیطانه خوده زن این که کرد اعتراف
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 و بود دونفر این های صحبت به دادن گوش حال در شخصی طرفی از

 !...بود رفته فرو حیرت و بهت در

 

 و کیه کرد معرفی میا ملکه خودشو که زن این کرد فکر خودش با و

 !!؟...بگیره انتقام مرسده و دیاکو فرمانروا از میخواد چرا

 

 ...داشت؟ خدایان با دشمنی چه و

 

 تا یکردم بررسی باستانی های کتاب و گاهش مخفی به برمیگشت باید

 !!!؟...چیه هویتش دقیقا زن این ببینه

  

  

 

 

 «مرسده»
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 گذاشت درمیون رو رازی باهام دیاکو وقتی که بود سخت برام باورش

 ...نداشت خبر ازش خودش جز کسی که

 

 مدوسای و اس زنده مادرش میفهمید آذرخش اگه که هولناکی رازه

 ...!میداد نشون واکنشی چه نبود معلوم جادوگره

 

 گناهان و گرفته قرار ها خیلی نفرین و نعل مورد و منفور که مادری

 ...بود داده انجام زیادی

 

 شومی حوادث چه آبستن من زندگی روزهای میدونست چه کسی اما»

 !!...«بود
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 مقدس خدایان چشمه تو که پرحرارتی و داغ بازی عشق از بعد

 ...کردیم پورت تله قصر به کوفته تنی با داشتیم

 

 ...بودم نکرده عادت دیاکو با رابطه به هنوز

 ...بود محکم و پیچ در پیچ عضالتی با هیکل قوی و تنومند مردی دیاکو

 

 ...انداخت نمی روم بدنشو سنگینی هیچوقت همین بخاطر

 

 ...!!بودن تراشیده انگار هیکلشو لعنتی

 

 رایب بره ویلی قیلی دلم تا بود کافی بدنش زده بیرون رگهای دیدن

 !...داشتنش

 

 

 ...بود کوتاه خوشم روزهای عمره اما
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  احمقانم کنجکاوی با خودم استارتشو و

 ...!!بودم زده

 

  

  

 

 

 ...بودم ندیده رو آریاز بودیم اومده وقتی از

 هایهنوشت دست و کتابها بررسی مشغول کتابخونه تو وقتشو تموم

 ...بود ناخوانا و کهنه

 

  پوشیده جنگشو لباسای سراسیمه دیاکو

 ...شد رفتن آماده بدست شمشیر و
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 ستمود کف بالفاصله که گذاشتم صورتش رو دستمو مضطرب و نگران

 ...بوسید و گرفت

 

 ...میرسونم بهت خودمو فورا من افتاد که اتفاقی هر!...نباش نگران_

 

 ...!!میکنم پیگیری اومدم وقتی رو ها جنازه این جریان

 

 زا بخشی به...کرده شروع ای دیگه جای از شو حمله اینبار وولدمورت

 ...کرده حمله دارن سکونت انسانها که مناطقی

 

 

 از من کردن دور برای بود شده بهت حموم تو که ای حمله این ظاهراً

 ...!بوده نبرد میدون

 

 اندازه هب کرد نزدیک خودش به بیشتر منو گذاشتو کمرم دور دستاشو

 ؛ داد ادامه و نفس یه
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 !!...مرسده باش خودت مراقب_

 ...دیدم عمرم تو که هستی زنی ترین قوی تو

 

 ...!!کنی رجوع درونت به باید فقط داری محکمی اراده تو

 

 لبهاش حرکت به حواسم همش من میزد حرف داشت که طور همین

 ...بود

 

  بوسیدن برای میکرد ام وسوسه لباش

 ؛ گفت آمیز شیطنت نگاهی با یهو

 

 !!!!؟...کجاست حواست_

 ...!!!برده سرت از هوش لبام انگاری
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 ؛ دادم جواب حرص با و زده خجالت

 

 ___تو لبای به چیکار من بود دیگه جای حواسم!...نخیر_

 

 ...شد خفه گلوم تو جیغم که شد ور حمله لبام سمت به چنان

 

 ...کردم همراهیش اون از ترحریص منم...بوسیدمی گرسنه و خشن

  

  

 

 

 «دیاکو»

 

 

 ...!داشت نظیریبی طعم لباش
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 ترین سخت برام ازشون کندن دل که بود گرم و لطیف و نرم اونقدر

 !!...بود ممکن کار

 

 سیر بازم چرخوندم می دهنش تو زبونمو و بوسیدمشونمی چقدر هر

 !...شدمنمی

 

 برای رو دنیا من...باشه من جون آرومه تا بود شده زاده دختر این اصال

 ...!!میکردم رو و زیر آخش هر

 

 که خوشبختم چقدر و رگهام تو خون مثل!...بود عشق خوده مرسده

 ...!!!آرامشه جنس از دختری  جفتم

 

 طوالنی ایفاصله و...ماست دیداره آخرین این که نداشتم خبر اما

 ...!!!میوفته بینمون

 

 ...میشد ختم من دیوونگیه به که آور عذاب ایفاصله
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 ...!!بود راه در شوم و تاریک بس دورانی و

 

 ؛ گفتم کندن دل بوسیدنش از میلم عالرغم وقتی

 

 باهاش میخوام بزنم آریاز به سری باید قبلش ولی برم باید من_

 ...بزنم حرف

 !...کن استراحت تو

 

 ...زدم بیرون اتاق از و بوسیده پیشونیشو

 برخورد بهم شدت به دختر یه یهو که بودم مرسده فکره تو هنوز

 ...کرد

 

 که باال کشیدمش و گرفتم محکم کمرشو سریع که میوفتاد داشت

 ...گرفت قرار صورتم روبروی صورتش
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 !!!فانی انسان یه

 

 صحبت عالقه با ازش همسرم که بود ای ندیمه همون این پس

 ...میکرد

 

 ذهنشو تو اتفاقات بودم زده زل بهش سرد و جدی که طور همون

 ...کردم بررسی

 

 از شجاعانه چه زیبا نهایت بی و بلند قد دختره این که بود آور حیرت

  هاآشام خون کناره االنم و بود براومده ارگها پس

 ...میکرد زندگی

 

 شمانیچ با و شوکه...شنیدممی بخوبی رو میزد تند که قلبشو ضربان

 ...!بود ترسیده...میکرد نگام شده گشاد

 

 !!!؟...چیه اسمت_
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 ...نبود حواسم یعنی ندیدم رو شما!...کنین عفو منو!..سرورم.س_

 

 ؛ شنیدم رو مرسده متعجب صدای کنم رهاش اینکه از قبل

 

 !!!!دیاکو_

 

 ...بود دیده حالت این تو رو ما لعنتی

 !...بکنه بدی فکره بهم راجع نداشتم دوست اصال

 

 عسری و کرد تعظیمی دستپاچه که کردم رهاش رو دختره بالفاصله

 ...رفت

 

 ما خیره سوالی و حسود کمی ای قیافه با که همسرم سمت برگشت

 ...بود شده
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 !...من زیبای ملکه نبود مهمی چیزه_

 ...هواس سربه زیادی انسان دختره این ظاهراً

 

 !...گرفتمش میوفتاد داشت

 

 ؛ داد جواب بود شده راحت خیالش که مرسده

 

 !...لیاس اسمش_

 !!...میاد خوشم ازش من!...شیرینه دختره

  

  

 

 ...بود دلربا و زیبا خودش مثل اسمشم ، لیا
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 یکس و نمیکنه تنهایی احساس دیگه مرسده اینکه از بودم خوشحال

 ...!!بزنه حرف باهاش که هست

 

 ...نکردم پیدا ازش مشکوکی چیزه هم لیا ذهن بررسی با و

 

 !...داشت آهنگیم خوش صدای بود زیبا اینکه بر عالوه

 

 فکر انسان دختره این به چرا من اومدم خودم به لحظه یه

 !!!شدم دیوونه...میکنم؟

 

 ریادف رو نفر یه فقط قلبم  اما داشت ای کننده خیره زیباییه درسته

 ...!!بود مرسده همسرم و ملکه اونم میزد

 

  بود درآورده لرزه به رو قلبم که زنی تنها

 ....میکشوند جنون به منو نبودنش و
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 مشغول و شده خم که دیدم رو آریاز که کردم تلپورت کتابخونه تو

 ...بود نشده من متوجه و بود کهنه کتابی روی بر مطالعه

 

 نم حضوره متوجه که کرده جلب اتو توجه اینقدر کتاب اون تو چی_

 !!!؟...نشدی

 

 ...کرد نگاه منگ و گیج و پرید جا از

 

 ...نشدم اومدنتون متوجه اصال!...سرورم_

 ...بگم چیزی نمیتونم نشدم مطمئن چیزی از تا من

 

 ...!بگو رو شده تردیدت و شک باعث که همونی خب_

 

 ؛ داد ادامه بعدش و کرد مکث ایلحظه
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 یام ملکه درباره باستانی نوشته دست چند و کتاب این تو اینجا_

 ...نیست دردسترس ازش دقیقی اطالعات آشور فرمانروا همسره

 

 ...شده یاد خیانتکار و شیطانی ای ملکه عنوان به ازش فقط

 

 تیخیان به دست تورج آشور فرمانروا برادر همراهه چینی دسیسه با و

 آشور فرمانروا خودکشیه اش نتیجه که زدن بزرگ

 ...فرمانروا پدره ایشتار خدای توسط میا ملکه شدن نفرین و

 

 حضور زمان اون تو هم هادریان خدایگان که اینه توجه جالب چیزه و

 ...داشته

 

 توسط شده یاد ازش که کننده ویران و سهمگین طوفان اون و

  هادریان خدایگان
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 ردهآو بوجود آگاتار همکاریه با میا ملکه که موجوداتی نابودیه برای

 ...!!بود فرستاده بودن

 

 ...بود زده خشکم شنیدم که چیزایی از

 !!!بوده هادریان کاره طوفان اون پس

 

 !!؟...داره ها جنازه اون به ربطی چه اینا خب_

 

 خون مکیدن حال در که میده نشون رو زنی از محوی نقاشیه اینجا_

  انسانهاس

  های جنازه که شدن طوری همون دقیقا و

 ....رو دخترا اون

 

 ...!!!سیاه و چروکیده و خشک بدنی
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 ؛ گفتم شوکه و متحیر

 

 !!؟...شده شکسته میا ملکه نفرین دوباره بگی میخوای یعنی_

 

 ...نیستم مطمئن میگم همین بخاطر!... نمیدونم_

  

  

 

 «راوی»

 

 

 ...بود لذت و خوشی در غرق( میا ملکه)لیا

 وقتی دیاکو و بود دیاکو آغوش در که میکرد فکر ای لحظه به

 ...!گرفتش محکم بیوفته میخواست
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 ورتشص به که هاش نفس و سنگیش عضالته و سفت بدن به فکر با

 ...!!بود گرفته فرا وجودشو تموم هوس و لذت میخورد

 

 از هوش دیاکو فرمانروا محکم آغوش در شدن حل و همخوابی فکره

 ...بود برده میا ملکه سره

 

 رد و دیاکو فرمانروا آغوش تو که ایلحظه میکرد فکر این به وقتی

 اش موقع بی حضوره با مرسده یهو بعد بودن شده غرق هم های نگاه

 ...بود گرفته ازش رو آغوش این لذت

 

 ...میشد مرسده به نسبت حسادت و تنفر از پر درونش

 

 ...!!!شومش نقشه برای میشد تر مصمم پیش از بیش و

 

 

**** 
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 شده شوکه بود شنیده آریاز از که چیزایی از دیاکو دیگه طرف از

 ...بود

 

 یننفر بند از صفت شیطان ملکه این واقعا اگه کرد فکر خودش با و

  باشه شده آزاد

 ...!!میشه شروع دوباره تاریکی دوران

 

  ؟؟؟...شده پیدا یهو چطور ممنوعه کتاب این اما

 ...!!!نبود ازش اثری درازی سالیان

 

 هممنوع کتاب که جایی سمت به افتاد راه زد سرش به که فکری با

 ...بود گرفته قرار

 

 ...میکرد نگاه حرکتش مسیر به متعجب آریاز



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1151 
 

 ؛ گفت آریاز که داره ورش خواست رسید کتاب به وقتی

 

 !!!؟...میکنین چیکار دارین!...سرورم_

 

  ولی کرد بازش و کشیده بیرون رو کتاب

 ...کرد حیرت دید که چیزی از

  

 ؟؟؟...ممکنه چطور

 ...!!بود ای نوشته هر از خالی کتاب

 

 ...میزد ورق تند تند رو صفحات

 ...نبود هیچی

 

 ...!!بود سفید هاش ورقه تموم

 ...بود نشده نوشته داخلش چیزی اولم از انگار
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 ؛ گفت مبهوت و فرمانروا کناره اومد هم آریاز 

 

 !!!؟...کجاست هاش نوشته پس_

 و نوشته هم میکرد بررسیش داشت جاماسب بار یه که یادمه خوب

 ...داشت شیطانی تصاویری هم

 

 ؛ گفت میداد فشار دستشو تو کتاب خشم از دیاکو که حالی در

 

 !...شده شکسته شیطانی ملکه اون نفرین معلومه که طور این_

 

 !!!؟...نهک پیدا دسترسی کتاب این به تونسته شیطانی موجود کدوم اما

 

 !...سرورم_
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 ...داشت تردید بگه میخواست که حرفی گفتن تو

 

 ...بگی؟ میخوای چی_

 

 !...داریم جاسوس قصر تو احتماال_

 ...داره دسترسی و شناسهمی رو قصر جای همه که کسی

 

 ؛ گفت و آریاز سمت برگشت

 

 مرسده مراقب باید مدت تموم آریاز جناب کنید گوش بهم خوب_

 ...باشین

 

 ...برم نبرد میدون به باید من

 ما حواس تا بود وولدمورت کاره حموم تو مرسده به حمله نقشه اون

 ...کنه پرت رو
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 با و عام و قتل رو اونجا موجودات و برده یورش دیگه جایی به االن

 ...!!کرده یکسان خاک

 

 ...!برندار چشم همسرم از هم لحظه یه

  بازم اما داره نیروهایی خودش که درسته

 ...کنه استفاده ازشون موقع به نمیتونه و ندیده آموزش

 

 ...داد تکون سری مصمم آریاز

 

 ...!!!میکنم محافظت مرسده ملکه از توانم آخرین تا من_
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 «مرسده»

 

 ...میگذره نبرد میدون به دیاکو رفتن از روز چند

 رو اَمونمون دلتنگی دیگه طرفه از و تشویش و دلشوره طرفی از

 ...!بریده

 

 میزنم قدم دارم قصره پشت که باغی تو اومدم ها ندیمه همراهه االنم

 ...!!مشغوله فکرم اما

 

 ...دیدممی کمتر رو لیا روز چند این تو انداختم ها ندیمه به نگاهی

 ...میکرد رفتار خشک و سنگین سر میدیدمش هم اگه یا

 

 یادم ارب هر اما بپرسم رفتارشو تغییر این علته میخواستم باری چند

 ...رفتمی

 

 ...بفهممش نمیتونستم من که بود چیزی نگاهش تو
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 ...میشد سرد رسیدمی من به وقتی اما میکرد رفتار گرم بقیه با

 

 هر اما شده دلخور ازم که گفتم بهش چیزی شاید کردم فکر لحظه یه

 چیزی داشتم بهش که محبتی و رفتاری خوش جز میکنم فکر چی

 ...!!نبود

 

 ...میومد من سمت به داشت که افتاد آریاز به چشمم دور از

 

 ؛ گفت احترام ادای از بعد رسید که بهم

 

 !!...چطوره؟ حالتون بزرگ ملکه_

 

 ؛ دادم جواب زدمو مصنوعی لبخنده

 

 !...سپاسگزارم!...خوبه حالم_
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 !!!؟...کنیم صحبت باهام کمی مایلید_

 

 !...البته_

 

 قدم به کردیم شروع آریاز منو و ایستادن خودشون جای سر ها ندیمه

 ...!!باغ تو زدن

 

 ؛ گفت و شکست رو سکوت آریاز دقیقه چند از بعد

 

 ...خودتونید؟ تو اینقدر چرا!..من بانوی_

 ؟؟؟...دیاکوئه فرمانروا از دوری بخاطره

 

 ؛ دادم جواب کشیدمو عمیقی نفس
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 نگرانی و دلشوره روزه چند اینکه هم دیاکوئه از دوری بخاطره هم_

 ...!دارم عجیبی

 

 فاقات بعدش میاد سراغم نگرانی و دلشوره اینطوری یهو وقتی همیشه

 ...افتاده برامون بدی

 

 ؛ گفت که سمتش برگشتم ایستاد حرکت از آریاز یکدفعه

 

 نگفتین؟؟؟ زودتر چرا پس_

 

 ؛ پرسیدم متعجب

 

 !!؟...مگه چطور_

 

 برای خودمونو باید ما اما بترسونم رو شما خوامنمی من بانوی _

 ...کنیم آماده بدتری خیلی اتفاقاتی
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 اتفاقاتی؟؟؟ چه...چیه منظورت_

 

 ایدنب چیزی کسی بگم خواممی که چیزایی از بدین گوش بهم خوب_

 خواممی که چیزی نه اما دونهمی حدودی تا دیاکو فرمانروا البته بفهمه

 ...رو بگم

 

  بودن کرده عرق استرس از دستام کف

 ...کشیدمشون می لباسم به محکم مدام و

 

 ؛ گفت آهسته و نزدیکم اومد و کرده اطرافش به نگاهی

 

 رفتارهای ، لیاس شما ندیمه منظورم انسان دختره اون شده حاال تا_

 !!!؟؟...بده نشون خودش از غریب و عجیب

 

 ؛ گفتم شده گرد چشمانی با و دادم قورت دهنمو آب
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 ؟...میگین دارین چی_

 ...!!!نمیشم متوجه من..م

 

 ...کنید فکر خوب سوالم به لطفا من بانوی_

 

 ____حال تا اما هواس سربه کمی درسته!...مهربونیه دختره لیا_

  

  

 

 

 ؛ رسید سریع آریاز

 

 ؟؟..من بانوی چی ولی_
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 لیو بود شیطنت با همراه و گرم رفتارش قبالً...شده جوری یه اخیرا_

 من انگار کنهمی برخورد خشک و سرد طوری میرسه بهم وقتی االن

 ...!اس ملکه اون و ندیمه

 

 ...!!!چیه بفهمم نمیتونم من که چیزیه نگاهش ته

 

 ...نمیده بهم خوبی حس هست که چی هر اما

 

 ؛ گفت ای نقطه به خیره متفکر آریاز

 

 تفاقیا بطور نبودین قصر تو دیاکو فرمانروا و شما که پیش روز چند_

 ..شد خارج قصر از مبدل لباسهای با که دیدم رو انسان دختره اون

 

 که خودتون شما آخه...بره میخواست کجا لباسا این با که کردم تعجب

 دفاع بی و عادی انسان یه اونم و هاسآشام خون قلمرو اینجا میدونین

 ...بشه آشام خون یه طمع براحتی ممکنه که
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 ...!کنم تعقیبش گرفتم تصمیم پس

 ..کرد تاختن به شروع سرعت به و شد اسبی سوار

 

 دممیش پنهان ای صخره هر پشت میرفتم دنبالش لحظه به لحظه منم

 ...!!نبینه منو که

 

 ...کنم بشتعقی نمیتونستم دیگه من و میشد بیشتر سرعتش کم کم اما

 

 جاستک ببینم که کردم نگاه جلوم به تا و برگردوندم سرمو لحظه یه

 ...نبود ازش اثری شگفتی و حیرت نهایت در

 

 ...!!زمین تو بود رفته بود شده آب انگار نبود جا هیچ

 

 ؛ پرسیدم 
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 !!؟...کردین گمش یعنی_

 

 ...!!بود شده غیب بلکه نشد گم!...من بانوی!...نه_

 

 ؛ گفتم شده گرد چشمانی با

 

 !!!!؟...بشه غیب انسان یه که ممکنه چطور اما_

 

 ؛ گفت بهم خیره و متفکر آریاز

 

 ...!!!نیست انسان دختر اون مطمئنم من_

 

 چی؟؟؟؟_
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 !!!؟...بود چی پس نبود انسان لیا اگه نمیشد باورم

 

 !..نیست ممکن...نیست انسان لیا که چی یعنی آریاز جناب_

 مهه از اول دیاکو نبود انسان اگه کرد لمسش حتی دید اونو دیاکو آخه

 ...!میفهمید

 

 !...مطمئنم نیست انسان اینکه_

 شک بهش نتونسته هم دیاکو فرمانروا حتی که موجودیه چجور اما

 !!!؟...کنه

 

 ...بود افتاده دلم به ناشناخته ترسی

 ؛ گفتم بنابراین

 

 !!؟...کنم چیکار باید من حاال_
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 اضطراب و ترس متوجه ای ذره نباید اصال...کنین رفتار عادی فقط_

 ...!بشه خودش به نسبت شما

 

 !!چیه؟ من به شدن نزدیک و اینجا به نفوذ از هدفش اصال_

 

 ...باشه داشته کتاب اون به ربطی میکنم فکر_

 و نوشته به تا کرد باز رو ممنوعه کتاب اون دیاکو فرمانروا وقتی

  تعجب و حیرت کمال در بندازه نگاهی تصاویرش

 ...!بود تصویری و نوشته هر از خالی کتاب

 

 ...نداشت ای نوشته اولم از انگار بود سفید هاش ورق تمامه

 

 ؛ پرسیدم لرزون لحنی با

 

 !!!؟...شده شکسته میا ملکه نفرین که بگین میخواین یعنی..ی_
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 ؛ داد جواب و انداخت بهم بینانه ریز نگاهی آریاز

 

 رگتربز دشمنی با ما االن و...شده شکسته نفرین معلومه که طور این_

 ...!!هستیم روبرو وولدمورت از

 

 ...!!!تر شیطانی و خطرناکتر بسیار دشمنی

 

 ...بود پریده رنگم...میومد بیرون سختی به نفسم

 

 ؛ پرسید بهم خیره آریاز

 

 !!..بدین جواب بهم لطفاً بپرسم ازتون سوالی خواممی!...من بانوی_

 

 ...!!لعنتی
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 ...بود کرده شک بهم حاالتم از قطعا...بود زیرک و تیز خیلی آریاز

 

 ؛ دادم جواب زدمو استرسی پر لبخنده

 

 سوالی؟ چه_

 

 ...نکردین؟ باز رو کتاب اون اتفاقات این همه از پیش شما_

 

 ؟...کنم مخفی میتونستم کی تا دیگه

 بشه دیگه موجودات رفتن بین از باعث من کاریه پنهان این اگه

 ؟؟؟...چی

 

 ...!!!بخشه نمی منو دیاکو هیچوقت قطعا

 

 ؛ گفتم اشک پر چشمان با همین بخاطره
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 ...!!بود من تقصیره همش_

  

  

 

 ...دادنمی کردن صحبت اجازه بهم گریه و بغض

 ؛ پرسید سوالی و گیج آریاز

 

 ...چیه؟ شماس تقصیره اینکه از منظورتون_

 

 ؛ دادم جواب کشیدمو عمیقی نفس و داده قورت دهنمو آب

 

 شده جمع محرمانه های جلسه اتاق تو همه که عروسی روز فردای_

 ....بودیم

 ...بودم دلخور موضوعی بخاطر دیاکو از من
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 کسی کردم حس یهو که بودم خودم تو اش همه من جلسه طول تو

 ...زدین صدام شماها از یکی کردم فکر اولش میزنه صدام

 

 ...هارتش فرمانده حرفهای پی حواسشون همه دیدم کردم نگاه بقیه به

 

 ...میکرد تکرار اسممو که صدایی همون بازم گذشت که کم یه

 ...!!برم همراهش میخواست ازم

 

 ...کجاست صدا منبع نمیدونستم

 

 چی ازم صدا این بدونم میخواستم بودم کنجکاو طرفی از بودم دودل

 ...باشه دشمن حیله نکنه که میترسیدم طرفیم از و میخواد

 

 ...برم صدا منبع دنبال به گرفتم تصمیم خالصه
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 ...بیرون زدم اتاق از شدمو بلند

 

 به رسیدم تا میکردم دنبالش میزد صدا منو داشت که طور همین

 ...کتابخونه

 

 ...میومد صداش کتابها های قفسه بین از شدم کتابخونه وارده

 

 این سپ اما نبود کتابخونه تو کسی که بودم کرده تعجب خیلی خودمم

 ؟...بود کجا از صدا

 

 هب کهنه و قدیمی کتابهای از انبوهی بین از گذشتن از بعد بالخره

 ...میکرد ساطع قرمز نوری خودش از که رسیدم کتابی

 

 ایه نوشته از کردم بازش کشیدمو بیرون کتابو حیرت و ترس با

 ...نمیاوردم سردر چیزی داخلش
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  بود صفحه هر پایین که تصاویری دیدن با

 ...!میترسیدم بیشتر و بیشتر

 

  

  

 

 

 ...نشدم متوجه ازش چیزی بازم اما رفتم جلوتر صفحه چندین

 

 فتگمی که شنیدم کتابو صدای دوباره که سرجاش بزارمش خواستم

 ...!!بخونمش بتونم تا بریزم کتاب ورقهای روی خونم از باید

 

 و پریده رنگش چنان جاخوردم که کردم نگاه آریاز قیافه به لحظه یه

 ...کنه سکته که االنه گفتم که بود شده سفید
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 ؛ پرسید بریده بریده و وحشت با دید منو خیره نگاه وقتی

 

 !!!؟...نکردین رو...کار این...که ما..ش من وی..بان...ب_

 

 دزدیدمو نگاهمو شرمنده که شد سرازیر چشمم از اشک ای قطره

 ؛ دادم ادامه

 

 تا تمگذاش سرجاش کتابو سریع همین بخاطره بفهمه دیاکو ترسیدم_

 ...سراغش برگردم دوباره مناسب فرصتی در

 

 رینبهت گفتم خودم با بره نبرده میدون به دیاکو شد قرار اینکه تا

 ...!!کتاب اون سروقت برم تا فرصته

 

 میخواستم فقط...کنم فکر ای دیگه چیزه به ذاشت نمی کنجکاوی

 ...شده نوشته چی کتاب اون تو بدونم
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 تا ردمب چاقو یه خودم با...کتابخونه رفتم شبانه منم رفت دیاکو وقتی

 ...!!بریزم کتاب ورقهای رو خونمو و بدم خراش دستمو باهاش

 

 ...کردم رو کار همین دقیقا و

 

 و مکید رو خونها کتاب سریع ورقها رو ریختم خونمو اینکه محض به

 ...!شدند خوانا برام ها نوشته لحظه چند از بعد

 

 ...کردم کتاب های نوشته خوندن به شروع من و

 

 ...!!میشد بیشتر حیرتم میرفتم جلوتر چی هر و

 

 ___یه شما یعنی!...من بانوی_

 

 ؛ گفتم سریع



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1174 
 

 

 ...!!!درسته_

 !...شیطانه من از نیمی

 

 وسیلهب آینده از که دختری میا ملکه که بود نوشته کتاب تو اینطور

 ایشتار خدای پسر آشور فرمانروایه زمان به الزاروس آب چشمه

 ...!!فرستاده

 

 الزاروس؟؟؟ چشمه_

 ؟...بود چی دیگه این

 

 مناسبت به که بود ایشتار خدای محبوبه پسره آشور فرمانروا_

 داشت سازی جوان خاصیت که رو آب چشمه این پسرش فرمانروایی

 ...داد هدیه بهش

 

 ...درمیاد همسریش به و میشه میا عاشق آشور اینکه خالصه
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 نسل از که میا وجودیه حقیقت از که هادریان خدایگان بین این در

 ...بود ازدواج این مخالفه بود شده آگاه  شیاطینه

 

 ...میکنند ازدواج اونا وجود این با ولی

 ...!میشن آرمیتا نام به دختری صاحب و

 

 

 ازش که آشور فرمانروا برادر همدستیه با میا ملکه سال چند از بعد

 و هرج به شروع آگاتار نام به شخصی و داشته دل به نفرت و کینه

 ...میکنن زمین  موجودات کشتاره و مرج

 

 

 واون کنهمی سعی بوده همسرش عاشق وار دیوونه چون آشور فرمانروا

  میا ملکه اما کنه منع شیطانی کارهای این از
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 دامها کاراش به و نمیکنه فرمانروا به توجهی اصال و شده سیاه قلبش

 ...میده

 

 همسرش با ای توطئه در برادرش زدن زمین برای آشور برادر تورج

 همسرش خیانت این شاهد هم آشور همزمان و کنهمی برقرار رابطه

 ....بوده

 

 و میرونه خودش از نفرت با رو میا ملکه آشور بعد به جا اون از

 ...کنهمی خودکشی و کنه تحمل رو غم این نمیتونه

  

  

 

 

 بود شده عصیان و خشم دچار فرزندش مرگ از که ایشتار خدایگان

 ردک دفن زمین اعماق در سنگی تابوتی در زنده و نفرین رو میا ملکه

 ...کنند حمله بهش ذره ذره تاریکی موجودات تا
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 ؛ پرسید شده شوکه همچنان آریاز

 

 !!؟...اومد سرش به چی آشور فرمانروا برادر اون پس_

 

 ...بود نگفته چیزی ازش کتاب!...نمیدونم_

 

 اما ببره خودش پیش رو آشور فرمانروا دختره میخواست ایشتار

  نپذیرفت آرمیتا

 ...کنهمی قطع فناناپذیر موجودات با ارتباطشو همیشه برای به و

 

 مرگش زمان تا و کنهمی ازدواج کشاورز جوون یه با آخر در و

 ...!کنهمی زندگی خوشحال

 

 ...بود شده کنده کتاب از برگه چندتا یه و نبود زیادی چیزه دیگه
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 ...!!!آشور فرمانروا داشته انگیزی غم سرنوشته چه_

 

 ؛ گفتم گرفته و غمگین

 

 فرمانروا همسره که بفهمن دیگه قلمروهای و هاآشام خون اگه_

 ...!!داشت نخواهند خوبی واکنش قطعا شیطانیه نیمی دیاکو

 

 ...!ببره پی حقیقت این به نباید کس هیچ فعال!...من بانوی_

 اجازه الاص که هستن شما عاشق اینقدر دیاکو فرمانروا... نباشین نگران

 ...ببینید آسیب مورد این در شما نمیدن

 

 ...!نمیدونم_

 

 بیرون ازش شده تا کاغذه یه یهو میزدم ورق رو کتاب داشتم وقتی

 ...افتاد
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 هک کردم تعریف آریاز برای رو بود شده نوشته کاغذ تو که چیزایی

 ؛ گفت فورا

 

 !...دروغه!!...نداره امکان این_

 ...بود اومدنتون بدنیا منتظر صبرانه بی شما مادره

 

 و فکر تا گذاشته کتاب داخل رو کاغذ این عمدا نفر یه مطمئنم من

 ...!!!بریزه بهم رو شما احساسات

 

 دنبو آسمانی قصر تو شما اومدن بدنیا موقع که کسانی همه گرنه و

 ...!بود شما عاشق مادرتون که میدونن

 

 ...خوندم رو کاغذ اون وقتی شدم حالی چه نمیدونی_

 ...!بوده دروغ زندگیم تموم میکردم احساس
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 !!؟...بودین خودتون تو روز چند اون همین بخاطره پس_

 

 ..!!درسته_

 طور همین و دادن رخ اتفاقات اون خوندنش و کتاب کردن باز از بعد

 ...!ام ندیمه عنوان به اینجا به لیا اومدن

  

  

 

 «راوی»

 

 آریاز و مرسده خصوصیه کردن صحبت شاهد دور از( میا ملکه)لیا

 ...بود

 

 سرک کارش تو داشت زیادی فضول پیره کوتوله اون نظرش در

 ...!!میکشید
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 عقیبت داره احمق کوتوله این توسط که بود شده متوجه شبم اون حتی

 ...میشه

 

 ...!!گذاشت مناسبی وقت به رو مزاحم موجوده این کردن مجازات ولی

 

 قشهن بشه دیر اینکه از قبل باید و کردن شک بهش که اینه مهم االن

 ...کنه عملی رو اش

 

 تموجودا تمامیه و هاآشام خون ملکه که بود روزی منتظره صبرانه بی

 شهب شکسته مرسده و دیاکو بین پیونده وقتی مهمتر همه از و بشه

 ...!!!!بود خودش به متعلق دیاکو ابد تا دیگه

 

 ...!بده انجام که داشت زیادی کارهای

 ...بود آگاتار دوباره کردن بیدار اونا از یکی
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 هب خونشو بهش کردن فکر حتی که تورج آشور برادر کردن پیدا و

 ...میورد جوش

 

 کلش بدترین به ایشتار توسط شد باعث حیله و توطئه با که کسی

 !!...بشه نفرین طوالنی سالهای ممکن

 

 

* 

 

 نبرد میدون به نگران دل و مغشوش فکری با دیاکو فرمانروا

 ...برگشت

 

  فرماندهان چادر به بازگشت محض به

 ...بردند هجوم سمتش به سراسیمه و آشفته همه

 

 ؛ گفت آذرخش
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 ؟...بود افتاده ملکه برای اتفاقی چه سرورم_

 

  ؛ داد جواب کرده نگاه تکشون تک به و کرد مکثی

 

 ...!!راهه در تاریکی دوران و افتاده شومی اتفاقات متاسفانه_

 

 ؛ پرسید نگران آران

 

 !!!نیوفتاده؟ براش اتفاقی... خوبه؟ ملکه حال فرمانروا_

 

 !...خوبه حالش_

 

 ؛ پرسید سوالی کاران
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 چیه؟؟؟ شوم اتفاقات از منظورتون_

 

 چند مکث از بعد و گذروند نظر از رو کنجکاوشون و خیره نگاهای

 ؛ داد جواب ای ثانیه

 

 !!!شده شکسته میا ملکه نفرین_

 

  

  

  

 

 

 «دیاکو»
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 ...!!بودن شده خیره بهم سوالی و گیج آذرخش بجز همه

 

 ...!!!بود مبهوت و شوکه آذرخش ولی

 

 ؛ پرسید متعجب آران

 

 !!!کیه؟ دیگه میا ملکه_

 

 ؛ پرسید سوالی هم گرگین

 

 ؟...منظورتونه ملکه کدوم _

 ریننف که نداریم میا ملکه اسم به شخصی زمان این های ملکه بین در

 ...باشه شده
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 میا ملکه سرگذشت از که اونچه و دادم پایان مکثم به باالخره

 ...کردم تعریف براشون رو میدونستم

 

 ...رفتمی هم تو بیشتر شون قیافه لحظه هر و

 

 ؛ گفت بود شده متحیر که کارین حرفام شدن تموم از بعد

 

 ...میوفتیم بدی دردسره تو ما باشه شکسته نفرینش واقعا اگه_

 ...بوده شیطانیه و خونخوار ای ملکه گفتین که طور همون چون

 

 ...!!!وولدمورت از خطرناکتر حتی

 

 ؛ غرید عصبی و کالفه گرگین یهو
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 هاضاف بهش هم عوضی ملکه این که وولدمورتیم با نبرد تو هنوز ما_

 ...!شد

 

 شکست قطعا ما بشه همدست هم وولدمورت با و قویه اینقدر اگه

 ...میخوریم

 

 ؛ گفت آران

 

 ؟...کنیم چیکار باید حاال_

 دارین جدید دشمن این با رویارویی این برای تدبیری چه شما

 !!!؟...فرمانروا

 

 ؛ دادم جواب و دادم بیرون کالفه نفسمو

 

 ...!!باشه خطرناک تونهمی حد چه تا نمیدونم_

 ...کنیم آوری جمع نیرو میتونیم که جایی تا باید اما
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 ؛ گفتم آذرخش به خطاب

 

  قلمروها همه از اجباری بطور که میکنم صادر دستوری_

 میدون به جنگ برای دارن جوون نیروی چی هر باید انسانها حتی

 ...!شهب ابالغ بهشون  و برده قلمروها به پیک چندین توسط و بفرستن

 

 ...کرد اطاعت و داد تکون سری

 

 ؛ گفتم آران به رو و

 

 اونا و یببر براشون منو نامه و بری دریایی پریان قلمروئه به میتونی_

 !؟...کنی متقاعد جنگیدن برای رو

 

 ؛ داد جواب قاطع و مصمم آران
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 !!...میتونم_

  

 رو جنگی نیروهای فرستادن بر مبنی سلطنتی فرمان اینکه از بعد

 ...!بده ها پیک به تا دادم آذرخش به نوشتم

 

 ...ببره دریایی پریان قلمروئه به همراهش تا دادم آران به یکیم و

 

 ...!رفتن بیرون فرماندهی چادر از احترام ادای از بعد دو هر

 

 ؛ گفتم گرگین به رو منم

 

 بهم نقشه رو داره قرار اونجا وولدمورت ارتش که مکانی موقعیت_

 ...!بده نشون
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 هک توضیحاتی با و...کرد مشخص رو نقشه تو نقطه چند فورا گرگین

  مورد در

 برای آماده داشتن که جنگی ابزارهای و ها رپتایل و ارگها تعداد

 ...شدیم غافلگیرانه نبردی

 

  گرگین کن جمع رو نیروها تمامیه_

 ...!میکنیم حمله امشب

 

 

 ...رفت بیرون چادر از و کرده اطاعت گرگین

 

 ؛ گفت و اومده جلو کارین

 

 !!!؟...کنیم صحبت دارین وقت فرمانروا_
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 ؛ دادم جواب کردمو کارین به نگاهی

 

 ...بشیم آماده نبرد برای باید نیست زدن حرف وقت االن!...کارین_

 

 ...!!شنوم می بگو کوتاهه خیلی اگه

 

  و رفته فرو فکر به ثانیه چند برای کارین

 ؛ داد جواب

 

 رصتهف یه واسه بمونه...کشهمی طول دقیقه چند از بیشتر حرفام!...نه_

 ...!!دیگه

 

 ...!بسیارخب_
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 «راوی»

 

 

 مه جنگلی در نفری هزار چند ارتشی و گرگین و کارین و آذرخش

 مانفر منتظره و کرده کمین بودن مستقر ها رپتایل و ارگها که آلود

 ...!!بودند دیاکو فرمانروا حمله

 

 طتوس شده حساب ای نقشه و تله یه این که دونستننمی واقع در اما

 ...!بود دیاکو فرمانروا انداختنه دام به برای میا ملکه و وولدمورت

 

 در یا یکدیگر با تن به تن جنگ مشغول یا و نشسته گروه گروه ارگها

 ...بودن زنده حیوانات خوردن حال

 

 ؛ پرسید متعجب گرگین
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 !!!؟؟...کم اینقدر چرا اما باشن تعداد این از بیشتر خیلی باید قطعا_

 

 ؛ داد ادامه دیاکو فرمانروا و آذرخش به رو

 

  ای دیگه جای ارتششون از بخشی نکنه_

 ؟...بدهند قرار حمله مورد خوانمی رو

 

 ؛ داد جواب میکرد نگاه ارگها به داشت که همزمان آذرخش

 

 قلمروئه به غارت و حمله از خبری جاسوسامون که فعال نکنم فکر_

 ...!!ندادن رو ای دیگه

 

 که بود گذشته شب از پاسی

 ؛ گفت کارین یهو
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 ؟...بدین حمله دستور خوایننمی شما فرمانروا_

 

 ای عده و شدن آروم حاال که انداخت ارگها به نگاهی دیاکو فرمانروا

 ...بودن کرده مست

 

 ...بود قافلگیری برای مناسبی موقعیت

 

 دبلن همراهش هم فرماندهان بقیه که شد اسب سوار و شده بلند پس

 شمشیرشو فرمانروا اسبهاشون بر سوار با و شدن

 ...!!داد حمله دستوره بلندی فریاده با و آورد بیرون

 

 ...ارگها سمت به بردند یورش و کشیده فریاد هاآشام خون همه

 

 برای یسالح بدنبال گیجی با و سراسیمه بودن شده قافلگیر که ارگها

 ...بودند جنگیدن
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 ...!شد شروع ها بدست تبر و شمشیرها نبرده و

 

 هاآشام خون قلب ارگها و میگرفتن هدف رو ارگها سره هاآشام خون

 ...رو

 

 سرهای که همزمان زیادی سرعت با شمشیرش با دیاکو فرمانروا

 ...میکرد جدا تنشون از رو ارگها

 ...میداد هم تیراندازی دستور

 

 زا ارگها اصلی ارتش بودن هم با جنگیدن مشغول سپاه دو هر وقتی

 شآتی کردنه روشن با و اومدن بیرون بودن شده مخفی که زمین زیر

 ...!!انداختن دام به رو هاآشام خون جنگل دوره تا دور بزرگی

 

 ...ادنافت تله در که برد پی و شد آتیش متوجه بقیه از زودتر آذرخش
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 و یپیشرو حال در سرعت به و بود فراگرفته رو جنگل مهیبی آتیش

 ...بود کشیدن شعله

 

 ضمه رو آتیش تو افتادن گیر هنوز فرماندهان بقیه و دیاکو فرمانروا

  بودن نکرده

 زرگب آتشین های توپ پرتاب با بودن آتیش از خارج که ارگهایی که

 ...شدن اونها از زیادی عده رفتن بین از باعث هاآشام خون روی بر

 

 ؛ زدن فریاد سریع آذرخش و دیاکو فرمانروا

 

 ...! کنید نشینی عقب!...نشینی عقب_

 

 و سوزی آتیش اثر در هاآشام خون ارتش بیشتر نداشت ای فایده اما

 ..!!شدند فرار به موفق کمی عده فقط و شده نابود آتشین هایتوپ
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 ..ودب سوخته بشدت سوزی آتیش اثر در بدنش از قسمتی گرگین

 

 ...!بودن شده زخمی کدوم هر هم آذرخش و کارین

 

 ...!!نداشتن رو ای تله همچین انتظاره کدوم هیچ

 

 رفتگ تصمیم دید اینطور رو فرماندهانش وضعیت که دیاکو فرمانروا

 ...!!بده نجاتشون پورتال از استفاده با مهلکه از یکی یکی

 

 نداشت ای چاره ولی رفتمی تحلیل ازش زیادی انرژی کار این برای 

 ...!میداد نجات رو افرادشو باید

 

 روی ناتوان که رفت گرگین سراغ همه از اول و شد پیاده اسب از

 ...بود افتاده زمین
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 باز پورتالی آذرخش و کارین شوکه چشمان مقابل و کرد بلندش

 ؛ گفت و کرده

 

 فرصت و...ببرمتون بیرون اینجا از اینجوری باید!...ندارم ای چاره_

 ...شد پورتال وارد و نداد بهشون مخالفت

 

 ...بود شده تبدیل واقعی جنهمی به جنگل

 ...بود غیرممکن ازش شدن خارج که دیگه بطوری

 

 قرار حمله مورد که فرماندهان چادر به رو گرگین دیاکو فرمانروا

 از فورا چوبی تختی روی دادنش قرار محض به و برد بود نگرفته

 ...برگشت سوزان جنگل به پورتال طریق

 

 ؛ گفت ترسیده و نگران و رفت سمتش به سریع آذرخش

 

 !...گشتینبرمی نباید شما سرورم_
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 ...میدین دست از زیادی نیروی کردن باز پورتال بار هر با

 

  آذرخش حرفهای به توجه بی دیاکو

 بده بهش کشیدن نفس فرصت اینکه بدون و رفته کارین سمته به

 کولش رو اونو شد بیهوش وقتی و زده گردنش پشت به ای ضربه

 ...انداخته

 

 سمت به بزور و گرفته رو آذرخش بازوی زیره اش دیگه دست با و

 ...کرد حرکت پورتال

 

 حالی در و کرد برخورد بهش آتشین هایتوپ یکی آخر لحظه در اما

 داخل به رو کارین و آذرخش بود گرفته آتیش بدنش تمامه که

 آذرخش فریادهای به و بست رو پورتال بعد و کرد پرت پورتال

 ...نکرد توجهی
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 «مرسده»

 

 

 یکابوس از فریاد و جیغ با و آشفته که بود شب از موقع چه دونمنمی

 ... پریدم خواب از بودم دیده که

 

 .!..بود کرده عرق تنم تمامه

 ...میکردم حس گلوم تو قلبمو تند ضربان...میزدم نفس نفس

 

 ...بود شده خیس عرق و اشک از صورتم

 ...بود پیچیده گوشم تو دیاکو درده سر از فریاد صدای هنوزم

 

 ؛ گفتن با و شدن داخل ترسیده و نگران ها ندیمه و شد باز اتاقم دره
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 !!؟...خوبه حالتون!...سرورم_

 

 !!...خورد گره لیا متعجب و گنگ نگاهه تو ام ترسیده و لرزان نگاهه

 

 ...بودم عاجز و ناتوان نگاهش خوندن تو اخیر وقت چند این مثل

 

 ؛ گفت و جلوم اومد فورا دید خودش به امو خیره نگاه وقتی

 

 وجود نگرانی برای چیزی دیدین خواب فقط شما!...من بانوی_

 ...!!بشین آروم تا میارم جوشونده براتون االن من...نداره

 

 بتمح و تحسین با دیدن رو لیا وفادارانه رفتاره این که ندیمه بقیه

 ...کردن تایید حرفشو
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 ...!کنم توجه هاشون نگاه و رفتارها که بودم اونی از تر گیج من اما

 

 ...بودم دیدم که خوابی فکره تو همش

 که حالی در آتیش های شعله از گردابی بین دیاکو چجوری اینکه

 ...بود افتاده گیر سوختمی داشت خودشم

 

 ...بود اومده سراغم اضطرابی و دلهره

 

 ؛ مداد دستور ندیمه از یکی به خطاب پس... میزدم حرف آریاز با باید

 

 ...!!کنین خبر رو آریاز جناب لطفا_

 

 ؛ پرسید مات و متعجب ارشد ندیمه

 

 ...باشن خواب ایشون ممکنه گذشته شب از پاسی االن سرورم اما_
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 !...بده انجام گفتمو که کاری_

 

 ...شد خارج اتاق از و کرده اطاعت فورا

 

 عرق خیس خوابم لباس چون کردن حاضر برام تمیز لباس ها ندیمه

 ...بود شده

 

 ...دش اتاق داخل دست در طالیی جامی با لیا لباسام کردن عوض از بعد

 

 آرامبخش دارویی گیاهان موثرترین از رو معجون این!..من بانوی_

 ...کردم تهیه

 

 هک شکی به توجه با و...خوردنش تو داشتم تردید جوشونده دیدن با

 ...بودم دودل...بودم کرده پیدا لیا به نسبت
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 ؛ گفت سریع دید تردیدمو ولی

 

 از و...میکنین خاطر آسودگی و آرامش احساس خوردنش با _

 ...!میشین رها نگرانی دل و اضطراب

 

  و داشتم دلشوره خیلی االن میگه راست

 ...داشت رعشه بدنم هنوزم

 

 جلوی نمیکنه جرات اون باشم داشته شک لیا به که هم چقدر هر

 ...!کنه مسموم منو ندیمه چندین چشم

 

 همزمان که سرکشیدم نفس یه و گرفته ازش رو جوشونده جام پس

 !...لیا عجیبه لبخنده و اتاقم به آریاز وروده با شد

  

 ...میده خون مزه میکردم حس هم و میداد زهر هم مزه جوشونده

 ...میخورد بهم داشت حالم
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 ؛ پرسید متحیر دستم تو جام و روزم و حال دیدن با آریاز

 

 !!!؟...افتاده براتون اتفاقی چه من بانوی_

 

 لیا چشمان برق از آخر لحظه که کردم مرخص اتاق از رو ها ندیمه

 ...کردم تعجب

 

 تغییر زود رفتارش اینقدر چرا موندم دختر این کاره تو واقعا

 ؟...میکرد

 

 ؛ دادم جواب آریاز به رو شده بیخیال

 

 ...!دیدم بد خیلی خواب یه من!...نشده چیزی_

 ...شدم بیدار مضطرب و زده وحشت
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 ...بود شده خیس عرق از تنم تمامه که بود بد اینقدر

 

 ...شدن اتاق وارده ها ندیمه من جیغ صدای از

  کرد تهیه بخشآرامش جوشونده برام لیا

 ...!خوردم

 

 ؛ پرسید سریع و نگران لحنی با آریاز

 

  مشکوکیم دختر این به ما!...خوردین چرا_

 ؟؟؟...خوردین رو کرده تهیه براتون که ای جوشونده شما اونوقت

 

 حالم اینقدر...داشتم رعشه و دلهره اینقدر لحظه اون من...خب...خب_

  که بود بد

 !...بشه دور ازم بد حس اون میخواستم فقط
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 ؛ دپرسی و کشید بلندش ریشهای به دستی متفکر و کالفه آریاز

 

 ...!دونم نمی_

 ...ندارم خوبی حس دختره این به اصال من

 !...مشکوکم بهش

 

 ؛ گفتم نگران حرفش به توجه بی

 

 !ندارین؟ خبری دیاکو از شما آریاز جناب_

 

 ؛ پرسید پریده باال ابروهای با

 

 !!مگه؟ چطور...دیاکو؟ فرمانروا_
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 داره خودشم افتاده گیر آتیش های شعله تو دیدم خواب تو_

 ...!میسوزه

 !!میخواست یاری و کمک ازم

 

 که بودین آشفته و مضطرب اش همه روز چند این تو شما سرورم_

 ...دیدین خوابی چنین

 

 یه ایشون که حالی در هستین دیاکو فرمانروا نگران اش همه شما

 همراهش فرماندهان بقیه و آذرخش و قدرتمنده آشامه خون

 ...!هستن

 

 !!؟...نبود راحت خیالم هنوزم چرا دونمنمی

  

  

 

 «راوی»
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 ...!بود رفته پیش وولدمورت و میا ملکه نقشه طبق چیز همه

 

  ارتشش و دیاکو فرمانروا برای که ای تله

 ...بود شده داده ترتیب

 

 مانروایفر افتادن گیر و آشام خون سربازان بیشتره رفتن بین از با و

 و شمرده غنیمت رو فرصت شیطانی ملکه آتیش میان در هاآشام خون

 ندهپیو بردن بین از برای سیاه جادوی از شده ساخته که قوی معجونی

 ...!مرسده و دیاکو بین

 

 ...دش بیدار بود دیده که خوابی از زده وحشت و آشفته مرسده وقتی و

 

 ...!خوراند مرسده به رو بود کرده آماده که معجونی میا
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 و میبرد بین از رو دیاکو و مرسده بین خونیه پیونده اول معجون این

 ...!!جفت دو بین ابدیه پیونده بعد

 

 

 بهای که سیاه جادوی از شده ساخته معجون این که بود مطمئن میا

 ینب ابدیه پیونده بود تاریکی اهریمن به روحش کامله فروختن اون

 ...!!میشه شکسته کامل بطور مرسده و دیاکو

 

 شکسته راحتی این به مرسده و دیاکو بین ابدیه پیونده آیا اما

 !!!؟...میشد

 

 سخت آتیش بین در سرورش افتادن گیر از که آذرخش طرفی از

 ...بود قرار بی و ناراحت

 

 سونهبر سوختن حال در جنگله به خودشو االرض طی با گرفت تصمیم 

 ...!بده نجات رو دیاکو و
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 زخمش روی بر مرهمی گذاشتن حال در که کارین به خطاب بنابراین

 ؛ گفت بود

 

 ...!بدم نجات رو فرمانروا برم باید من برسون خون گرگین به_

 

 خون به فرمانروا دوباره احیای برای!...کن آوری جمع خون میتونی تا

 ...داریم احتیاج زیادی

 

 دارمق خوردن با فقط بیاریم اینجا رو مرسده ملکه تونستیممی اگه

 ...میشد مداوا فرمانروا خونش از کمی

 

 ...!نیست ما توان در اینکار اما

 

 ؛ داد جواب بهت پراز کارین
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 !محضه دیوونگیه این آذرخش_

 ...بدی نجاتش نمیتونی تنهایی به تو

 ...!!بشی گرفتار خودتم ممکنه

 

 ؛ گفت مصمم و جدی آذرخش

 

 !!ممارباب برداره فرمان میکشم نفس که ای لحظه تا من!...نیست مهم_

 

 ...!بود دیاکو به آشام خون وفادارترین و بهترین قطعا آذرخش

 

 ...!!!برادر دو و رفیق دو مانند

 

 ...کرد االرض طی باورنکردنی سرعتی با و
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 که رسید جنگلی نزدیکیه به آهنینش و خاردار گرزه با آذرخش

 ...بود سوخته آتیش در بیشترش

 

 از کمی عده فقط و...بودند شده پراکنده کم کم وولدمورت ارتش و

 با شدن روبرو صورت در تا بودند ایستاده جنگل اطراف در ها رپتایل

 ...کنند حمله سمتش به دیاکو فرمانروا

 

 ...بود آتیش های شعله به خیره ناباوری با آذرخش

 

 ...!بود سوختن حال در آتیش های زبانه بین اربابش میکرد تعلل نباید

 

 هب شبیه هایی سالح با و شده حضورش متوجه ها رپتایل بین این در

  چنگال

 ...!شدند ور حمله بهش بودن بزرگ بسیار که
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 تشد...میزد ضربه بهشون سرعت به عصبانیت و تنفر با آذرخش

 نصف وسط از ها رپتایل از بعضی بدن که بود طوری هاش ضربه

 ...میشد

 

 ...میکرد قطع گردن از کال رو بعضیا و

 جنگاوری مهارتهای و آشام خون قدرتمندترین دیاکو از بعد آذرخش

 ...داشت زیادی

 

 لهشع وارد معطلی بی ها رپتایل از توجهی قابل تعداد کشتن از بعد

 ...شد آتیش های

 

  سختی به که بود حدی به آتیش حرارت

 ...میداد ادامه راهش به

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1215 
 

 از اثری وقتی و کرد بررسی رو فرمانروا کردن پیدا برای رو اطراف

 ...زدنش صدا به شروع نشد یافت دیاکو

 

 !...سرورم!...سرورم_

 !!!!کجایین؟ شما

 

 ...نبود ازش خبری اما میزد صدا رو دیاکو طور همین

 

 ادامه وجود این با اما...بود سوختن حال در آذرخش بدن پوست

 ....میداد

 

 نیمه بدنی کشیدن شعله حاله در چوبهای از آواری زیر دور از یهو

 ...رفت سمتش به فورا دید جونه

 

 در چوبه های کنده گرزش با بود مونده براش که قدرتی تموم با و

 ...میزد کنار رو سوختن حال
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 متمو با رو درد و بود سوختن حال در خودشم که چرا بود فایده بی اما

 ...کشیدنمی دست ولی میکرد حس وجودش

 

 ...کشید ناتوانی سره از بلند فریاده چند

 نارک رو ها کنده همچنان بود تحلیل به رو بدنیش قدرت که حالی در و

 ...میزد

 

 عصایی با هوروش و شد زده آتیش های شعله وسط ای صائقه ناگهان

 و همیکوب زمین به محکم رو عصا بالفاصله که میشه ظاهر دستش در

 آتیش تموم و زده بیرون فواره ماننده زمین دل از خروشان آبهایی

 ...میشه خاموش ور شعله های

 

 سرعت به خوشحالی با و اومده بیرون حیرت و شوک از آذرخش

 ...!میره دیاکو فرمانروا سراغ
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 بیرون آوار زیر از بود سوخته کامال که حالی در جونشو نیمه بدن

 آغوش به رو دیاکو سریع هوروش به قدردان نگاهی با و کشیده

 ...!شد دور اونجا از و کشیده

  

  

 

 

 «دیاکو»

 

 ...میکردم حس وجودم تموم با رو درد

 نمیری و بسوزی آتیش تو زنده زنده اینکه

 ...!فرساییه طاقت عذابه

 

 زندگیم عشق همسرم صورت ناخودآگاه سوختمی بدنم که ای لحظه

 ...بست نقش چشمام جلوی بود آرامشم دلیل کسی
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 موهای ، میشد شیطون گاهی که چشمهایی ، نگاهش شرم ، لبخندش

 ...بود من زندگیه تارش به تار که بلندی

 

 ...!گذشت نظرم از اینا همه

  یدفعه که راهه آخره دیگه میکردم فکر...داشتم رو مرگ حس

 ...نداشتم بشمو بلند اینکه توان اما شنیدممی رو آذرخش صدای

 

 ...!!!لعنتی

 ...بود لجباز و خودرای چقدر پسر این

 ؟...برگرده دوباره بود کرده جرات چطور

 

 ماز زیادی خیلی انرژیه بار چندین اونم روز یه تو کردن باز پورتال

 ...!بود گرفته

 

 هایچوب کنده زدن کنار به کرد شروع آهنینش گرزه با دید منو وقتی

 ...سوزان
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 بی های شعله غرق جنگل تموم که کشیدمی زبانه حدی به آتیش 

 ...بود شده آتیش رحم

 

 به توجه بی وجود این با اما بود سوختن حال در هم آذرخش خوده

 ...میزد کنار من روی از رو ها چوب قدرت تموم با خودش

 

 ...بود رفتن تحلیل حال در بدنیش قدرت اونم اما

 ...!میاورد درد به قلبمو میکشید عجز سره از که فریادهایی

 

 نشجو از من بخاطره حاال که بود شده من وابسته اینقدر کی پسر این

 !!؟...بود زده آتیش دل به و بود گذشته

 

 !!چیه؟ پس نیست خودگذشتگی از و وفاداری اوج این اگه
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 و شد زده ای صائقه ناگهان که کشید فریاد چقدر آذرخش دونمنمی

 ...شد ظاهر آتیش دل در آب خدای هوروش

 

 ؟...اینجاست چی برای هوروش که بودم متعجب

 

 وبیدک زمین به رو بود دستش تو که عصایی قدرت تمام با و محکم که

 نبیرو زمین زیر از زیادی فشار با خروشان آبهایی حیرت نهایت در و

 ...!کرد خاموش ها آتیش ثانیه از کسری در و زده

 

 ؟...افتاد لعنتی اتفاق چه دونستمنمی

 ؟؟؟...کرد چیکار هوروش

 

 آغوشش تو منو و زده کنار رو چوبها و دراومده شوک از آذرخش

 ...کرد االرض طی سرعت به هوروش به سپاسگزار نگاهی با و گرفت
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 که شده چادر وارده آذرخش فرماندهان چادر به رسیدن محض به

 ...شدن ام خیره مبهوت و مات دیدنم با گرگین و کارین

 

 ؛ زد فریاد دوتا اون به و گذاشت تخت روی منو آذرخش

 

 ...!بیارید خون فورا!...زده خشکتون چرا_

 

 دهنم مقابل و داده خراش نیشش دندونای با دستشو مچ بعد و

 ....گذاشت

 ...کردم خوردن به شروع من و

 

 آذرخشو مچ من که آورد صورتم نزدیک رو خون از پر جامی گرگین

  کرده رها

 ...خوراند بهم رو خون جام گرگین
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!... حیوونه کدوم خون نمیدونستم میداد خاصی ای مزه و بو خونش

 ...!بدم تشخیص بتونم بودم اونی از تر ضعیف

 

 بدنم که خوردم خون دیگه چقدره خون جامه اون از بعد دونمنمی

 ...میکرد شدن ترمیم به شروع داشت

 

 سازیباز دوباره بود سوخته گوشتش که بدنم از قسمتهایی کم کم و

 ...بود شده

 

 احتیاج جفتم خون به سریعتر بهبودیه برای مواقع اینجور تو من

 ...داشتم

 

 تر ناتوان منم و داشت فاصله ها فرسنگ اینجا با مرسده متأسفانه اما

 ...!!کنم باز قصر به پورتالی دوباره بتونم که بودم اونی از
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 از ای ذره حتی خوردن با که بود جوری مرسده خون انرژیه و قدرت

 ...میشد ترمیم بدنم سرعت به خونش

 

  و ها حیوون از زیادی خون باید االن اما

 ...بشم سرپا دوباره بتونم تا خوردممی گرگین و آذرخش

 

 ...بخوابم خواممی میکردم احساس چرا فهمیدم نمی

 ...!بخوابم سیر دله یه میخواست دلم بود عجیب

 

 ...دارم نگه باز چشمامو نمیتونستم دیگه بود شده گرم چشمام

 

  بستم چشمام و تخت روی کشیدم دراز

 ...نکردم توجهی آذرخشم زدنای صدا به و

 

  اینطوری دیگه که بود طوالنی سالهای



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1224 
 

 ...نداشتم  رو خوابیدن برای شدید احساس

 

 ...میکردم حس بخوبی بدنمو پوست دوباره بازسازی

 

 ...رفتم خواب عمیق دنیای به و نفهمیدم چیزی دیگه و

  

  

 

 

 «مرسده»

 

 

 الی که ای جوشونده اون تاثیر یا بود آریاز با زدن حرف از دونم نمی

 ...بود کرده تهیه برام

 ...مداشت سبکی و رهایی احساس عجیبی بطرز شدم بیدار که صبح 
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 ...!نداشتم ای دلهره و اضطراب هیچ قبلش اصال انگار

 

 نفس یه شدم رز گلهای باغ وارد خوابم لباس همون با شدمو بلند

 ...بردم لذت آفتاب انگیز دل گرمای از کشیدمو عمیقی

 ...میکردم بو عمیق رو گلها و

 

 ...!میکرد نوازش موهامو و وزیدمی مالیمی باده

 ...برقصم همش داشتم دوست چرا دونمنمی

  

 

 حواسم لیا صدای با یهو میدادم تکون خودمو داشتم که طور همین

 ؛ شد جمع

 

 ...!بزرگ ملکه خوشحالم نهایت بی خوبه حالتون بینم می اینکه از_



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1226 
 

 

 ؛ دادم جواب سمتشو برگشتم لبخند با

 

 حس االن که بودی ریخته جوشونده اون تو چی بگو راستشو_

 ؟...دارم سرخوشی

 

 ؛ گفت و زده معناداری لبخنده

 

 از ودستورش...کردم ترکیب هم با رو گیاه چند فقط نبود خاصی چیزه_

 ...بودم گرفته یاد مادرم

 

**** 

 

 ...بود تهرف پیش بخوبی و کشیده که ای نقشه از خوشحال( میا ملکه)لیا
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 ایدب ولی بود سوختن حال در آتیش وسط دیاکو که بود ناراحت این از

 ...میکرد عمل نقشه طبق

 

 ...تهنمیوف براش اتفاقی و قدرتمنده آشامی خون دیاکو که میدونست

 

 ادهد نجاتش سوزی آتیش اون از خدایان از یکی که برد پی وقتی ولی

 ...شد خوشحال دلش ته خورده رو معجون اون بعدش و

 

 بین از ابدیشون پیونده که بود مطمئن مرسده حاالت به توجه با 

 ...!رفته

 

 طورب تا میکشید طول روز چند بود رفته بخواب که دیاکو فرمانروا و

 ...!بشه ترمیم بدنش کامل

 

 مرسده خون خوردن فقط و بود رفته پیش خوب چیز همه میا نظره از

 ...میداد انجام زودتر چی هر باید اونم که بود مونده
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 ..!.میکرد اجرا رو اش نقشه آخر مرحله تا بود فرصتی منتظره باید و

 

  چیز اون و رفتنمی پیش موجودات خواست طبق چیز همه همیشه اما

 ...!!میشه نامیده تقدیر

 

 از کسی چه بود بدنش احیای حال در دیاکو فرمانروا که حاال دید باید

 !!!؟...میکرد محافظت میا برابره در مرسده

  

  

 

 

 دهکر تعجب خیالم بی و سرخوش رفتاره از قصر اهالیه بقیه و آریاز

 ...بودن
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 آریاز مدت تمامه در و خندیدم می خدمتکارا با ، میکردم شوخی

 ...بود شده خیره بهم متفکر

 

 ریفک یا استرس دیگه و راحته خیالم اینقدر چرا نمیدونستم خودمم

 ...!نداشتم مشغول

 

  و بگردم رو قلمرو تو برم داشتم دوست

 که لیا به رو بنابراین کنم دیدن هاآشام خون زندگیه وضعیت از

 ؛ گفتم بود همراهم

 

 ...بگردم قلمرو تو خواممی کنن حاضر رو کالسکه بگو_

 

 ؛ داد جواب خوشحال و زده برقی لیا چشمان لحظه یه

 

 !...بزرگ ملکه اطاعت_
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***** 

 

 هک ریخته چیزی ملکه جوشونده تو انسان دختر اون میزد حدس آریاز

 ...کنهمی رفتار غریب و عجیب اینجور

 

 ...نداشت دیاکو فرمانروا و جنگ وضعیت از اطالعی هیچ بود نگران

 

 در ای نقشه حتم به و میداد انجام کارهایی داشت انسان دختره این

 ...داشت سرش

 

 از سر و بزنه بهش آسیبی نتونه دختر این تا رفتمی ملکه همراه باید

 ...!درمیورد کاراش

 

 ردنک تکمیل برای مناسب فرصتی که میا ملکه دیگه طرفه از ولی

 مقدمات سازیه آماده حال در خوشحال و آورده بدست اش نقشه

 ...بود کارها
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 ...!کنهن بهش شکی کوچکترین کسی تا میکرد عمل شده حساب باید

 

 ات گذاشتمی دستش کف مزاحمو کوتوله اون حسابه باید آخر در و

 ...نشه کارش مانع

 

 زیادی زحمته براش که ای نقشه احمق کوتوله این میذاشت نباید

 ...میکرد خرابش بود کشیده

  

  

 

 «مرسده»

 

 

 خون سربازه چندین و ها ندیمه همراهه و شدم مجللی کالسکه سواره

 ...شدیم خارج قصر از آریاز طور همین و آشام
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 و سربازان و پادشاهی کالسکه خیره که هاییآشام خون به پنجره از

 نگاه میکردند احترام ادای و میوفتادن زمین به فورا شدن ندیمه

 ...میکردم

 

 وحشی ابدا اما بود خون خوردن طبیعتشون و بودن آشام خون درسته

 ...!نبودن

 

 ، بود کرده وضع حکمرانی ابتدای همون از فرمانروا که قانونی طبق و

 ...بود ممنوع دیگه موجودات یا انسانها خون خوردن

 

 ...میکردن تغذیه حیوانات خون از فقط

 ...بود انتظارش در سختی مجازات میکرد شکنی قانون کسی اگه و

 

 ...میخورد چشم به بندرت بچه هاآشام خون قلمروئه در

 ...!ندارند زایش توانایی ها آشام خون که چرا
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 ...بودن میانسال یا و جوون اکثرا

 

 ؛ گفت و پنجره جلوی اومد لیا

 

 !!...توقف؟ برای هست مدنظرتون جایی!...من سرور_

 

 جواب همین بخاطر که شناختمنمی رو جایی من...کردم فکر خورده یه

 ؛ دادم

 

 نای با بهتر اون بپرس آریاز جناب از نیستم بلد رو جایی من!...نه_

 !!...نداره آشنایی قلمرو

 

 ...رفت و داده تکون سری

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1234 
 

 قلمرویی هنوز اما قلمروام هفت ملکه من اینکه شدم ناراحت خودم از

  خودم که

 ...!!نداشتم آشنایی باهاش درست میکردمو زندگی توش

 

 اینطوری...کنیم گذار و گشت قلمرو تو بیشتر دیاکو همراهه باید

 جاهای از هم و میشدم آشنا هاآشام خون بقیه با هم بیشتر

 ...میکردم دیدن زیادی

 

 و نمیشه محقق حاالها حاال من آرزوی این که میدونستم چه اما

 ...!!بود راه در برام ای تیره روزهای

 

****** 

 

 لوترج که نگهبانانی کناره رفت مرسده حرفه به توجه بدون میا ملکه

  که داد رو مکانی آدرس بهشون و میکردن حرکت

 ...بود نظرش مورد
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 ردهک شک میا مشکوکه و عجیب رفتارهای به پیش از بیشتر آریاز

 ...!بود

 

 وخم پرپیچ مسیرهای از عبور و کردن حرکت ساعت یک از بعد

 آهسته و مرسده کالسکه نزدیکه رفت و نیاورد طاقت دیگه آریاز

 ؛ گفت

 

 !!من؟ بانوی دادین رو کجا آدرس_

 

 ؛ داد جواب متعجب مرسده

 

 ...من؟؟؟_

 توقف برای ندادم جاییو آدرس  اصال من

 ؟...بریم کجا نگفتی لیا به شما مگه
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 !...بپرسه شما از تا فرستادمش من

 

 ؛ داد جواب نگران آریاز

 

 ...!نیست انتظارمون در خوبی چیزه!...باشین آماده باید_

 

 ؛ پرسید مبهوت و شوکه مرسده

 

 !!!چیه؟ منظورتون_

 

 ...!میریم تله سمت به داریم خودمون پای با ما احتماال_
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 و ازیب منظره اینکه بر عالوه که رسیدن ای صخره و مرتفع مکانی به

 ...بود زیاد شیب با و خطرناک بسیار اما داشت چشمگیری

 

 و ردس نگاهی با و کرده باز رو کالسکه دره لیا و شد متوقف کالسکه

 ؛ گفت مرسده روبه روح بی

 

 !..بشین پیاده لطفا_

 

 والیس و متعجب ساختگی حالت با اما بود ترسیده که حالی در مرسده

 ؛ پرسید

 

 !..لیا؟ کجاست اینجا_

 

 !قلمروئه این جای زیباترین اینجا_

 

 ؛ گفت جدی و محکم و اومده جلو آریاز
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 بودی؟ بلدی رو اینجا چطور انسانی یه تو_

 

 به دمق که طور همین و انداخته بهش ای کینه از پر نگاهه( میا ملکه)لیا

 ؛ داد جواب و پوزخندی میشد نزدیک بهش قدم

 

 ...!بوده من حکمرانیه تحت ها سرزمین این تمامیه روزی یه_

 !!!قتلگاه گذاشتم اسمشو من رو وایسادیم االن که اینجایی

 

 !!...نباشم؟ بلد رو اینجا که داری انتظار چطور اونوقت

 

  

 ؛ پرسید شد پیاده کالسکه از شده خشک و مبهوت مرسده

 

 !!!هستی؟ کی تو_
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 زمهزم گوشش زیر رفت و زده نیشخندی و مرسده سمته برگشت میا

 ؛ کرد

 

 !...عزیزم؟ نمیاد یادت_

 !!کردی بیدار منو خودت تو

 !!سپاسگزارم ازت بابت این از و

 

 ...!ندارم نیازی بهت دیگه اما

 

 اشهب رفته بیرون تنش از روح که کسی ماننده و پرید رنگش مرسده

 ...بود شده

 

 و کشید بیرون رو بود بسته گردنش پشت که تبری دو آریاز بالفاصله

 ...کرد حمله میا سمت به
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 خون بقیه آریاز با همراه و کردن کشیدن جیغ به شروع ها ندیمه 

 یورش امی ملکه سمته به رسیدمی نفر بیست به تعدادشون که هاآشام

 ...بردند

 

 لقب از و بود ها آشام خون از بیشتر خیلی تعدادشون که ارگهایی اما

 ونخ بقیه و آریاز با مقابله به و اومده بیرون بودن کرده کمین اونجا

 ...کشیدن شمشیر هاآشام

 

  زد چنگ رو مرسده بلنده موهای میا ملکه

 ...برد پرتگاه لبه به کشون کشون و

  

  

 

 

 «مرسده»
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 ...میشد کنده ریشه از داشت موهام

 یدارشب ناخواسته من که باشه میایی ملکه همون لیا نمیشه باورم اصال

 ...!بودم کرده

 

 ...داشت زیادی خیلی ارتفاع که ای صخره پرتگاه لبه کرد پرت منو

 ؛ گفت بهم آمیز تحقیر نگاهی با و

 

 !!!...قلمرویی؟ هفت ملکه مثال تو_

 !!!میری حال از بگیرم دماغتو که تویی

 

 ؛ داد ادامه و زده پوزخندی

 

 !...نداری رو بودن ملکه لیاقت تو_

 ...!!!نداری هم رو باشی دیاکو همسر و جفت اینکه شایستگی حتی تو
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 و نیرو هیچ اما شیاطینی خون از هم و خدایانی خون از هم اینکه با

 ضعیف تو...کنی دفاع خودت از نمیتونی نداریو وجودت تو قدرتی

 ...!!دیدم که هستی موجودی ترین

 

 ...سرداد ای منزجرکننده قهقهه بعد و

 

 ناخن که جوری بودم کرده مشت محکم دستامو نفرت و خشم زور از

 ...خراشید دستامو پوست هام

 

 ...!میکشید تیر عجیب شکمم زیر

 

 حظهل که کرده بلند هوا به دستمو داشتم که خشمی همه با شدم بلند

  بود شده من از جزیی دیگه که شمشیری بعد ای

 ...گرفت جای دستم درون
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 دهش گرد چشمانی با و شد متوقف شمشیرم دیدن با شیطانیش خنده

 ...بود شمشیر خیره

 

 !!آوردی؟ کجا از رو شمشیر این تو_

 قرار خاصی افراده دست در فقط و باستانیه سالحی شمشیر این

 !!!میگیره

 

 ؛ گفتم و گرفتم مقابلم محکم رو شمشیر

 

 !کرده انتخاب منو خودش شمشیر این_

 !!!منو مثل ضعیفی موجود یه

 

 ...کردم حمله سمتش به سرعت به و

 ...میکرد بازی من با داشت انگار میکرد دفع منو های حمله براحتی
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 در میداد خالی جای من حمالت مقابل در ماهرانه خیلی که حالی در

 و کرده برخورد صورتش به رو شمشیر نوک سریع خیلی حرکتی

 ...کرد ایجاد عمیق نسبتا خراشی

 

 پوزخندی و...شد ترمیم صورتش روی زخم ثانیه چند عرض در که

 ؛ زد بهم مسخره

 

 !!..کنم بازی شمشیر که منه نوبته حاال خب_

 

  

  

 

 

 استفاده بودم شده مات زخمش سریع ترمیم دیدن از که من غفلت از

 ...!قاپید دستم از شمشیرو و کرد
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 ...شدممی نزدیکتر پرتگاه لبه به منم قدم یه و شد نزدیک بهم قدم یه

 

 بودن کشته رو ارگها از زیادی تعداده ها آشام خون از چندتا و آریاز

  هنوز اما

 ...بودند دیگه ای عده با جنگیدن مشغول

 

 ولی ردک پرتاب میا سمت به بشدت تبرهاشو از یکی آریاز ناگهان که

  شیطانی زن این

 بود دستش تو که من شمشیره با داشت جنگیدن در باالیی مهارت که

 ...کرد پرت ای دیگه سمته به رو تبر قدرت با

 

 ...!بود مونده باز جنگاوریش مهارت و بودن تیز همه این از دهنم

 

 ...شد ور حمله سمتش به خشمگین دید رو میا حرکت این که آریاز

 

 ...افتاد اتفاق ای لحظه در چیز همه اما
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 اب و شد سیاه کامال چشماش و زد بیرون میا برنده و تیز های چنگال

 ...شدند درگیر آریاز با کرد که غرشی

 

 قادقی االن...نبود مظلوم و معصوم دختره اون شبیه چیزش هیچ دیگه

 ...بود اومده بیرون ترسناکش و شیطانی  شکل

 

 سیبیآ بهش میذاشتم نباید میخواست منو زن این نبود حریفش آریاز

 ...!برسونه

 

 ...نشد ظاهر دفعه این میشد ظاهر که همیشه مثل دیاکو چرا دونمنمی

 

 !!؟...افتاده براش اتفاقی واقعا نکنه...بودم نگرانش

 

 کرده مون دوره ارگها و شدن کشته هم آشام خون چند اون حاال

 ...بودن
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 ...!!نداشتیم نجاتی راهه

 

 آریاز گردن به ایضربه بلندش هایچنگال با خواست که همین میا

 ؛ زدم فریاد بلند بزنه

 

 !...کن صبر!...نه_

 

 ؛ دادم ادامه که سمتم برگشت

 

 !...بکش منو!...کن ولش اونو_

 

 ؛ کرد زمزمه درمونده و ناتوان آریاز

 

 نابود شما بدون دیاکو فرمانروا!!...من بانوی نکنین رو کار این_

 !...میشه
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 ...بود کرده تار دیدمو اشک

 

 ...!بود من عمره پایان دیگه اینجا انگار

 

 ؛ کردم نگاه بهش میا نحس صدای با

 

 !...نبوده عاشقت اولم از دیاکو _

 ...!شد نزدیک بهت بودی جفتش اینکه بخاطره فقط اون

 ...میداد نجاتت و اینجا میومد االن بود عاشقت اگه

 

 ؛ زد فریاد آریاز

 

 اولشم از فرمانروا!... دروغه این!...من بانوی نکنین باور حرفاشو_

 ___عاشق



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1249 
 

 

 ...شد گشاد حدش آخرین تا چشمام کرد میا که کاری با و

 

 ...!!!آریاز قلب تو کرد فرو آخر تا شمشیرو

 

 

  زمین روی افتادم شده خشک و شوکه

 ....!!!بود مرده آریاز

 

 بلندم و موهام به انداخت چنگ سمتمو اومد صفت شیطان زن اون

 ...کرد

 

 ؛ گفت و شد خیره چشمام به صورتم روبروی

 

 !...رسیده خونت به نوبت حاال_
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 به کرد شروع و کرد فرو گردنم تو تیزشو دندونای سرعت به و

 ...خونم مکیدن

 

 ...میشدم حس بی و حالبی کم کم من و

 

 ...!میشه جمع داره بدنم پوست میکردم احساس

 ستد و تقال به کردم شروع بخوره خونمو تمامه میخواست لعنتی این

 ...!نداشت ای فایده اما زدن پا و

 

 تو و کشیده دست که میمکید خونمو داشت که بود وقت چه نمیدونم

 ؛ کرد زمزمه نفرت با گوشم

 

 قبل از بیشتر که بگم چیزی بهت میخوام میمیری داری که حاال_

 !...بگیره آتیش جیگرت
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  حالیبی و ضعف زور از بدنم تمامه من و

 ...بودم کرده یخ و شده کرخت و سست

 

 ...!!سوختم ، مردم عمال من گفت که چیزی با اما

 

 !!!بارداری تو_

 !...میشین واصل درک به فرزندت خودتو

 

 بدون و گذاشتم شکمم روی رو لرزونم دست کندن جون هزار با

 ...داد هلم محکم بده فرصتی بهم اینکه

 

 زده لبخند بستمو چشمامو بودم پایین به سقوط حال در که طور همین

 هخانواد یه تونستیممی هم کنار در که کردم تصور دیاکو و ام بچه و

 !باشیم خوشحال
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 ویر اما کنم برخورد صخرها و سنگها به ممکنه لحظه هر میکردم فکر

 ...کردم سقوط نرمی چیزه

 

 

 من ندونم که اونقدر نه اما میدیم تار کردم باز حال بی چشمامو الی

 ...!!!بودم پرواز حال در پیکر غول پرنده یه پشت

  

  

 

 «راوی»

 

 

 هب داشت دسترس در که کتابهایی طریق از جادوگر مدوسای وقتی

 معرفی میا ملکه خودشو و مالقات وولدمورت با که زنی اون هویت

 ...برد پی بود کرده
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 و ینهک خشم زور از مدتها تا کرد پیدا اطالع کثیفشون و شوم نقشه از و

 ...لرزیدمی نفرت

 

 بود شده ملحق وولدمورت به میا ملکه وقتی از میکرد فکر مدوسا

 ...شد برابر چندین قدرتشون

 

 اونو و بخوره رو مرسده خون بشه موفق میا و کنن پیشروی اینطور اگه

  میا ملکه حکمرانیه تاریکه دوران اونوقت بکشه

 ...!میشه آغاز

 

 مدوسا...میکرد حمکرانی به شروع دوباره نباید وجه هیچ به زن این

  بود فهمیده رو میا ملکه زندگیه حال شرح وقتی

 !...نداره موجودی هیچ به نسبت رحمی هیچ خونخوار زنِ این برد پی

 

 دهش متعجب شیاطین به برمیگشت دودمانش طرف از مرسده اینکه و

 ...بود
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 سختی و بال همه این با همراه که مرسده پیچیده سرنوشت از مدوسا

  متحیر بود

 ...شده

 

 های سختی براش سرنوشت بود نوزاد که زمانی از دختر این اینکه

 ور مرسده کرد سعی بار چندین وقتی اما بود گرفته نظر در زیادی

 ...میکرد پیدا نجات بار هر و بکشه

 

 و خیر نیروهای تمامه جانب از ایست برگزیده دختر این که فهمید

 ...!!میشه بلند قویتر بخوره زمین بار هر اگه

 

 ...گرفت انگیزی حیرت تصمیمی پس

 نظر در براش میا ملکه که ای تله و بود دشمنش که دختری نجات 

 ...!بود گرفته
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 بزرگتری دشمن که چرا میموند زنده باید مرسده اما چرا نمیدونست

 ...داشت وجود

 

 رتپ پایین به صخره از رو مرسده شیطانی زن اون که وقتی بنابراین

  کرد

 استادش دستوره به مدوسا شاگرده  و پرنده دورگه موجودی که گایا

 ها صخره و سنگها روی بر مرسده برخورده از و تبدیل عقابی به

 ...!!کرد جلوگیری

  

  

 

 «دیاکو»

 

 ...کردم نگاه اطرافم به سریع کردمو باز چشمامو شتاب با

 

  بودم تخت روی فرماندهان چادر داخل
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 ...نبود چادر تو کس هیچ

 

 !؟...هستن کجا بقیه و آذرخش پس

 

 مسل و گذاشته صورتم روی دستمو افتاده که اتفاقاتی یادآوریه با

 ...کردم

 

 شدم بلند کردم وارسی خوب دستامو

 ...کردم نگاه توش خودمو ورداشتمو مسی ظرف یه

 

 لحا در عذاب و زجر با آتیش تو چطور که میکنم فکر این به وقتی

 ...میاد در لرزه به خشم از بدنم تمامه بودم سوختن

 

 !!!گنگ و عجیب حسی هم و داشتم دلهره هم چرا دونمنمی

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1257 
 

 هک ببینم رو ای بچه پسر خوابه باید چرا من اینکه همه از تر عجیب

 کیه؟؟؟ بچه اون...میخواست کمک ازم

 

 سمتش به گرگین زده بهت صدای با که بودم فکر تو سخت

 ...برگشتم

 

 !!!شدین؟ بیدار شما!...سرورم_

 

 ؛ دادم جواب کردمو گره هم تو ابروهام

 

 !نشم؟ بیدار هیچوقت بوده قرار مگه_

 

 ؛ گفت دستپاچه و شده هول

 

 ...!نبود این منظورم...نه..ن_
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 !..بینمتون می سرپا دوباره که خوشحالم

 

 ...نبود درست وسط این چیزی یه

 ...ودب پریشون االن تفاوتبی همیشه گرگینِ که بود افتاده اتفاقی

 

 ؛ گفتم ریزبینی با و شده نزدیک بهش آروم آروم

 

 !! هستن؟ کجا کارین و آذرخش_

 

 ...ازم دزدید نگاهشو و داده قورت دهنشو آب

 ...!افتاده اتفاقی شدم مطمئن دیگه

 

 !پریشونی؟ اینقدر چرا...شده؟ چی_

 

 ....یعنی...راستش!...سرورم...اممم_
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 ؛ زدم فریاد و زده چنگ گردنشو سریع کالفه یدفعه

 

 ؟؟؟...افتاده اتفاقی آذرخش برای!...بزن حرف باش زود_

 

 رها گردنشو که نداشت زدن حرف نای بود شده کبود صورتش

 ...کردم

 

 کرد هب شروع و کشید عمیقی نفس چندتا و کشیده دستی گردنش به

 کم نفس دارم میکردم حس لحظه هر که حوادثی دادن توضیح به

 ؛ میارم

 

 به هاش ندیمه همراهه مرسده ملکه که زمانی متاسفانه سرورم_

 و همراهش نگهبانهای تمامه اتفاقاتی طی بودن رفته قلمرو در گردش

 سقوط پایین به ای صخره از خودشونم و میشن کشته هاش ندیمه

 ...!میکنن
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 ...رفتن قلمرو به فورا کارین و آذرخش دادن اطالع بهمون وقتی

 

 اون لحظه اون برای منم حال شدنه خفه حال در آب زیر کسی مثل

 ...بود طوری

 

 ؛ پرسیدم شده خشک و گیج

 

 !!!اس؟ زنده من ملکه بگو بهم فقط_

 

 ...گرفت ازم نگاهشو متاثر و ناراحت

 

 ولی بودم زنم وضعیت بررسی حال در خونی پیونده طریق از سریع

 ...!میشدم تر زده وحشت کردم نمی پیدا ازش چیزی که لحظه هر
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 !ممکنه غیر این!...نداره امکان...نه...نه...نه

 

 ؟؟؟...نمیکنم پیداش چرا

 !!!!؟...نیست ازش تصویری هیچ چرا

 

 زدم روش که خونی پیونده  طریق از نباشه هم زنده دیگه اگه حتی

 ...!!میشد پیدا

 

 ...برگشتم قصر به باید

 

 واردش گرگین زدنای صدا به توجه بدون و کرده باز پورتالی فورا

 ...شدم
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 و حموم و اتاق جای همه آشوب دلی با و پریشون شدم اتاقمون وارد

 ...!نبود مرسده اثری ولی گشتم رو رز گلهای باغ

 

 رو جا همه و دراومد لرزه به قصر های پنجره تمامه که زدم فریادی

  ریختم بهم

 وارد شده هول دیگه آشامهای خون از نفر چند با همراه کارین که

 ...شدن اتاق

 

 ؛ گفتم و سمتشون برگشتم

 

  افتاده اتفاقی چه دقیقا کنه تعریف یکی_

 کجاست؟؟؟ جفتم ، من زن

 

 ...گفتم فریاد با رو کجاست
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 ؛ گفت رسیدمی بنظر ناراحت و آشفته هم مغرور همیشه کارینِ حتی

 

 کردن پیدا حال در آشام خون سربازه چندین و آذرخش!   فرمانروا_

 ...هستن شما همسره

 

 ...شده چی دونهمی حتما اون افتادم آریاز یاده یدفعه

 

 !...من پیش بیار آریازو فورا_

 

 ...نمیزنه حرفی کسی و انداختن پایین رو سرشون همه دیدم

 

 ؛ داد جواب یهو آشامها خون از یکی

 

 !!!شدن کشته هم آریاز جناب_
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 ؛ گفتم جاخورده و شوکه

 

 چی؟؟؟؟_

 !!!!؟...رده...م آریاز

 

 ؛ داد جواب کارین

 

 ...!بوده تله یه این بنظرم!  فرمانروا_

 ...!بودین بیهوش شما که افتاده زمانی تقریبا اتفاقات این

 

 !... وولدمورته کاره

 کمک به نتونین شما تا بیفتیم دام تو ما که ریخت نقشه طوری

 ...برید همسرتون

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1265 
 

 خوب زیاد حالشون هم اونا که موندن زنده ها ندیمه از نفر دو فقط

 ...نیست

 

 جا از عسری بخونم ذهنشونو بتونم که هستن نفر دو اینکه شنیدن با

 ...پریدم

 

 !!هستن؟ کجا_

 

 ...!بیهوشن اتاقها از یکی تو_

 ....!!!برداشتن عمیقی های زخم

 

 ! هستن اونجا اونا که اتاقی به ببره منو_

 

 ...ودب خدمتکارا به متعلق که اتاقهایی از یکی به رفتیم کارین همراهه
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 ...بود ندیمه اون لباسای کردن مرتب حال در خدمتکار دو

 اتاق از و کرده احترام ادای و انداخته پایین سرشون من دیدن با که

 ...شدن خارج

 

 دستاش که بود انسان دختره همون اونا از یکی شدم ها ندیمه نزدیک

 ...بود شده زخمی صورتش و

 

 ...گرفتم دستم تو دستشو رفتمو جلو

 ...!شدم ذهنش وارده بستمو چشمامو و

 

 حال در قلمرو تو که زمانی تا شدن خارج قصر از که ای لحظه از

  بودن گردش

 ...بود بلند پرتگاهی که مکانی به رسیدن تا کردم بررسی رو

 

 ...!شد سفید چیز همه ناگهان که

 ...نبود چیزی گشتم چی هر و
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 !!!!لعنتی

 !... بود شده پاک اش حافظه

 

  کردم بررسی هم رو ندیمه یکی اون ذهنه

 ...بود شده پاک ذهنش جا همون دقیقا اونم

 

 اون فقط چرا اما...کرده پاک رو اشون حافظه صفت شیطان وولدمورته

 !!!رو؟؟ لحظه

 

 ؛ پرسید کارین

 

 !افتاده؟ اتفاقی چه فهمیدید_

 

 ...!شده پاک بعد به جایی یه از شون حافظه نه_
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 ...بگردم دنبالش خودم و مکان اون به برم باید من

  

  

 

 

 ضاالر طی افتاده بقیه و مرسده برای اتفاق اون که مکانی به وقتی

 کردم

 با و میدادن نگهبانی اونجا که دیدم رو آشام خون سربازه تعدادی

 ؛ گفتم که کرده تعظیم من دیدن

 

 کجاست؟ آذرخش_

 

 ؛ داد جواب ها آشام خون از یکی

 

 رو کوه اطرافه دارن سربازان از ای عده و آذرخش جناب!  سرورم_

 ...!نکردیم پیدا هیچی االن تا میگردن
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 فریاد میخواد دلم که اونطور نمیتونستم که خودداری سخته چقدر

 ! بزنم

 

  انداختم پایین به نگاهی پرتگاه لبه رفتم

 زنده احتمال باشه کرده سقوط اینجا از اگه...شد آوار سرم رو دنیا

  موندنش

 ! کمه خیلی

 

 مبچش زندگیم عشق ، جفتم کناره رو خوشبختی طعم میومدم تا چرا

 !!!؟...میوفتاد اتفاقی یه

 

 ؟...کنم پیداش باید چطوری االن

 

 ...!شده کشته وفادار آریازه

 !... شده ناپدید مرسده همسرم
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 ...شده؟ قطع باهاش خونیم پیونده چطوری دونمنمی وسط این فقط

 

 ...بگردم رو کوه پایینه برم خودم باید

 

 ؛ زد فریاد آذرخش که پایین بپرم اومدم

 

 !... نه!... سرورم_

 

 ؛ داد ادامه که سمتش برگشتم سریع

 

 ...!نیست مشخص تهش عمیقه خیلی پایین اون_

 ...! العبوره صعب و ای صخره خیلی اما رفتم پایین جاهایی به تا من

 

 ...!بود تله از پر جاهاش بعضی تازه
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  کردم نگاه آذرخش به عاجز و درمونده

 فرستاد رو سربازان بقیه که کرد برداشت نگاهم از چی دونمنمی

 ...رفتن

 

 ؛ گفت و ام شونه رو گذاشت دستشو کنارمو اومد خودش و

 

 هک باریه اولین مگه...میکنیم پیداش نباشید نگران!... من سروره_

 چجوری دش فرستاده آینده به وقتی میاد یادتون...میوفته براش اتفاقی

 !!؟...کردیم پیداش

 

 ؛ گفتم سریع شده روشن وجودم تو امیدی نوره

 

 !... هادریان خدایگان و حقیقت گوی طریق از_

 

  بخوایم گوی از بریم بیاین االنم...!درسته_
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 ...بده نشون بهمون جاشو

 

 ...ودنب گوی به حواسم که بود ریخته بهم ذهنم اینقدر...شدم خوشحال

  

  

 

 

 «راوی»

 

 

 غاری درون که مدوسا زندگیه محل به رو مرسده مدوسا شاگرده گایا

  پشت در که

 ...!برد بود بزرگ آبشاری
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 بهش شدن نزدیک جرات کسی کمتر که خروشان و بزرگ آبشاری

 ...داشت رو

 

 اگه حتی تا بود کرده مخفی قوی طلسمی با رو غار ورودیه مدوسا

 ایاگ فقط و نبینه رو ورودی داشت غارو به شدن نزدیک توانایی کسی

 ...داشت شدن داخل توانایه

 

  آروم رو مرسده شد غار داخل گایا وقتی

 ندید با که داد شیفت انسانی حالت به خودشم و گذاشت زمین روی

 رو استادش فورا جاخورده اش شده خشک نیمه بدن و سیاه صورت

 ...کرد مطلع

 

  تیره دودهای از ای هاله میان در مدوسا

 ...شد ظاهر مرسده سره باالی

 

 ! مرده مرسده که فهمید بالفاصله دیدنش با و
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 ممحک شکمشو دوره که افتاد مرسده دستای به چشمش که وقتی و

 ...شد نزدیکش گرفته

 

 یفیضع قلبه ضربان حس و گذاشت مرسده سرده دستای روی دستشو

 ...کشید عقب دستشو شوکه

 

 بود ممکن چطور اینکه و مرسده بارداریه از مبهوت و متحیر مدوسا

 !... باشه مونده زنده شکمش درون بچه هنوز ولی باشه مرده مرسده

 

 یهو ناگهان اما بودن رسیده دیر که بود متاسف و فکر تو بشدت

 ...کشید بلندی عمیق نفس و باز سریع مرسده چشمای

 

 به باز دهنی با و زده حیرت و پریدن جا از گایا و مدوسا که طوری

 !... بودن شده خیره مرسده زده بیرون های نیش و قرمز چشمای
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 تبدیل آشام خون به داشت شکمش در که فرزندی طریق از مرسده

 ...!بود شده

 !... داد نجاتش که بود فرزندش این واقع در یعنی

 

 !... هاآشام خون قدرتمنده فرمانروای خون از فرزندی

 

 ...!!!شد مرسده مرگه از مانع تقدیر هم باز و

 

 ؛ داد دستور گایا به فورا و شد خارج شوک از مدوسا

 

 !...شده تبدیل آشام خون به _

 از دبای اینجا بیار و کن شکار حیوونی برو...داره احتیاج خون به االن و

 !!...بخوره خونش
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 ...!بفهمه نباید کس هیچ باش مراقب

 

 ...زد بیرون غار از و داده شیفت عقاب حالت به و کرده اطاعت گایا

 

  تیزش های ناخون از استفاده با مدوسا

 سریع مرسده که داد قرار دهنش جلوی و داده خراش دستشو مچ

 ...کرد خونش مکیدن به شروع و زد چنگ مچشو

 

 باال رو بود خورده که خونی تمام شگفتی و حیرت نهایت در اما

 ...!!آورد

 

 ؛ گفت خودش با اتفاق این از متحیر مدوسا

 

 !!!؟...زد پس منو خون چرا...چی؟ یعنی_
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 ...باشه بهتر بخوره رو حیوون یه خون اگه شاید

 

 بهش خون دیگه ساعته چند تا اگه بود افتاده جون بی مرسده

 ...!رفتمی بین از فرزندش هم و خودش هم رسیدنمی

 

 که میکرد زمزمه رو چیزی داشت و کرد باز چشماشو الی مرسده

 ؛ برده دهنش نزدیک گوششو مدوسا

 

 ...!!!ایی...کج...اکو..دی_

 

 ؛ گفت مرسده سرنوشت از متاثر مدوسا

 

 دمدی رو تو وقتی اما کشیدم زجر و سختی خیلی خودم میکردم فکر_

 !... نکشیدم سختی هم اونقدرا من فهمیدم
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 ؛ گفت متحیر مدوسا دیدن با و شده هوشیار کمی مرسده

 

 ؟...کجاست اینجا_

 ...سرمه تو زیادی صداهای...دارم عجیبی حال

 

 و ترس با و گذاشته شکمش رو دستشو سریع چیزی یادآوریه با و

 ؛ داد ادامه نگرانی

 

 ام؟ بچه_

 

 !... فعال البته!... اس زنده_

 ...میریدمی فرزندت هم و خودت هم نخوری خون اگه
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 «مرسده»

 

 

 ...بود پیچیده سرم تو مختلفی صداهای

 ...!دارم عطش...تشنمه میکردم حس

 

 ماموچش کردن باز نای که بود جون بی بدنم اینقدر بود بسته چشمام

 ، شنیدممی رو مرد و زن یه زدن حرف صدای اینکه بر عالوه و نداشتم

 حشرات رفتن راه صدای حتی و دور خیلی فاصله از پرندگان صداهای

 ...!!شنیدممی رو

 

 !...؟ افتاده برام اتفاقی چه

 

 ...داشتم خون خوردن به عجیبی کشش

 ...بخورم خون که میدادن دستور وجودم تمامه انگاری
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 ...تمگشمی خون دنباله کردم نگاه اطرافم به کردمو باز چشمامو سریع

 

 اام میکردن نگام داشتن که دیدممی رو مرد و زن یه از تاری تصویره

 ...!!نداشتم ازشون درستی درک

 

 ؟...یهچ بخورم خونشو تا بیاره حیوونی اینکه از زنه منظوره فهمیدمنمی

 

 ...!!میگذره چی اطرافم بفهمم که بودم اونی از تر منگ و گیج

 

 خون که داد خراش دستشو مچ بالفاصله زن ، مرد اون رفتن محض به

 یوقت و کشیدن تیر دندونام غلیظ خونِ دیدن با من و ، بیرون زد ازش

 هب شروع تند تند و زده چنگ مچشو سرعت به گرفتش دهنم جلوی

 ...کردم خونش مکیدن
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 هتمام یهو که شد چی نمیدونم اما ، داشتم خون نسبت شدیدی عطشِ

 ...!!!آوردم باال بودم خورده که رو خونی

 

 ؟؟؟...بود شده مرگم چه من

 

 ...بود شده شوکه مثل اونم که شنیدممی زنو اون های زمزمه صدای

 

 ...شد زده ذهن تو ای جرقه ناگهان

 !... بودم حامله من کرد پرت صخره از منو صفت شیطان زن اون

 

 !!! ام بچه خدایا

 

 ؛ گفتم زن اون به خطاب و گذاشتم شکمم رو دستمو فورا

 

 !...ام؟ بچه_
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 به که شدم خوشحال اونقدر اس زنده ام بچه که گفت بهم وقتی

 ...نکردم توجه بعدیش حرفهای

 

 هچ فهمیده االن یعنی افتاده دیاکو یاده ، بودم غرق خودم خیاالت تو

 !!!؟؟...افتاده من برای اتفاقی

 

 ...ریختمی زمین روی چشمم گوشه از اشکام

 !!! تهرف ما بین از همیشه برای و نیست دیگه آریاز نمیکنم باور اصال

 

 !... شد کشته من از دفاع بخاطر

 

 ...نمیکنم فراموش نگاهشو آخرین وقت هیچ
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 ...بود غوغایی درونم

 ...!کنم زاری و ناله ام رفته دست از چیزه کدوم برای دونستمنمی

 

 هپشتیبانی و دفاع حال در زندگیش لحظه آخرین تا که آریازی برای

 ...!نیومد کمکم به چرا دونمنمی دیاکویی یا بود من

 

 فهمیدم بعدا که شنیدم رو ای پرنده زدن بال و شدن نزدیک صدای

  پرنده اون

 ...!اس دورگه یه واقع در

 

 ...میکردم احساس رو تیز رایحه با خونی بوی

 

 ؛ شدم هوشیار زن اون صدای با
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 خونش از تا حیوون اون پیش ببرش کن بلند رو مرسده گایا_

 ...!بخوره

 

 ...شنیدم می را بود گایا اسمش که مرده اون شدن نزدیک

 امبر بشدت گشتممی زن این صدای از ردی دنبال ذهنم پستوهای در

 ...بود آشنا

 

 فهممب نمیتونستم نبود متمرکز و ریخته بهم ذهنم اینکه بخاطره اما

 !... کیه زن این

 

 شی یه مثل حرکت یه تو و انداخت پاهام و گردن زیره دست گایا

 ...کرد بلندم سبک

 

 ...بود پیچیده جا همه خون بوی میکرد درد خیلی دندونام
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 حس محض به که گذاشته بود گرم هنوز که جسمی یه روی منو گایا

 ...شدم ور حمله خونی جسم اون سمته به دستام زیره خون کردن

 

 خونشو زدها قطعی مثل کردمو فرو رگش تو نیشمو دندونای

 ...!میخوردم

 

 هت رو مایعی هجوم یهو که داشتم خفگی و بدی حس کردم بلند سرمو

 ...آوردم باال بودم خورده که خونی تمامه فورا و احساس گلوم

 

 ؛ گفت زن اون به خطاب پربهت گایا

 

 !!میزنه؟ پس رو خون هی چرا!... استاد_

 

 نیومد زنه اون از صدایی ای دقیقه چند

 ؛ اینکه گفتن با بعدش اما
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 رو اصیل آشامه خون یه خونِ باید بار اولین برای باید کنم فکر_

 !!بخوره

 

 !اس؟ زنده مرسده ملکه بفهمه نباید هیچکس نگفتین مگه ولی_

 

 ...نداریم ای چاره االن اما!... درسته_

 !!! نجاتشه راهه تنها

 

 ...دیاکو؟ فرمانروا سراغ بریم یعنی_ 

 

 !...کنه کمکمون تونهمی که هست کسی یه اما!... نه_

 

 ؛ پرسید متعجب گایا

 

 کیه؟ اون خب_
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 !... آذرخش_

  

  

 

 

 «راوی»

 

 

 شهب متوجه کسی اینکه بدون رو آذرخش که بود راهی بدنبال مدوسا

 شوخون از بتونه تا کنه مطلع مرسده شدنش آشام خون و بودن زنده از

 ...!کنه تغذیه

 

 و بود زمانی بُعد از خارج مکانی حقیقت در مدوسا زندگیه محل غاره

 تواناییه موجودی هیچ که میشد محسوب خأل

 ...!نداشت رو شناساییش
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 تنرف حقیقت گوی سراغ آذرخش و دیاکو فرمانروا وقتی همین بخاطر

 ...بود خاموش و سیاه گوی پرسیدن رو مرسده مکان ازش و

 

 مرسده از نشونی و رد سراغ گوی از دوباره و دوباره دیاکو فرمانروا

 ...نکرد دریافت گوی از جوابی بار هر اما گرفت رو

 

 شا ملکه ، جفتش که زمانی شد دیوونه هاآشام خون مقتدر فرمانروای

 ...!!!نبود ازش اثری

 

 کس هیچ کشید عربده و فریاد ، کرد خورد و ریخت بهم رو جا همه

 ...بشه ظاهر چشمش جلوی کردنمی جرات

 

 ؛ میکرد فکر خودش با آذرخش
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 زا ناراحتیشو برخورد ای گره و مشکل به تا که نیست زن مثل مرد_

 نصبرشو بعد به جایی یه از وقتی مردها ، بیرون بریزه گریه طریق

 ...!میشن دیوونه بشه لبریز

 

 دست از اونو و باشه همسرش عاشق نهایت بی مردی اگه مخصوصا

 !... میشه نابود درون از و ، میشه خم کمرش بده

 

 و سر با و درمونده االن که دیاکو فرمانروا االنه حال مثل درست

 !!... اتاق کف بود نشسته برآمده رگهای و کبود صورتی

 

 و ناراحت و فرمانرواش کناره نشسته دوزانو و رفته جلو آذرخش

 ؛ گفت متاثر

 

 !... میکنیم پیداش!...  من سروره_

 !... بشین ناامید نباید شما
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 نخو گذشته اون از...ببینه رو شما شدن ضعیف میخواد هم وولدمورت

 !!!... ببینن اینطوری رو قدرتمندشون فرمانروای نباید هاآشام

 

 رت عمیق جاهای بار این میگردم رو کوه پایین میرم ام دیگه بار یه من

 ...میکنم بررسی رو

 

 ؛ گفت آذرخش به رو گرفته صدایی با دیاکو

 

 !!کجاست؟ آریاز جنازه_

 

 ...!گذاشتنش یخی اتاق تو سربازان_

 

 

 ...کرد االرض طی سرعت به و کرد خم سری گفت اینو آذرخش
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 ...رسوند یخی اتاق به خودشو دیاکو فرمانروا

 ...بود خونها ذخایر انبار نوعی به ضخیم یخهای از پر بزرگ اتاقی

 

 ذخایر از شدن روبرو خون کمبود با دلیلی هر به قلمرو در اگه تا

 ...!کنند استفاده اتاق این هایخون

 

 نهادش از آه آریاز جنازه دیدن با و شده اتاق داخل فرمانروا

 ...برخاست

 

 ؛ کرد زمزمه ناراحت و شد نزدیکش

 

 !... بخواب آسوده_
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 ...میگیرم ازش تو انتقام کرده باهات رو کار این که کسی

 !... بودی من افراده وفادارترین و بهترین از یکی تو

 

 !... نیومدم کمکتون به زودتر که کن عفو منو

 

 ...زد بیرون اونجا از سریع و

 

 سیبرر به تنها ببره خودش با سربازی اینکه بدون آذرخش طرفی از

 ...رفت صخره اطرافه

 

 مترک دیدش تواناییه و غلیظتر مه رفتمی تر پایین چقدر هر آذرخش

 ...میشد

 

 ررسیب که جا این تا بره تر پایین نتونست دیگه بعد به جایی یه از

 ...بود ندیده خونی اثره هیچ بود کرده
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 !... مرده مرسده ملکه که پذیرفتنمی باید واقعا دیگه

 

 ؛ گفت شده هوشیار شنید صدایی کرد احساس ناگهان

 

 شمایین؟ مرسده ملکه!...اونجاست؟ کی_

 

 !... آشام خون نیست مرسده ملکه_

 !!!جادوگرم مدوسای منم

 

 بیرون مه میان از که دید رو زنی شده گرد چشمانی با آذرخش

 ...اومده

 

 تو؟؟؟_

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1294 
 

 نیاز خونت به بیای من همراهه فورا خواممی ازت!...خودمم درسته_

 !... دارم

 

 نفرت و کینه از پر و کرده اخم و برگشته عادی حالت به آذرخش

 ؛ غرید

 

 !... عوضی زنیکه ببند دهنتو_

 !!!.. شو گم اینجا از و

 

 تسخیرش که روزی از و میخورد بهم زن این دیدن از حالش آذرخش

 !!بود گرفته دل به کینه ازش بود کرده

 

 ؛ داد جواب آذرخش توهین از عصبانی مدوسا

 

 جفت نیای من همراهه اگه میگم چی ببین کن گوش خوب_

 !...میمیره فرمانروات
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 هب توجه با اما داره نیاز اصیل آشامه خون یه خون به تغذیه برای اون

 رمانرواف حتی ای دیگه کس هیچ نباید افتاده مرسده برای که اتفاقاتی

 !...اس زنده که بفهمه دیاکو

 

 ؛ پرسید شده خشک آذرخش

 

 !!!داره؟؟ نیاز خون به چی برای سده...مر_

 

 ؛ گفت و زد بهش نیشخندی مدوسا

 

 شده تبدیل آشام خون به اینکه برای_

 ...!!!میرنمی فرزندش هم و خودش هم نخوره خون اگه و
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 «مرسده»

 

 

 هب تا بود بسته ضخیمی زنجیرهای با دستامو گایا احمق مردک اون

 ...نشم خون جنون دچاره خودش قول

 

  شدم تبدیل آشام خون به فهمیدم وقتی

 ...میکردم قراری بی و شده انزجار از پر اولش

 

 دونستمنمی داده نجات منو ام بچه که گفت بهم گایا که زمانی اما

 ستمنی انسان دیگه اینکه از بخورم حسرت یا نمردم که باشم خوشحال

...!!! 

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1297 
 

 در نم بطن در دیاکو منو بچه نمیشد باورم گذاشتم شکمم رو دستمو

 ...رشده حال

 

 ونخ بودم شنیده که چرا داشتم شک بشم دار بچه اینکه به راستش

 ...ندارن زایش توانایی هاآشام

 

 ولد و زاد توانایی صورتی در فقط هاآشام خون فهمیدم قبالً که اینطور

 ...باشن داشته آمیزش خود مخالف گونه با که دارن

 

 هک بشن دار بچه تونستن کمی خیلی عده هاآشام خون قلمرو تو اما

 ...!بشه تبدیل آشام خون به باید زن ، شدن فارغ از بعد اونم

 

 ود شنیدممی صداهایی دور ای فاصله از که بودم غرق خودم افکاره تو

 ...میشدند نزدیک بهمون داشتن زیادی سرعت با نفر
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 با که دادم تشخیص رو آذرخش حیرت و بهت پر صدای ناگهان

 ؛ کشید آغوشش تو منو اومد شتاب

 

 !!... مرسده ملکه_

 افتاده؟؟؟ براتون اتفاقی چه...خوبه؟ حالتون شما

 

 !! صورتشو دیدممی تار کردم باز چشمامو الی

 ...دهنم جلوی گرفت و خراشید تیزش دندونای با دستشو مچ سریع

 

 ...بود بهتر قبلیا به نسبت آذرخش خون طعم

 ...منبود حالبی دیگه گرفت جون بدنم تمامه میکردم احساس کم کم

 ...!شنیدممی رو قلبشون ضربان

 

 و ندمچرخو چشم که ببینم واضح میتونستم دیگه که خوردم اینقدری

 ...شدم شوکه جادوگر عوضیه زنیکه اون دیدن با
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 میکرد نگاه رو ما خونسرد و بود ایستاده گوشه یه لعنتی مدوسای

 ...بود شده خیره بهم متعجب ای قیافه با که دیدم رو گایا کنارش

 

 اب و کشید بودمش گرفته محکم که دهنم جلوی از دستشو آذرخش

 ؛ گفت خودش سمته به من چرخوندن

 

 !!!باردارید؟ شما_

 

 ...دادم تکون سرمو بود کرده تار دیدمو چشمام تو اشک که حالی در

 

 تمامیه باید باردارین رو هاآشام خون پادشاهی وارث االن شما_

  بدونن قلمروها

 !!! دیاکو فرمانروا مخصوصا

 

 ؛ گفتم آذرخش به رو و شدم بلند شاداب و سرحال
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 ...!هستیم رو به رو بزرگتری خیلی دشمن با ما!... نه _

 

 نم هم هستم باردارم ام زنده اینکه بر عالوه بفهمه شیطان زن اون اگه

 ...!کشهمی فرزندمو هم و

  

  

 

 

 ؛ داد جواب شده ریز چشمانی با آذرخش

 

 !!!خطرناکیه؟ دشمن که کیه زن اون_

 

 ؛ داد جواب سریع مدوسا
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 !!!میا ملکه اسمه به باستانی شیطان یه_

 

 ؛ گفت متعجب آذرخش

 

 ستهشک نفرینش که بود گفته بودم شنیده فرمانروا از بهش راجع_

 شده؟؟؟ آزاد چطوری اما شده

 

 ؛ داد ادامه و انداخت من به نگاهی مدوسا

 

 ....!!کرده آزادش مرسده_

 به دودمانش طرف یه از هاآشام خون فرمانروای جفت حقیقت در

 !... هشکست زنه اون نفرین خونش از استفاده با و برمیگرده شیاطین

 

 ؛ گفتم آذرخش به سریع
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 تیجهن کار این...بود شده دیر دیگه که فهمیدم وقتی دونستمنمی من_

 ...!بود من احمقانه کنجکاویه

 

 ...بود زده زل ای گوشه به متفکر بود شده گیج که حالی در آذرخش

 

 رهذ بدون و کینه پر  شده نزدیک بهش مدوسا سمت برگشتم من اما

 ؛ گفتم ترس ای

 

 !!!؟...شدی باخبر اش نقشه از چجوری تو_

 دادی؟؟؟ نجات منو چی برای بگم بهتر یا

 

 ؛ داد جواب زده پوزخندی مدوسا

 

 ...منه؟ دوست من دشمن دشمنه میگن که شنیدی_

 ...!ماست حال شرح دقیقاً االن
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 داریم بزرگتری دشمنان فعال اما هستیم هم خورده قسم دشمنان ما

 !!! نابودیشونه دومون هر هدف که

 

 از ربراب هزاران که شیطانی این تا بجنگیم هم کناره در مجبوریم پس

 ...ببریم بین از وولدمورت خوده همراهه به رو خطرناکتره وولدمورت

 

 ...!!نیستی نبرد آماده تو اما

 ...!نیستی بلد رو جنگاوری مهارتهای هم و بارداری هم

 

 ؛ دادم جواب حرص پر

 

 ...!!میکنم یادگیری به شروع کردم زایمان اینکه از بعد_

 

 ؛ برگشتیم سمتش به دو هر آذرخش صدای با یهو
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 !!اس؟ زنده جفتش که بفهمه دیاکو فرمانروا نباید چرا_

 

 ...!اش ملکه نبودن از میشه دیوونه داره فرمانروا

 ...شده شکسته درهم خیلی کم مدت این تو

 

 ...شدند سرازیر اشکام و لرزید ام چونه

 و حال شنیدن با اما نداد نجاتم چرا که بودم ناراحت ازش اینکه با

 ...میاورد درد به قلبمو روزش

 

 اون رو آریاز ، نیومد داشتیم احتیاج که زمانی دیاکو به ما آذرخش_

 ...!کشت زن

 

 !!!نمیره یادم نگاهش آخرین هیچوقت آریازی
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 رو شما بین خونیه پیونده زن این که نیومد این بخاطره دیاکو_

 ...!بود شکسته

 

 ...زمین رو وارفتم بود گفته مدوسا که چیزی از مبهوت

 

 !!ممکنه؟ چطور_

 

 ؛ داد جواب آذرخش

 

 ...کشیدن شده حساب ای نقشه برامون_

 و جنگل زدن آتیش با و کشوندن جنگل تو ارتشمون بهمراهه رو ما

 یاکود فرمانروا فقط رفتن بین از هاآشام خون بیشتره ما افتادن گیر

 کار نای که بده نجات رو گرگین و کارین منو پورتال طریق از تونست

 ...برد تحلیل ازش زیادی انرژیه

 

 ...بیوفته گیر آتیش سوزان های شعله آواره زیر خودش شد باعث و
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 هوروش پدرت آخر لحظه ولی نتونستم اما بدم نجاتش که رفتم

 ...کرد خاموش رو آتیش و داد نجاتمون

 

 دوباره تا رفت خواب به روز چند تا که دادیم بهش خون زیادی حجم 

 ...بشه ترمیم بدنش

 

 ودمب دیده که خوابی یاده به یکدفعه من میکرد تعریف وقتی آذرخش

 ...افتادم

 

 ...!افتاده دیاکو برای اتفاقی که بود افتاده دلم به

 !!! داشت واقعیت پس
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  بعد ماه ۳

 

 «دیاکو»

 

 

  میگذره عشقم همسرم نبودن از ماه چند

 ...میزنم پا و دست دارم جهنم تو که ماهی چند

 

 فرسا طاقت و بدتره برام آتیش اون تو سوختن از عذابش و درد

 ...!!تره

 

 قلمروها تمامه در سرعت به هاآشام خون ملکه شدن کشته خبره

 ...بود پیچیده
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 شونو همدردی و تأسف پیامهای قلمروها مقامات و پادشاهان همه و

 فتج برای اتفاقی همچین نمیشد باورش کسی اصال...فرستادن برام

 ...!بیوفته هاآشام خون فرمانروای

 

 برادره و پدر آران و هوروش اندازه به کدومشون هیچ واکنش اما

 ...نبود سنگین برام مرسده

 

  دخترش مرگه از عصیان و خشم از پر  آران و هوروش که زمانی

 در بار اولین برای بود آورده هجوم قصرم به شاگردانش از ای عده با

 شسرزن و آمیز کنایه حرفای مقابله در و بودم سرافکنده عمرم تمامه

 ...بودم کرده سکوت گرش

 

 ...!!میکنه سنگینی قلبم رو دنیا تمامه

 

 بیش خشونت و سرد ، سنگدلی ، رحمیبی ، خشم من روزای این حال

  و حد از
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 اب خاطراتم در و دلتنگ ، غمگین ، شکسته خودم تنهایی خلوت در

 ...!میکنم سیر جفتم

 

 ، مرده بار چند خودش تنهایی خلوته در مرد یه میدونست چه کسی و

 !!! کرده گریه خون و ریخته اشک چقد

 

 پیدا ازش نشونی نه و مرده واقعا دونممی نه اینکه از میسوزه قلبم

 ...اس زنده بفهمم حداقل که کردم

 

  داشتن هراس ازش همه که همونی شدم

 ...میکردم دوری ازش خودمم حتی که هیوالیی همون

 

 !!..من دستوره با مگر نداره رو حرکتی و حرف هیچ گفتن جرات کسی

 

 ازش عشقمو سراغ و کردن نگاه گوی به شب هر شب هر شده کارم

 ...گرفتن
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 ...میکوبیدم دیوار به محکم رو گوی عصبانیت و خشم شدت از گاهی

 

 بار چند...بودن من حال نگران نزدیکم همراهان بقیه و آذرخش

 گهب بهم بخوام ازش و برم هادریان خدایگان مالقات به گرفتم تصمیم

  آران اما کجاست مرسده

 ...!میدونست بود افتاده خواهرش برای که اتفاقی مقصره منو

 

 نمی حضور به رو کسی و نمیومدم بیرون اتاقم از روز چند تا گاهی

 ...!میبردم سر به خودم خلوته در و پذیرفتم

 

 ردش میومد مالقاتم به کس هر انسان دختره اون و آذرخش بجز 

 ...میکردم

 

 ...بود من به حواسش مدام لیا

 و اتاقم دره پشت میذاشت و میاورد خون بزرگی جامه تو برام همیشه

 ...!!میکرد دل و درد باهام رو دقایقی و نشست می خودشم
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 ...میزد حرف اون بودمو ساکت من

 میزد حرف مالطفت و آرامش با انقدر....داشتم دوست زدنشو حرف

 میدادمو تکیه دره پشته به منم ناخوداگاه که

 ...!!میکردم گوش

 

 وبخ خیلی که شجاعت و زیبایی بر عالوه دختر این بود مرسده با حق

  بود بلد

 !!! بده دلداری رو کسی

  

  

 

 

 حمله جایی به ماه چند این در و کرده نشینی عقب کامال وولدمورت

 ...!هکثیفی نقشه چه کشیدن مشغول دوباره نیست معلوم بود نکرده
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 ...!بود برده فرو ناراحتی و بهت در رو همه آریاز دادن دست از غم

 

  فرمانده یه خور در ای مقبره دادم دستور

 !...بگیره آرامش همیشه برای اونجا تا بسازن براش رو وفادار

 

  شد تموم مقبره کاره که روز چند از بعد

 حضوره با و داده قرار ای نقره تابوتی درون رو آریاز پیکره

 !!!شد سپرده خاک به مقبره درون  قلمرو هر از نمایندگانی

 

 و بودنم آشام خون وجود با که بودم شکسته درون از مردی من و

 !!!! کنم محافظت وفادارم افراده و ام ملکه همسرم از نتونستم قدرتم

 

 

 انتقام و تالفی نقشه لحظه هر خاکسپاری مراسم مدت تمومه در

 ...!کشیدممی
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 امید به گشتم شو وجب به وجب رو پرتگاه اون اطراف خودم بارها

  نبود چیزی هیچ اما کنم پیدا ام ملکه از نشونی اینکه

 !!!خون قطره یه از دریغ

 

 !!... بود شده ناپدید هوا رو انگار

 

 در مرجی و هرج پیچید قلمرو در هاآشام خون ملکه مرگه خبره وقتی

  جایگاه اینکه بر مبنی بود افتاده هاآشام خون بین

 !!..بمونه خالی نباید هاآشام خون ملکه

 

 ...میاورد برام قلمرو کناره و گوشه از رو خبرها که بود آذرخش این و

 

 نونج باشم جایگزین دنبال ام ملکه برای که شنیدم رو چیزا این وقتی

 چنان و هاآشام خون جمعیت وسط قلمرو بین رفتم داد دست بهم

 هافتاد زمین روی و گرفته گوشاشونو دست با همه که کردم غرشی

 ....بودن
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  میلرزیدم خشم و نفرت از که حالی در و

 ؛ گفتم بهشون

 

 و اولین این میگم چی ببینین کنین گوش خوب ها آشام خون_

 ...!شماست فرمانروای عنوان به هشدار آخرین

 

 شومه نقشه توسط بلکه نمرده شما ملکه و من همسره و جفت

 شدن کشته وفادارمون افراده از زیادی عده و ناپدید  وولدمورت

 یداپ رو ام ملکه تا بریممی بکار رو توانمون تمامه داریم ما بنابراین

 ...!!بگیریم رو شدن کشته که افرادی انتقام و کنم

 

 راه این در من با و کنین تموم رو شورش و مرج و هرج این پس

 !...باشین همراه
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 «مرسده»

 

 

 یدمکشمی بود شده برجسته کامال حاال که شکمم رو وار نوازش دستمو

 ...میکنم فکر گذشت ماهی چند این به و

 

 خون بجز چیز هیچ به خوابیدمومی کم ، بود شده یکی روزم و شب

 ...!نداشتم میل

 

 االب دیگه بخورم خونشو من تا میکرد شکار حیوونی برام روز هر گایا

  نمیاوردم

 ...خوردممی بیشتری اشتیاق با و
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 رو نیروهام کردن فعال و جنگاوری مهارتهای زایمان بعد شده قرار

 ...کنم شروع

 

 ...میکنند کمکم مدوسا حتی و گایا و آذرخش راه این تو که

 

 هب زندگیم موجود منفورترین روزی که کردمنمی فکرشو هیچوقت

 ! بیاد کمکم

 

 ...رسوند آسیب مرگ حد تا بارها خودم به ، کشت مادرمو که کسی

 !!شده همراهم راه این تو اما بودیم همدیگه خونیه دشمن

 

 متنفرمو ازش کرده مادرم منو حق در کارهایی بخاطره هنوزم

 !...بخشمش نمی هیچوقت

 

 ...!میشد آفتابی جلوم کمتر و بود شده من حس این متوجه اونم
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 هراز که خبرهایی با و کرده دیوونه منو دیاکو برای دلتنگی طرفیم از

 ...!ادمی درد به دوریش از قلبم بیشتر میاره برام گایا یا آذرخش گاهی

 

 شوهرم ای دیگه زنه هر مثل بارداریم روزای این تو میخواست دلم

 باشه کنارم

 ولی کنم سپری بهتر رو روزا این بتونم تا

 ...نبود شدنی این افتاده بینمون که ای فاصله و افتاده اتفاقاتی این با

 

  بود شده بزرگ ماهه نه زن یه عین شکمم

 ونخ بچه احتماال که گفت مدوسا اما باردارم دوقلو میکردم فکر اولش

 آشام

 ...!!بیاد بدنیا بچم که بود فردا و امروز و داره سریعی رشد

 

 ممیخواست نذاشتم خودم اما بگه بچمو جنسیت بهم میخواست مدوسا

 خترد کردنمی فرقی برام اصال واقع در ، بفهمم اومد بدنیا که ای لحظه

 !... پسر یا باشه
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 !...اشهب بزرگ قلبی و قوی و محکم شخصیتی با جسور باباش مثل فقط

 

 هب آرامشو و صلح خودش با رفت جا هر که بشه کسی داشتم دوست

 بیاره همراه

 ...!باشه موجودات همه احترام مورد و

  

  

 

 

 «راوی»

 

 

 هم و مرسده هم اتفاقات این گذاشتنه سر پشت و ماه چند از بعد

 ...بردندمی بسر آوری عذاب دوریه در دیاکو
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  از تر سنگدل و تر خشمگین روز هر دیاکو

  ای بهونه کوچکترین با و میشد قبل روزه

 ایخدمتکار وقتا بعضی حتی و خالی یکی سره عصبانیتشو و حرص

 ...میکرد اخراج رو قصر

 

 روزای این دیدن از همه نمیشد ظاهر جلوش ترس شدت از کس هیچ

 ...!!داشتن وحشت هم و بودن شوکه هم فرمانرواشون

 

 رفته هم دیاکو فرمانروا قراره و آرامش مرسده ملکه رفتن با انگار

 ...بود

 

 حرص هم و بود خوشحال هم اومده پیش وضعیت این از میا ولی

 ...نداشت توجهی بهش دیاکو فرمانروا که میخورد
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 هبرس دیاکو به که بود چیده اینطور رو حوادث و اتفاقات این همه اون

 !...نکرده دریافت سمتش از ای اشاره هیچ االن تا اما

 

 ببره نبی از رو بینشون پیونده و بکشه رو مرسده اگه میکرد فکر میا

  تونهمی

 اکودی که بود نکرده اینجاشو فکره اما کنه خودش ماله رو دیاکو قلب

 .!.. بود داده دست از آرامششو منبع و عشق بلکه جفتشو فقط نه

 

 دهمرس به نسبت کینه و نفرت از میدید رو دیاکو حاله این وقت هر و

 ...!پیچید می خودش به

 

 اونجا رو زیادی موجودات هم قبالً که چرا مرده مرسده بود مطمئن

 ...نمیشد پیدا ازشون اثری دیگه و بود کشته

 

  باید فقط بود راحت خیالش بابت این از

 ...میکرد نزدیک دیاکو به خودشو یواش یواش
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 هملک میبرد بسر همسرش از دوری غم در دیاکو فرمانروا که حینی در

  خبره که سیمدخت برفی

 ...بود شنیده رو هاآشام خون ملکه شدن کشته

 

 زمانی هک بره کسی مالقات به زیادی مدتهای از بعد بود گرفته تصمیم 

 ...!داشت دوستش عاشقانه

 

 ...بود داده اطالع مخصوصش پیک توسط قبل از

 برای و کیه برفی ملکه این که بود شده کنجکاو بشدت میا طرفی از و

 !!!؟...بود اومده اینجا به چی
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 که بود رفته کوهی قله به مرسده با خاطراتش تجدید برای دیاکو اما

 ...بودن گذرونده اونجا رو عروسیشون شب اولین

 

 ...!نداشتن اطالعی ازش خودشون جز کسی که مخفی جایی

** 

 

 

 ...میکرد آماده رو مرسده داشت کم کم مدوسا دیگه طرفه در

 اما کنه تمرین رو جنگاوری مهارتهای نمیتونست االن که درسته

 ور دورنیش ندای و ذهن روی بر کنترل و تسلط و مراقبه های تمرین

 ...!بده انجام میتونست

 

 و تهنشس زانو چهار حالت به بزرگ سنگی تخته روی مرسده بنابراین 

 ...گذاشت پاهاش روی بر و کرده باز طرف دو از دستاشو

 

 ؛ گفت مدوسا و بست چشماشو



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1323 
 

 

 چطوریه؟ جهان کار و ساز دونیمی_

 ...داره؟ وجود که مادیه جهان تنها این فقط کنیمی فکر

 

 چیه؟ راستین حقیقت

 ...دارن؟ وجود تو خرد و شعور دامنه از فراتر هایی راز چه و

 

 ...میکنند پیدا ربط بهم ماده و ذهن هستی سرچشمه در

 بیشماره تعداد از یکی فقط دنیا این...میدن شکل رو حقایق افکار

 ...!دنیاست

 

 برخیم و بخش زندگی و پرعظمت برخی که پایان بی هایی جهان

 ...هستن طلب قدرت و خبیث

 

 ای ناشناخته و باستانی بسیار نیروهای که جایی ، تاریک مکانهایی

 !! اند شده نهفته
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 ...خطرناکن بسیار که

 

 !...کن خالی کسی هر و چیز هر از ذهنتو پس

 !!!اطرافت انرژی امواج به بسپار خودتو و

  

  

 

 

 «دیاکو»

 

 

 صوصمخ فقط که بودنمون باهم شبه اولین در که مخفیگاهی به وقتی

 ...رفتم بود جفتم منو
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 عشق با عمرمو لحظات بهترین شب اون که کشیدم دراز تختی روی

 ...!بودم گذرونده زندگیم

 

 ...نکردم سپری کنارش رو بیشتری اوقات چرا که میخورم افسوس

 ردنک پرواز یا کنه باز پورتال چطور بدم یاد بهش نکردم فرصت حتی

 ...رو جنگیدن چطور همچنین و

 

 من و هزد صدا منو که ایلحظه میکنم فکر وقتی میگیره آتیش جیگرم

 ...!!نرسیدم دادش به بودمو بیخبر حالش از

 

 یزیاد خصوصیه لحظات ، بودم نداده نشونش که بود جاها خیلی هنوز

 ...کنم تجربه باهاش داشتم دوست که بود

 

  بگم خودم از که براش داشتم حرفا خیلی

  داشتم بهش که عمیقی احساساته از

 ...بود انداخته جونم به که واری دیوونه عشق از
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 ...!!!شد دیر زود خیلی اما

 ...نمرده جفتم که میگه بهم حسی یه

 دونممی دهبو ابتدا از بینمون که ناگسستنی و محکم پیونده واسطه به و

 ...!!اس زنده که

 

 !!!؟...نیست ازش اثری هیچ که کجاست اما

 

 ؟...کیه پیش

 

 ؟...حالیه چه تو االن

 

 

 از کالفه آخر در و میاوردن هجوم بهم لحظه هر و روز هر افکار این

 عصبانیتمو و خشم بودم افتاده گیر توش که برزخی این
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 ...!میکردم خالی بقیه روی

  

  

 

 

 که جایی تو همسرم با که خاطراتی در شدن غرق ساعت چند از بعد

 ...اومدم بیرون بودیم گذرونده بود خودمون مخصوص فقط

 

 ...شدم خدمتکارا جوش و جنب متوجه که شده قصر وارد

 ؛ گفت و اومد سمتم به سریع که دیدم رو آذرخش دور از

 

 ...!اومدن شما مالقات به سیمدخت برفی ملکه سرورم_

 

 ...پرید باال تعجب از ابروهام

 !!!؟...بود اومده دیدنش به مدت همه این از بعد چی برای سیمدخت
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 بند از که بود روزی همون داشتم مالقات باهاش که باری آخرین

 ...زد رو حرفا اون دروغ به سیمدخت و بودم شده رها طلسم

 

 ؛ گفتم آذرخش به رو

 

 !... اونجا راهنماییش قصر پشت باغ به میرم من_

 

 !سرورم اطاعت_

 

 ...کردم حرکت باغ سمت به منم آذرخش رفتن با

 

 هک بودم پرندگان صدای شنیدن و درختان سرسبزی تماشای حال در

 ...کردم حس رو سیمدخت شدن نزدیک با
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 ...میزد تند قلبش ضربان

 ...میکردم حس بخوبی رو داشت که ای دلهره و اضطراب

 

 اصال اما داشتم باهاش بدی برخورده دیدمش که باری آخرین

 ...!نبودم پشیمون

 

 دبو انداخته خطر تو جفتمو و کرده همدستی من دشمن با که کسی

 !!!همینه سزاش

 

 !! قلمروها مقتدر فرمانروای بر درود_

 

 ...شدم رو روبه غمگینش و لرزونش نگاه با که سمتش برگشتم

 ...داشت رو اقتدارش و زیبایی هم هنوز

 

 ...!!!نبود مغرور نگاهش دیگه اما
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 ...بود زده حسرت و گرفته ، بود ایستاده جلوم که زنی

 

 ...بدم انجام براش کاری مورد این در نمیتونستم 

 ...نبودم احساساتش مسئول من

 

 ؛ دادم جواب خشک و جدیت با بنابراین

 

 ...!قدیمی دوست تو بر هم ما درود_

 ...!سیمدخت بانو ندیدمت که زیادی مدته

 

 ؛ گفت و زده کوچیکی لبخنده

 

 ...میکردم رسیدگی سرزمینم اموره به!...درسته_

 ..!.متاسفم مرسده ملکه مرگه بابت و
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 لیخی که شده عصیان و خشم از پر وجودم تمامه مرگ کلمه شنیدن با

 ...نکنم حمله بهش تا بگیرم خودمو جلوی کردم سعی

 

 ؛ دادم جواب سرد و پراخم همین بخاطر

 

 !!! نمرده من ملکه_

 !!میگه اینو حسم اس زنده اون

 

 ؛ گفت فورا شده هول و پرید رنگش سیمدخت

 

 هملک که پیچیده جا همه یعنی....خب....که دونستمنمی من فرمانروا_

 !...شده کشته قلمروها

 

 !...!میکنم پیداش سالم و زنده من گفته چی کی نیست مهم برام_
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 «مرسده»

 

 

 اطرافم های انرژی فراگیریه و ذهنی تمرینات مشغول اس هفته دو

 ...بودم

 

 و ودیاک سمت به فکرم مدام و نداشتم تمرکز اولش بود سخت خیلی

 ...میشد کشیده دیگه چیزای

 

 دیگه چیزای از ذهنمو تونستم کم کم مدوسا های سختگیری با اما

 ...!اطرافم در موجود انرژی امواج به بسپارم خودمو و کنم خالی
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 در خوبی مدرس قطعا نبود بخشش غیرقابل و دشمنمون مدوسا اگه

 میشد الطبیعیه ماوراء علوم و جادوگری زمینه

 

 به و استفاده شر کارهای جهت در استعدادش از که حیف اما

 ...!!بود زده آسیب زیادی موجودات

 

 اما کنم باز پورتال چطور که گرفتم یاد حدودی تا و زمان مرور به

 چهب اومدن بدنیا از بعد به تمرینشو گرفتمی ازم زیادی انرژی چون

 ...کردم موکول ام

 

 ...بودم کرده پیدا کامل تسلط آب روی کنترل به

 

 واجام استفاده با دیگه مکان به مکان یه از رو آبها میتونستم مثالً

 ...کنم هدایت اطرافم
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 آبها خدای دختر چون بود من ذاتی نیروهای از آب کنترل البته

 !!!بودم

 

 !کنم استفاده ازش چطور نبودم بلد فقط

 

  میکرد شکار حیوونی برام روز هر گایا

 ...میکردم حمله حیوون اون گردن به ها زده قطعی عین منم و

 

 خون به کششم ناخودآگاه آشامه خون یه ام بچه چون گفتمی مدوسا

 ...نشم ضعیف که خوردممی خون بیشتر باید و شده چندبرابر

 

 ومگل بغض بزارم خواممی چی امو بچه اسمه که پرسید ازم گایا وقتی

  فشرد رو

 ...بشن سرازیر اشکام ندادم اجازه اما

 

 ...!نیمک انتخاب اسمهایی همدیگه با میتونستیم بود کنارم دیاکو اگه
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  بیاد بدنیا زودتر میخواستم فقط االن اما

 ...نبود ذهنم تو خاصی اسمه و

  

  

 

 

 ...میکردم حس امو بچه زدنای لگد

 برام کنهمی تغذیه من خون از و رشد درونم زنده موجودی اینکه حس

 ...!بود باور غیرقابل و ناب ای تجربه

 

 اش تجربه کسی تا که هاست تجربه سوای ای تجربه شدن باردار کال

 !!...نمیرسه درکش به نکنه

 

 !!! اشه بچه به مادر عشق ، عشق ترین منت بی و ترین خالص قطعا و
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  بیاد بدنیا ام بچه منتظرم بیصبرانه من و

 ...هبش نیاز بی محبت از که بریزم پاش به محبت و عشق اینقدر تا

 

 امن گاهی تکیه تا باشم ایاراده با و قوی مادری باید اول اینکار برای و

 ...باشه داشته محکم و

 

 بهم آذرخش گهگاهی میدادم انجام فرسا طاقت و سخت رو تمریناتم

  میزد سر

 که من ولی شد خوشحال کلی دید چشمگیرمو پیشرفت وقتی

 ...!!بود فرمانرواش حال نگرانه نگاهش ته میدونستم

 

 الحص فعال اما بودن دیاکو کنار ای لحظه برای میکشید پر دلم خودمم

 ...بدم نشون خودمو من نبود

 

 ؛ گفتم آذرخش به نگران
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 بفهمه چیو همه و کنه نفوذ ذهنت به دیاکو بار یه اگه! آذرخش_

 !!چی؟

 

 ؛ داد جواب خونسرد آذرخش

 

 ..!.نمیکنه نفوذ بهش نکنه حس کسی جانب از رو خطری تا سرورم_

 متوجه ذهنی نفوذ طریق از فورا کنه شک من به ای لحظه اگه اما

 ...میشه مشکلم

 

 ؛ گفت فورا مدوسا بین این در

 

 ...کنم پاک ات حافظه از رو اومدی اینجا که قسمتی اون میتونم_

 

 ؛ داد جواب تندی به و کرده اخمی آذرخش
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 !... جادوگر کنی دستکاری منو ذهن نکرده الزم_

 !... باش میزنی که حرفی مراقب

 

 بین در فورا بود شده سرخ خشم و حرص زوره از که حالی در مدوسا

 ...شد ناپدید سیاه ابرهای از غباری

  

  

 

 

 «راوی»

 

 ...بود شده خشمگین و عصبی آذرخش جواب از مدوسا

 ...میکرد مجازاتش شکل بدترین به بود ای دیگه کس اگه
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 میشد مانعش چیزی آذرخش مورد در اما

 بود کرده تسخیر جسمشو که زمانی حتی

 ...!شد آذرخش در غیرعادی چیزی متوجه

 

 زا درازی سالیان که انداختمی کسی یاده اونو بشدت آشام خون این

 ...بود داده دستش

 

 داشت دوستش عاشقانه زمانی که کسی

 ...!بود آرامشش منبع و

 

 هک میشد مردی شبیه چنان گاهی آذرخش های رفتار و حرکات بعضی

 ...میکرد تعجب خودشم که بود داده دست از

 

 طوره قراره سرنوشت ولی بود متنفر مدوسا از بینهایت آذرخشم و

 تلخ میتونه هم که بخورد رقم دونفر این برای ای دیگه

 !!! شیرین هم باشه
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****** 

 

 وکهش اقتدارش و زیبایی از سیمدخت برفی ملکه دیدن با میا طرفی از 

 ...بود شده

 

 و نهکی رنگ نگاهش دیاکوئه فرمانروا عاشق سیمدخت فهمید وقتی و

  گرفت نفرت

 بودهن سیمدخت عاشق که میدونست داشت دیاکو از که شناختی با که

 ...!نیست و

 

 واستمیخ که چیزی به تا میکرد ایجاد اش نقشه در رو تغییراتی باید

 ...رسیدمی زودتر

 

 ...میکرد مالقات وولدمورت با دوباره باید همین بخاطر
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 دیدن اب کس هر که بود گری حیله و انگیز فتنه بسیار ، شرور زنی میا

 ...باشه موجودی چنین این کردنمی باور مظلومش چشمان و زیبایی

  

  

 

 

 قلمروها بقیه و هاآشام خون ملکه ، مرسده شدن ناپدید از ماه چندین

 ...بود گذشته

 

 و گذشته حد از دیاکو فرمانروا های گری وحشی و عصیان و خشم

 بیگناه انسانهای خون از و شکسته رو حیوانات از خون تغذیه قانون

 ...!!میکرد تغذیه

 

 تو مروتی و رحم زمانی بره یادش تا بود کرده خاموش انسانیتشو

 ...بوده وجودش
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 فرمانرواشون شکنی قانون این از هم قلمرو هایآشام خون بقیه

 ...میخوردن رو حیوانات بجز ای دیگه موجودات خون و کرده پیروی

 

 مسرور و خوشحال بسیار اومده پیش وضعیت از وولدمورت و میا

 ...بودن

 

 و پادشاهان تا که چید ای توطئه جاسوسانش و وولدمورت طریق از میا

 ارفش دیاکو فرمانروا به که کنه ترغیب رو قلمروها مقامات و ها ملکه

 !!!کنه انتخاب ای ملکه تا بیاورند

 

 ودیاک به دلسوزی و ساختگی مظلومیتی با خودشو مدام طرفیم از و

 شده موفق زیادی حده تا البته که کنه جلب توجهشو تا میکرد نزدیک

 ...!بود

 

  فرمانرواش روزای این دیدن از آذرخش و
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 ...بود شده آشفتگی و نگرانی دچار بشدت

 

 بود عجیب و مشکوک زیادی لیا مرسده ملکه ندیمه رفتارهای و

 دیاکو فرمانروا به خودشو عمدا لیا میکرد فکر گاهی که بطوری

 ....کنهمی نزدیک

  

  

 

 

 برای قلمروها مقامات و نمایندگان از گروهی که شد این بر قرار

 هب مرسده ملکه جایگزین انتخاب درباره دیاکو فرمانروا با صحبت

 ...برن مالقاتش

 

 ای کهمل دوباره انتخابه به وادار اونو فرمانروا گذاشتن فشار تحت با و

 ...!کنن
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 دوباره و بود شده قبل از تر بیرحم که عصیانگری فرمانروای

 گرفته قرار ها رپتایل و ارگها غارت و هجوم مورد قلمروها موجودات

 ...بودن

 

  انسانها و الفها قلمرو نقاط از بعضی در و

 ...میزدن شورش به دست ها سرزمین نابسامان وضع از

 

 ...!!بود فراگرفته خطر و ناامنی رو جا همه

 بودن نگران قلمروها در اومده پیش اوضاع از که خدایان بین این در

 ...نشستن مشورت به و رفته هادریان خداوندگار پیشگاه به

 

 بودن زنده از حتی بود آگاه جریان حقیقت از هادریان خدایان خدای

 پیش اتفاقات و سرنوشت در خواستنمی اما بودنش باردار و مرسده

 ...کنه دخالتی اومده

 

  موجودات سرنوشت دادن تغییر که چرا
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 ...داشت پی در تری بدی تبعات

 

 ...!!!بزنند رقم رو سرنوشتشون باید خودشون قلمروها بنابراین

  

  

 

 «دیاکو»

 

 

  قلمروها مقامات از گروهی بود قرار امروز

 ...!بیان مالقاتم به من با صحبت و مشورت برای

 

 نجاای به هاشونو نماینده قلمروها حاکمان که بود شده چی باز دونمنمی

 ...فرستادن
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 ...!میگذره چجوری فهمیدمنمی روزگارمو

 چارد و گذاشته پا زیر انسانیتمو مرسده ام ملکه شدن ناپدید از بعد

 ...بودم شده خون جنون

 

 ...بود مرسده از خاطراتی برام قصر گوشه به گوشه

 

 ، بود امون دونفره خاطرات از پر چون برم نمیتونستم اتاقم حموم

 ...!!میشه حسرت از پر وجودم میوفتم یادشون وقت هر که خاطراتی

 

  ای دریاچه به حموم برای همین بخاطر

 ...میرفتم داشت قرار کوه دو بین شکاف در که

 

 ...نداشتم رو لیا بجز کسیو هیچ و چیز هیچ حوصله

 ...!بود شیطون حدودی تا و دلسوز و مهربون دختری لیا
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 مرسده من قلب و نگاه در ولی باشه معصوم و پاک هم چقدر هر اما

 ...میکرد تازی یکه

 

 انسان یه چطور که کرد تعجب خیلی لیا دیدن با اولش سیمدخت

 ...!میکرد زندگی هاآشام خون بین در عادی

 

 انجام دختر این که هایی فداکاری و ها شجاعت درباره براش وقتی اما

 ...گرفت تحسین رنگه نگاهش گفتم بود داده

 

 آذرخش بنوشم میخواستم رو ساله چندصد شرابی از جامی حالی در

 ؛ گفت و شد ظاهر کنارم سریع

 

 اصلی تاالر تو االن ، رسیدن االن همین قلمروها مقامات!... سرورم_

 ...!هستن
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 و بده متنوعی غذاهای تهیه دستور خدمتکاران به!...  خب بسیار_

 ...کنن استراحت تا بزارید اختیارشون در اتاقهایی

 

 ...رفت کنارم از باد مثل و کرده اطاعت

  

 و شده جمع منتظره اصلی تاالر در قلمروها مقامات و نمایندگان

 ...بودند من ورود منتظره

 

 ...شدم تاالر وارده کرد اعالم ورودمو قصر پیشکار وقتی

 ...کردند احترام ادای و شده خم کمر تا همگی

 

  غرور از پر و جدی خیلی و کرده اخم

 هشد پوشیده و عاج جنس از فاخر صندلی یک که مخصوص جایگاه در

 ...نشستم  ببر و( قطبی خرس)سفید خرس پوست از
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 ...!!!انسانها و ها گرگینه بجز داشتن حضور اینجا قلمروها همه از 

 ؛ گفتم خشک و سرد لحنی با دقیقه چند از بعد

 

 !!؟...داشتین رو من با مالقات درخواست چی برای_

 

 ؛ گفت الفها مقامات از یکی آخر در و انداخته بهم نگاهی همشون

 

 و ناراحت افتاده مرسده ملکه برای که اتفاقی از ما همه!... فرمانروا_

 گاهجای نباید قلمروها پادشاهان پادشاه بعنوان شما ولی شدیم متاثر

 ...بمونه خالی اتون ملکه

 

 تا ها شاهدخت از ، دختران ترین الیق و زیباترین از نامزدهایی ما

 ...کردیم انتخاب ملکه جایگاه برای قلمروها سران دختران

 

 و گردن رگهای میکردم احساس بودم شده سرخ نفرت و خشم از

 ...شده سیاه چشمام و زده بیرون پیشونیم
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 ...!بود شده کبود که بودم کرده مشت اینقدر دستامو

 ...رفتن عقب قدم چند زده وحشت مقامات

 

 ؛ زد فریاد میلرزید خشم از که حالی در آذرخش یهو

 

 فرمانروا حضور در میکنید جرات چطور_

 !!!؟؟...بزنین حرفی چنین این

 ....___اینکه از قبل قلمروتون برگردید اینجا از فورا

 

 بهت در رو همه که پرید دهنم از حرفی رسید ذهنم به که فکری با و

 ...برد فرو ناباوری و

 

 ... !!میکنم موافقت من!... خب بسیار_
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 هر از گشادتر چشماش...سمتم برگشت شده شوکه سریع آذرخش

 ...بود شده ای دیگه زمانه

  

 «مرسده»

 

 

 ...!میزنه لگد همش کنهمی ناآرومی شکمم تو بچه که روزه چند

 

 برای دممیترسی کنهمی نگران منو که میپیچه شکمم زیر خفیفی دردای

 ...بیوفته اتفاقی ام بچه

 

 ؛ پرسید نگران دیدنم با گایا

 

 !!!بانو؟ خوبه حالتون_
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 تهنشس پیشونیم رو که  ریزی های عرق کشیدمو صورتم به دستی

 ...کردم پاک بودو

 

 !... نیست چیزی!... خوبم_

 

 اش نهت پایین دور کوچیک پارچه ای تیکه جز و بود برهنه همیشه گایا

 ...پوشید نمی ای دیگه لباس

 

 ...دزدیدم می نگاهمو کشیدمومی خجالت بهش کردن نگاه از اوایل

 

 وقتی کامل نفس به اعتماد با و ندارم رو خجالت حس اون دیگه االن

 اینکه بدون میزنم زل چشماش تو فقط بزنم حرف باهاش خواممی

 !... بچرخه بدنش رو نگاهم

 

 ؛ گفت و داد قرار بررسی مورد دقیق صورتمو کنارم اومد
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 حال در مدام بدین استراحتی خودتون به اینکه بدون روزه چند_

 ...هستین مراقبه و ذهنی های تمرین

 

 !...میخورین خون کمتر حتی

 !... بانو باشین فرزندتون فکره به باید همه از اول شما

 

 ؛ پرسیدم کنم توجهی حرفش به اینکه بدون

 

 !!شدی؟ آشنا جادوگرت استاد با چطوری_

 

 ؛ گفت و زد لبخندی

 

 ...متنفری؟ ازش خیلی_
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 ؛ گفتم سرد زدمو پوزخندی

 

 اون از زده همسرم به هم و من به هم زیادی هایآسیب استادت_

 !!!ببخشمش نمیتونم وقت هیچ من کشته مادرمو اون گذشته

 

 ؛ گفت شده خیره ای نقطه به و شد خنثی صورتش

 

 ...!خداست یه من برای ولی انگیزه نفرت شما برای مدوسا_

 رهام و کندن بالهامو خطا یه بخاطره خودم گونه طرف از که زمانی

 ...داد نجاتم که بود مدوسا کردن

 

 رشد بالهام دوباره که داد التیام زخمامو و کرد مراقبت ازم اینقدر

 ...کردم پرواز سالها از بعد و کرده

 

 ...کرد مخالفت اون اما بشم مُریدش داشتم دوست بعد به زمان اون از
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 ومن باالخره تا کردم اصرار اینقدر من و خواستنمی اطرافش رو کسی

 ...!پذیرفت شاگردی به

 

 ...داد آموزش بهم بگیرمو یاد بود نیاز که چیزیو هر

 

 شمشیرزنی تو نتونستم وقت هیچ من قهاریه جنگجوی مدوسا

 ...بدم شکستش

 

 که میگم منی اینو هست مهربونم اما سنگدلی و رحمیبی عین در

 ...!گذروندم وقت باهاش زیادی سالهای

 

 ؛ زدم زهرداری پوزخنده

 

 !!!!مهربون_

 ...نمیاد بهش اصال که چیزیه تنها این
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 ؛ گفت و خندید خودشم

 

 !... سخته باورش آره خب_

 

 که سانیک از بتونین تا بشین االن از تر قوی خیلی باید شما بانو ولی

 ...بگیرین انتقام آوردن همراهانتون و شما سره رو بالها این

 

 ...!بود گایا با حق

 سیلف زنیکه اون از آریازو خون انتقام تا میشدم قدرتمند اینقدر باید

 ...!!!بگیرم میا

  

  

 

 

 ...شدن ظاهر مدوسا همراهه آذرخش که بودم خون خوردن مشغول
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 و سردرگمه آذرخش میکردم حس اما بود خونسرد مدوسا قیافه

 ...!بود درهم اخماش

 

 هباش افتاده دوستانم یا دیاکو برای اتفاقی شاید که شدم نگران

 ؛ پرسیدم بنابراین

 

 !شده؟ چیزی آذرخش_

 

 

 ؛ گفت و ازم دزدید نگاهشو

 

 !... من بانوی!... نه_
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 هشب خیرمو نگاهه وقتی که بود دستش تو رنگ سیاه گویی مدوسا

 ...کرد پنهانش مشکیش شنل زیر سریع دید

 

 ...گوی اون به نداشتم خوبی حس

 

 لبخنده و بزرگم شکمه رو گذاشت دستشو کنارمو اومد آذرخش

 ؛ گفت و زد محوی

 

 ! شده بزرگ خوب خیلی_

 ! راهه در قوی آشامه خون یه معلومه

 

 !!!نکردی؟ انتخاب براش اسمی

 

 ...بیاد بدنیا اول گذاشتم ، هنوز نه_

 ...میکرد انتخاب اسمشو پدرش داشتم دوست
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 که افتاده اتفاقی یه شدم مطمئن دیگه توهم رفت دوباره اخماش 

 !! بگه بهم خواستنمی آذرخش

 

 ...بود نگهدار راز خیلی آذرخش!!... لعنتی

 ...بکشم زبونش زیر از حرفی بتونم نداشت امکان

  

  

 

 

 «راوی»

 

 

 خابیانت که تصمیم این با کردنمی فکرشم وقت هیچ دیاکو فرمانروا

 ...داشت خواهد پی در عواقبی چه ملکه جایگاه برای جایگزین
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 قلمروها سران فشاره از بتونه هم تا کشید ای نقشه ذهنش در اما

  هم و بشه راحت

 ...کنه انتخاب ای ملکه به رو معمولی دختری موقتا

 

  کرد پیدا رو مرسده همسرش که زمانی تا

 ...!برگرده ای ملکه جایگاه به دوباره

 

 به هبتون تا کنه انتخاب انسانها قلمرو از و عادی دختری داشت نظر در 

  ملکه عنوان به اونو مدتی و کرده نفوذ ذهنش

 و بزنه ارکن اونو بتونه براحتی شد پیدا مرسده که وقتی و کنه منصوب

 ...!!!بده قرار ملکه خودشو همسره دوباره

 

 دختری هم که ، لیا بجز رسیدنمی ذهنش به انسانی دختره هیچ و

 ...!بود قلب خوش و مهربون هم و انسان
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 ...نبود بود کرده بینی پیش فرمانروا که طوری اون چیز همه اما

 

 اعثب که کسیه دشمنش ترین خطرناک نمیدونست دیاکو حقیقت در 

 قرار گوشش زیر دقیقا االن که شده همسرش و اون بین جدایی

 ...داره

 

 یجا که بود کرده ریزی برنامه دقیق رو چیز همه چنان( میا ملکه)لیا 

 ...ذاشت نمی باقی شکیو هیچ

 

  دیاکو فرمانروا تصمیم از بود خوشحال و

 ...!ملکه انتخاب بر مبنی

 

 ...بود کرده شوکه رو همه که تصمیمی

 یهو بوده همسرش عاشق وار دیوونه که دیاکو فرمانروا چطور اینکه

 شده بیخیال

 !!!!؟...ای ملکه جایگاهه برای دختری انتخاب بدنبال االنم و
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 زنی برای غمگین و تصمیم این بابت فرمانرواش از دلخور آذرخش

 و فرزندش سالمت و حفظ برای هاسختی تحمل درحال که باردار

 ...!!همسرش دوباره دیدن انتظاره چشم و مشتاق

 

 ازدواج حال در همسرش که بفهمه مرسده اگه میترسید آذرخش

 ...میده نشون واکنشی چه اس دوباره

 

 ...!بیوفته اصیل آشامان خون پادشاهی وارث برای اتفاقی خواستنمی

 

 هک زمانی تا حداقل کنه پیدا اطالع جریان این از میذاشت نباید پس

 ...میاد بدنیا سالم فرزندش

 

 تا کنه همکاری مدوسا با شد مجبور میلش رغم علی آذرخش بنابراین

 ....!بفهمه چیزی مرسده ندن اجازه
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 پی مرسده وقتی دید باید نمیمونه پنهان ابر پشت ماه که همیشه اما″

 ″...!!!میوفته اتفاقی چه برد

  

 عهمطال و فشرده تمرینهای با مرسده و میگذشتن هم سر پشت روزها

 امید به بود داده قرار اختیارش در مدوسا که کتابهایی

 ...میداد ادامه دیاکو زندگیش عشق تنها دوباره دیدن

 

 اینقدر وقتا بعضی ، شده بیشتر کمرش و شکم دردهای روزا این

 ...میشد سخت براش کشیدن نفس که بود شدید دردش

 

 و هبشین بدرستی نمیتونست که بود شده بزرگ حدی به شکمش

  بود مجبور

 ...!کنه مطالعه کشیده دراز
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 لیا گذاشت میون در لیا با رو تصمیمش دیاکو فرمانروا وقتی طرفی از

 قبول نهایت در و کشیده خجالت ظاهر به ولی بود خوشحال درون از

 ...!بشه منصوب ملکه عنوان به مدتی که کرد

 

 و ردک تلقین بهش و کرده نفوذ لیا ذهن به دیاکو فرمانروا اینحال با

 اثیرت تحت که کرد وانمود جوری دادن جلوه طبیعی برای( میا ملکه)لیا

 ....!!گرفته قرار دیاکو تلقین

 

 تمام و هاآشام خون ملکه عنوان به میا ملکه گذاریه تاج روزه امروز و

 ...بود قلمروها

 

 ...بودند شده دعوت مراسم این برای قلمروها تمام از

 لشمی برخالف مرسده برای اومده پیش اتفاق از ناراحت که پوالد آلفا

 ...کرد شرکت شینا خواهرش و یسنا جفتش همراهه به مراسم این در

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1365 
 

 مراسم به نیروهاش از ای عده و الفها قلمرو از نمایندگی به هم کارین

 ...بود شده دعوت

 

 ...کردند شرکت مراسم این در همگی جنگلی پریان و دریایی پریان

 

 ...مراسم این به نسبت تفاوت بی دیگه ایعده بودن ناراحت ای عده

 

 موقعی نداشت خبر دیاکو فرمانروا پرآشوب درون از کس هیچ ولی

 سبتن براقش نگاه و لیا زیبایی وجود با دید ملکه لباس در رو لیا که

 ...بود حس بی بهش

 

 ...فهمید نگاهش از رو حس این بخوبی لیا و

 هبش قلمروها تمامه ملکه بود تونسته که همین خودش خیال به ولی

 ...!بشه هم دیاکو قلب ملکه میتونست

 

  دیاکو برای بود صوری ازدواج یه این
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 ...بگیره ذهنش و قلب تو مرسده جای نمیتونست کس هیچ و

 

 موضوع این از هوروش وقتی ولی

 با داشت قصد که فراگرفت وجودشو کینه و خشم چنان شد مطلع

 دش کار این از مانع آران اما کنه حمله دیاکو قصر به آسمانی سربازان

 ...رفت دیاکو دیدن به خودش و

  

  

 

 

 «مرسده»

 

 

 قدرت با کرد مجبورم مدوسا داشتم که خفیفی دردای وجوده با امروز

 ...!بیارم بوجود مبارزه برای سالحی ذهنیم
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 ...کنم خلق سالحی نمیتونستم میکردم سعی چقدر هر اما

 

 نکهای از بعد اونم که بود خاطرات شمشیره داشتم من که سالحی تنها

 بدست خوامنمی دیگه کشت رو آریاز باهاش عوضی زنیکه اون

 ...بگیرم

 

 ادهایست من کناره هوا در معلق حالت به شمشیر اینکه از بودم متعجب

 ...بود

 

 محکم ، ببرمش بین از میخواستم و شدم عصبانی بار یه حتی

 ...!نشد هیچیش ولی سنگ به کوبیدمش

 

 ؛ گفت و زده پوزخندی مدوسا

 

 !...نکن تالش بیخود_

 ...!هنمیش شکسته داری تو که قدرتی با که باستانیه سالح یه اون
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 ؛ زدم فریاد پرخاش با و عصبی

 

 ...!باشه تو مال تونهمی نمیخوامش دیگه_

 بینمش می وقتی ، کشته منو دوستای بهترین از یکی مسخره سالح این

 ...میاد یادم رو رفت فرو آریاز قلب تو که ای لحظه اون همش

 

 

 ؛ داد جواب عجیبی لحن با

 

 !!!.. برات بزرگیه ضعفه نقطه وابستگی_

  دادی دست از که کسانی و چیزها بابت

 ...!نکن خودخوری اینقدر

 

 ...گردند برنمی دیگه رفتن که اونایی
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 کنی فراموششون نمیتونی وقتم هیچ و

 ...میشه کمرنگ برات خاطرشون زمان گذشت با فقط

 

 شتهک رو اونا دیاکو میکرد فکر که افتادم شوهرش و بچه یاد لحظه یه

 ...!اند تشنه هم خون به قضا از که اس زنده پسرش نمیدونست اون اما

 

 ؛ گفتم بنابراین

 

 رو فرزندت و همسر دیاکو فرمانروا که دیدی چشمات با خودت_

 !!!باشه؟ کشته

 

 بجوا بارید می ازش نفرت که لحنی با و کشید هم تو ابروهاشو یهو

 ؛ داد

 

 زدن آتیش و دستگیری مامور دیاکو فرمانروا زمان اون ولی نه_

 ...بود جادوگران
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 نهک رحم همسرم و فرزند به اینکه بدون کرد پیدا منو ی کلبه وقتی

 ...زد آتیش رو کلبه

 

 ...!مُرد روحم روز همون من

 

 ...بودم عزیزانم دادن دست از شوک تو روز چند تا

 نهات بوده پادشاهی گارد فرمانده کاره این گفت بهم وولدمورت وقتی

 ...بود انتقام رسیدمی ذهن به که چیزی

 

 

 رنگش سیاه گوی به چشمم ناگهان که بگم چیزی دوباره خواستم

 ...بود شده گذاشته مخصوصش جایگاهه در که خورد

 

 این لمس وسوسه و بشم آگاه دیاکو حال از میخواستم چرا دونمنمی

 ...بود گرفته وجودمو تمومه گوی
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 نقشه با بنابراین بزنم دست مدوسا گوی به بتونم تا میکردم کاری باید

  ساختگی ای

 ...درآوردم رو شدید درد ادای و گذاشتم شکمم رو دستمو یهو

 

 دارم...ام بچه واااای...کشهمی تیر خیلی شکمم آیییی...آخ...آااایی_

 ...درد از میمیرم

 

  بود شده دستپاچه و جاخورده که مدوسا

 ؛ گفت نزدیکمو اومد

 

 !!!؟...بودی خوب االن که تو...شد؟ چی_

 

 ...کشیدممی جیغ و زمین رو افتادم شدمو خم بیشتر
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 رایب گیاهی برم باید من میاد دنیا به داره بچه احتماال!... بیار طاقت_

 ...گردمبرمی زود...کنم پیدا دردت تسکین

 

 ؛ غرید کالفه

 

 ...!رفته کجا نیست معلوم لعنتی گایا_

  

 دمش مطمئن وقتی و انداختم نگاهی اطرافو احتیاط با مدوسا رفتن با

 ...!رنگ سیاه گوی سمت رفتم

 

 یه اولش کردم نزدیک بهش لرزونمو دست و داده قورت دهنمو آب

 ودیاک هوای و حال از میخوام فقط گفتم خودم به اما داشتم تردید ذره

 ...بشم باخبر

 

 ؛ گفتم و روش گذاشتم دستمو
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 !بده نشون بهم رو دیاکو فرمانروا گوی_

 ...!!کنهمی چیکار داره بده نشون بهم

 

 ...نیوفتاد اتفاقی هیچ کشید طول ثانیه چند

  مدوسا صدای طریق از فقط حتما لعنتی

 !کنهمی عمل

 

 رو مکانهایی و تصاویر داشت و کرد درخشش به شروع گوی یهو

 ...میداد نشون

 

 و کارین طور همین و قلمروها مقامات دیدم کردم دقت که خوب

 پریان شاهدخت آرتمیس حتی و شینا و یسنا و پوالد و همراهانش

 خون قصر اصلی تاالر تو همه دریایی پریان از ای عده و جنگلی

 ...بودند شده جمع هاآشام
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 ارچیک قصر و هاآشام خون قلمرو تو اینها که بودم کنجکاو و متعجب

 !؟...میکردن

 

 ...میشد بیشتر  استرسم و ترس میکردم نگاه چی هر

 دیاکو با ازدواجم روز مثل که قصری متاثر، و ناراحت های قیافه

 ...بود شده آراسته

 

 بود؟؟؟ خبر چه اونجا

 

 رو تاجگذاری روز مخصوص لباسای که دیدم رو دیاکو یکدفعه

 ...بود پوشیده

 

 ...بودم شده گیج و خوردم جا

 ریانگا میزد قدم اتاقمون دره پشت داشت و بود کالفه دیاکو قیافه

 ...بود کسی یا چیزی منتظره
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  میشد بیشتر لحظه هر دردش شکمم زیره

 ...میزد لگد و بود کرده احساس منو استرس و دلشوره ام بچه

 

 اکودی که دیاکو به چیزی بیرون اومد اتاق از خدمتکار ای لحظه از بعد

 ...شد اتاق وارده

 

 ...بهم داد نشون رو اتاق گوی

 ...! شکستم دیدمو رو کنم تجربه میتونستم که چیزی ترین تلخ

 

 قیافه و ایستاده آراسته و نشان جواهر و زیبا بینهایت لباسی با دختری

 ...نبود مشخص اش

 

 بشدت شوکه میا خوشحال و خندان نگاه دیدن با و برگشت ناگهان

 ...افتاد زمین رو من پریدن از گوی که پریدم

 

 ...!!!نداره امکان این نه نه نه نه
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 .!..نمیکنه من با کاری همچین دیاکو

 

 ...دیاکو نیست ممکن

 

 ...تمنداش حرفی و حرکت هیچ توانایی که بودم مبهوت و شوکه اینقدر

 

  باشم شده خشک حالت همون تو که انگار

 ...!داشتم حالی چنین این

 

 ؟؟؟...بود میا و دیاکو ازدواج مراسم

 

  میشد سرازیر چشمام از اشک قطره قطره

 ...نبود خودم دست اشکام کنترل اصال
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 احساس زیرم لباس تو لزجی و خیسی که اومدم خودم به زمانی

 ...کردم

 

 انگار که گرفتم شدیدی درده چنان ناگهان

 ...شدمی جدا داشت هم از لگنم

 ...!میمومد کش پوستم

 

 بی از دردم بیشتره...کشیدممی ای کرکننده و دلخراش های جیغ

 ...بود کرده تموم حقم در عشقم همسرم که بود وفایی

 

 نیکهز اون پیشونیه به دیاکو بوسه که افتاد گوی به چشمم لحظه یه

 ...میداد نشونم رو هرزه عوضی

 

 ...!!نمیکنم فراموش رو لحظه این وقت هیچ من و

 ! روحم مرگ ، احساساتم مرگ لحظه
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 ...دیدمنمی رو جایی...بود شده سیاه چشمام جلوی درد شدت از

 

 بودم شوهرم طرف از دیده خیانت و شدن مادر آستانه در زنی من و

!!! 

 

 سیاهیه بعد و شنیدم رو گایا فریاد صدای برم هوش از کامال از قبل

 ...مطلق

 

 سوم_فصل_پایان#

 

 

 فصل چهارم

 پسری از تبار خون
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 «راوی»

 

 

 ودب تلخ و دردناک بقدری بود دیده گوی تو مرسده که چیزی شوکه

 ...بیاد بدنیا میخواست بود قرار که موعدی از زودتر اش بچه که

 

 زا که میزنه فریادی بینه می وضعیت اون تو رو مرسده وقتی گایا

 ...میشه باخبر مدوسا فریاد اون شدت

 

  میداد نشون گوی که اتفاقاتی دیدن با گایا

 گوی روی ای پارچه سریع و داده فشار هم رو محکم چشماشو

 ...کشید

 

 دهش هول و آشفته و گذاشت سنگی تخته روی و کرده بلند رو مرسده

 ...بود زده زل مرسده اشک از خیس صورت به
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 حال در شکمش و شده بیهوش که مرسده دیدن با و شد ظاهر مدوسا

 ؛ گفت حیرت با خوردنه تکون

 

 !!!افتاده؟ براش اتفاقی چه_

 

 ؛ کرد زمزمه غمگین گایا

 

 ...!!!رو دیاکو فرمانروا ازدواج ، فهمیده گوی طریق از چیو همه_

 

  رفت درهم کینه و نفرت از مدوسا صورت

  لعنتی دیاکوی این که کرد فکر خودش با

 ...!بود شده دختر این خودشو عذاب باعث چقدر

 

 ؛ گفت گایا به رو سریع
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 !!! بیار برام تیز خنجری و تمیز های پارچه برو فورا_

 ...!بیاریم بدنیا رو بچه باید

 

 ؛ پرسید متعجب گایا

 

 !!!چی؟ برای خنجر_

 

 ...!بزرگه خیلی بچه این_

 ...کنیم پاره شکمشو باید

 

 ؛ گفت شده خیره استادش به مونده باز دهن با گایا

 

 لتحا به دوباره بدنش نمیوفته براش اتفاقی آشامه خون یه اون اما_

 ...!برمیگرده اولش
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 شهکمی طول خیلی شده تبدیل تازه اون اما آشامه خون یه که درسته_

 اگه یول کنهمی پیدا نیاز زیادی خیلی خون به و بشه ترمیم بدنش تا

 ...!میشه ترمیم زودتر کنیم پاره شکمشو از قسمتی

 

 ...رفت فورا و داد تکون سری گایا

 

 بی و گذاشته شکمش رو دست و شده نزدیک مرسده به مدوسا

 ...میکرد حس رو آشام خون بچه قراری

 

 برای که بازیهایی چه سرنوشت میکرد فکر خودش با مدوسا 

 ...!!زدنمی رقم موجودات

 

 ور داشت نفرت ازشون که کسانی بچه روزی کردنمی فکرشو هرگز

 ...!بیاره بدنیا

 !!! بود اصیل آشامان خون پادشاهی وارث که پسری
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  و پارچه تیکه چند آوردن و گایا اومدن با

 ...کرد شروع کارشو برنده و تیز خنجری

 

 ...!برمیام پسش از خودم بری میتونی تو گایا_

 

 ___استاد اما_

 

 !... برو گفتم_

 

 ...رفت بیرون غار از گایا

 ...شد بکار دست شد مطمئن رفتنش از مدوسا وقتی و 

 

 پایین به شکم از که بطوری کرد پاره رو مرسده پیراهن از قسمتی

 ...بود لخت
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 یبریدگ و کشیده مرسده شکمه زیر رو خنجر و کشید عمیق نفسی

 ...کرد ایجاد بزرگی نسبتا

 

 حاال تا...بود مدوسا برای حساسی لحظه

 ...!بود نیاورده بدنیا رو کسی بچه

 

 ...میاورد بدنیا رو دشمنشو بچه داشت االن ولی

 

 با و گذاشت کنار رو خنجر برید کافی اندازه به رو مرسده شکم وقتی

 جلوی اشو دیگه دست و داده فشار شکمشو باالی دستاش از یکی

 ...گذاشت بریدگی

 

 بیرون آلود خون نوزادی زیادی خون همراه اینکه تا داد فشار اینقدر

 ...اومد
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 تمیز هایپارچه روی و گرفته دستاش تو میکرد گریه که رو بچه

 ...!بدنش روی خونهای کردن پاک به کرد شروع و گذاشت

 

 

 وهاشم سپیدیه و زیبای دیدن با کرد تمیز کامال رو بچه مدوسا وقتی

 ...!!!بود شده شگفتی و حیرت دچار

 

 ...!طبیعی حده از بزرگتر و سپید موهایی با پسر نوزادی

 

 داشت که جادویی بواسطه آشام خون نوزاد این لمس با مدوسا

 ...بود دیده اش آینده از الهاماتی

 

 بلنده موهای با زیبارو پسری آینده از آور حیرت و عجیب الهاماتی

 شیرهای از ارتشی سرش پشت که هیکل قوی و بلند قدی و سپید

 ...!!بودن سفید
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 !! خمشگین های غرش با پرابهت پسری

 

 وجود شده مدوسا تعجب و حیرت باعث همه از بیشتر که چیزی

 رفتهن موجودی هیچ سلطه زیر حاال تا که بود ای افسانه سفیده شیران

  خود برای و بودن

 ...!داشتن موجودات بقیه دیده از پنهان قلمرویی

 

 ...!!!بود همراه بزرگ رستاخیزی با بچه این تولد مدوسا نظره به

 

 نهسی روی و کرد بلندش میکردو قراریبی بشدت که رو عریان نوزاد

 ...گذاشت مادرش

 

  مادرش سینه روی گرفتن قرار محض به

 ...شد آروم

 ...بود ترمیم حال در کم کم مرسده شکم بریدگیه و
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 نیاز خون به که...برمیگشت خودش اولیه حالت به داشت بدنش

 ...!داشت

 

 هنیذ ارتباط طریق از و کشید مرسده تنه پایین روی ای پارچه سریع

  کنه شکار رو حیوونی که داد خبر بهش گایا به

 !!! بخوره خونش از شد بیدار وقتی مرسده تا

 

 احاطه رو گلوش سنگینی بغض مقابلش صحنه دیدن از لحظه یه و

 ...بود کرده

 

  حال در آروم کوچکش دستای با نوزاد

 !... بود مادرش نوازش

 

  داشت رو لحظه این حسرته چقدر مدوسا

 ...!بود داده دست از که پسری حسرت
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 !!! بود شده کشته نوزاد این پدره توسط که پسری

 

 زونلر و پربهت صدای با که بود مقابلش صحنه در غرق چنان دقایقی

 ؛ پرید جا از آذرخش

 

 ...!شد متولد هاآشام خون پادشاهی وارث باالخره_

 

 ؛ پرسید کشیده درهم اخماشو مدوسا

 

 !!!شدی؟ متوجه چطوری تو_

 

 زشباار بسیار چیزی که کسی مثل مدوسا به توجه بدون آذرخش ولی

  که میکرد نگاه نوزادی به باشه دیده قیمتی و

 ...بود مادرش نوازش درحال
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 و درشت که میکرد نگاه پسری نوزاده به شگفتی با و رفته جلو

 ...بود زیبا و سپید موهاش

 

 ! اس معجزه یه نوزاد این_

 ...!اند زده نقش صورتشو خدایان که انگار

 

  

 

 

 «دیاکو»

 

 

 ....رفت می پیش سریع خیلی چیز همه

 ...بود افتاده راه به قصر تو که جوشی و جنب ، خدمتکارا آمد و رفت
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 ...!بودن اومده همه مهمونا و شده شروع جشن

 ...نبود مهم برام ای ذره شدنشون معطل اما

 

 داشتیم روزی چنین تو مرسده همسرم با که خاطراتی همش االن من 

 ...میکردم مرور رو

 ...!داشت فرق االن با ام موقع اون حال و حس چقدر

 

  بیصرانه ، داشتم هیجان روز اون چقدر

 ...کنم خودم مال و ام ملکه رو مرسده تا بودم منتظر

 

 و ردس ، تفاوت بی کشیده، هم تو اخمامو داشتم که حسی تنها االن ولی

 ادهآم رو لیا خدمتکارا تا بودم منتظره و شده خیره ای نقطه به خشک

 ...کنند

 

 !! بودم دلتنگم من

 ...کردم گمش ماهاست که زنی عطره دلتنگ
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 ...!نبود ازش اثری هیچ که

 

 و زدن قدم به کردم شروع شدم بلند

 بلندم نسبتا موهای تو دستی سردرگم و کالفه گاهی از هر

 ...کشیدممی

 

 و کرده تعظیمی اومد بیرون اتاق از ارشد خدمتکار دقیقه چند از بعد

 ؛ گفت

 

 ! شدن آماده لیا بانو!... سرورم_

 

 ...!مرخصید همگی!... خوبه_

 

 من دیدن با که بودن ام دیگه خدمتکاره دو شدم اتاق وارد وقتی

 ...رفتن بیرون اتاق از و کرده تعظیم
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 پشت و پوشیده باشکوه و فاخر بسیار لباسی که دیدم رو دختری من و

 ...بود ایستاده من به

 

 یب لیا اینکه با ، سمتم به برگشت اونم و شدم نزدیک بهش آروم

 و ها لباس این تو حتی دیدنش با اما بود معصوم و زیبا نهایت

  هم باز اما ظاهریش آراستگی

 ...!!!نکرد کم تفاوتیم بی از چیزی

 

 ...!رفت تر پایین نگاهش از نگاهم نه و لرزید قلبم نه

 

 حسی من به قبل از لیا میکنم حس ، بود عجیب برام نگاهش برق

 !... داشته

 

 ...کنه تحریک منو که نبود چیزی سرخش لبهای روی لبخنده

 

 ؛ گفت که فهمید منو حسی بی این اونم انگاری
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 ! سرورم_

 !!!؟...افتاده اتفاقی

 

 ؛ گفتم گرفتمو ازش نگاه کرده اخمام

 

 ....بازوم دوره کن حلقه دستتو!... نشده چیزی_

 

  

 

 

 این در هم خدایان حتی بود متاثر و گرفته مهمونا بیشتره قیافه

 ...بودند نکرده شرکت تاجگذاری

 

 ...کردند احترام ادای و شده خم برامون کمر تا همه
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 ...برمیگشت مرسده با ازدواجم روز به ذهنم اش همه من و

 کس هیچ االن ولی بودیم زده هیجان و خوشحال همگی که روزی

 ...!نیست خوشحال

 

 دوست که خواهرش ، بود کشیده هم تو اخماشو بشدت پوالد آلفا

 ...بود اشکی چشماش بود مرسده

 

 ! آذرخش بخصوص... بودن غمگین و گرفته هم کارین و آذرخش

 

 همرسد برادر آران اون و میکرد اذیتم همه از بیشتر نفر یه نگاهه اما

 ...میکرد نگاه خشمگین از شده سرخ و کینه از پر که بود

 

 ...نداشتم رو آران چشمای به کردن نگاه تاب که

 ...بودم شده ویران و شکسته درهم درون از خودم من
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 ...میومد بیرون سختی به نفسم و رفت باال قلبم ضربان یدفعه

 

 انهیج از حالم این که بودم مطمئن کشیدن عمیق نفسای کردم شروع

 ...نبود

 

  خوندن به شروع اعظم موبد اینکه از بعد

 رارق لیا سر روی بودو مرسده به متعلق که تاجی کرد مقدس کلماتی

 ....داد

 

 از خوادمی قلبم میکردم احساس که بود رفته باال حدی به قلبم ضربان

 ...!بزنه بیرون ام سینه

 

 !!!؟...میوفته برام داره اتفاقی چه لعنتی

 ؟؟؟...دارم من که حالیه چه این
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 هم رویب رو و کردم بلندش گرفتم رو لیا بازوی شدمو بلند سختی به

 گرفتیم قرار

 میدرخشید چشماش کردم نگاش حس بی

 ...بود لبش گوشه عجیب لبخندی و

 

 ...میکرد رفتار غریب عجیب لیا ها تازگی

 

 که تمبرنداش لبامو هنوز اما بوسیدم پیشونیشو و گرفته جلو ناچار به

 چنگ ام نهسی قفسه روی محکم دستمو که کشید وحشتناکی تیره قلبم

 ...داشتم عجیبی حال ، زدم

 

 ...!بود نیافتاده برام اتفاقی همچین حاال تا

 

 ...بود شده عرق خیس بدنم زمین افتادم دوزانو شده خم

 نمی رو بقیه و آذرخش فریادهای صدای و میزد زنگ گوشهام

 ...شنیدم
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 یا میوفته مرسده برای داره اتفاقی قطعا یعنی عجیب حال این

 ...!!افتاده

 

 !!!؟ بود افتاده براش اتفاقی چه و بود کجا االن من عمره عشقم همسرم

  

 

 

 «راوی»

 

 حظهل داشت مرسده با که قلبی و ابدی پیوند طریق از دیاکو فرمانروا

 ...بود کرده حس مرسده کشیدن درد

 

  ترسیده و نگران مراسم در حاضرین همه
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 حال در اتفاقی چه نمیدونستن و میکردن نگاه فرمانروا حاالت به

 ! وقوعه

 

  و کنارش رفت سریع آشفته آذرخش

 ؛ گفت بزنه دست بهش اینکه بدون

 

 !!!افتاده؟ براتون اتفاقی چه...خوبه حالتون!... سرورم_

 

 ...بود کرده حیرت اربابش عرق از خیس صورت دیدن از آذرخش

 

 طرفی از و زده خشکش سرجاش دیاکو حال این از مبهوت میا

 ...بود نگرفته صورت که ازدواجی اینکه از خشمگین

 

 حال این نکنه که شد زده ذهنش تو ای جرقه آذرخش یکدفعه

 !!...باشه؟ داشته ربط مرسده به دیاکو فرمانروا
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 از نامحسوس طور به بود شده شلوغ فرمانروا اطراف که حالی در

 ...شد خارج اونجا

 

 شتوح بیوفته هاآشام خون وارث و ملکه برای بود ممکن که اتفاقی از

 ...!بود گرفته وجودشو سراسر

 

 اما رسوند مدوسا زندگیه محل غار ورودی به خودشو سرعت به

 ...بشه وارد نمیتونست

 

  میکوبید ها صخره به درمونده و ناتوان

 الح آشفتگی این شاهد کنان پرواز گایا ناگهان که کشیدمی فریاد و

 شکل تغییر و اومد فرود زمین رو و شده آذرخش

 ...شد حضورش متوجه آذرخش که داد

 

 ینزم از و گرفته رو گایا گردن دست یه با ثانیه از کسری از آذرخش

 ؛ غرید عصبی و کرد بلندش
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 !... نکردم خرد گردنتو تا کن باز رو لعنتی غار این ورودی_

 

 

 روی بار چند دستشو آشام خون این حال از متحیر و شده کبود گایا

 ...کرد رهاش آذرخش که زد آذرخش دست

 

 ورودی که خوند وردی میکرد تقال هوا ای ذره برای که حالی در گایا

 ...شد نمایان غار

 

 ...شد غار وارد معطلی بی آذرخش و
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 رب که سپید موهایی با درشت نوزادی دیدن با شده مبهوت آذرخش

 حال در کوچیکش دستهای با و بود گرفته آروم مادرش سینه روی

 ...بود رفته فرو شگفتی و بهت در بود مادرش نوازش

 

 ؛ گفت بگیره نوزاد از نگاهشو اینکه بدون زده هیجان

 

 ...!اومد بدنیا هاآشام خون پادشاهی وارث باالخره پس_

 

 اخماشو و خورده تکونی بود نشده آذرخش حضوره متوجه که مدوسا

 ؛ گفت و کشید هم تو

 

 اومدی؟؟؟ اینجا به چطوری تو_

 

 مسخ هاآشام خون وارث تنها دیدن از که دید رو آذرخشی مدوسا

 ...بود شده
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 ؛ گفت کرد نگاه زیبارو نوزاد به خوب که دقیقه چند از بعد

 

 اشبر که گفتم گایا من داره نیاز خون به بشه بیدار وقتی مرسده_

 ...___خون از تا کنه شکار حیوونی

 

 ؛ گفت و حرفش وسط پرید سریع آذرخش

 

 !... میدم خون بهشون خودم_

 !... کنن تغذیه پست حیوانات خون از نباید ما ولیعهد و ملکه

 

 ورداره مادرش سینه روی از رو نوزاد که رفت و زده پوزخندی مدوسا

 ؛ گفت و شد مانعش فورا آذرخش که

 

 !!!؟ جادوگر کنی چیکار میخوای_
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 ؛ داد جواب آذرخش رفتار از کالفه و عصبی مدوسا

 

 بیدار مادرش که زمانی تا بزارمش مناسبی جای ببرمش میخوام_

 !!!بشه

 

 خودش و نداد بهش رو شاهزاده گرفتن آغوش در اجازه آذرخش

 ...داد انجام رو اینکار

 

 به وجه هیچ به خواستنمی و نداشت اعتماد اصال مدوسا به واقع در

 ...بشه نزدیک هاآشام خون شاهزاده

 

 ...میکرد نگاه لبخند و شیفتگی با آغوشش تو نوزاد به آذرخش

 

 !!! بود درشت و زیبارو همه این نوزاد این که بود تعجب در
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 باز سریع مرسده چشمان که بود نگذشته ای دقیقه چند هنوز

 ! اش زده بیرون های نیش و سرخ چشمانی...شد

 

 ؛ زد فریاد و گرفت آذرخش آغوش از رو نوزاد سریع مدوسا

 

 !... بده خون بهش فورا_

 

 

 اب دستشو مچ آذرخش که کشید فریادی و شد بلند سریع مرسده

 بده فرصتی مرسده به اینکه از قبل و داد خراش نیشش دندونای

 ...گرفت مرسده دهن جلوی مچشو

 

 قبل اولیه حالت به و شده ترمیم کامال بدنش...خورد خون میتونست تا

 ...بود برگشته بارداریش از

 پارت#
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 «مرسده»

 

 

 تمنمیدونس خوردممی خون ولع با باشه رسیده آب به که ای تشنه مثل

 ...میخواستم خون فقط کیه خون

 

 ...!میدیدم خون رنگ به رو جا همه چشمام

 ....بود خون بجز چیزی هر از خالی ذهنم

 

 هوی که مکیدم رو بود گرفته قرار دهنم جلوی که دستی خون اینقدر

 ...کشید کنار بشدت دستشو
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 ...بود شده خونی دهنم دور

 همراهه به حس ای تازه و خاص بوی ناگهان که کشیدم عمیقی نفس

 ...کشیدم بو دوباره شنیدم رو ای گریه صدای

 

 ...دمدی خودم از کمی فاصله در آذرخشو که عقب به برگشتم یکدفعه

 

 ...بود گرفته بغلش تو چیزی اما دیدم رو مدوسا چرخوندم چشم 

 

 !... بود کردن گریه حال در که بچه یه کردم نگاه تر دقیق

 

 ...شد زده ذهنم تو ای جرقه ناگهان

  شکمم رو دستمو سریع ، بودم حامله من

 !!!؟ ام بچه گذاشتم
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 ...حامگیم قبل روزای مثل بود تخت و صاف شکمم

 

 که دردناکی و تلخ حقیقت اومد یادم شدنم بیهوش از قبل اتفاقات همه

 !!! صفت شیطان زنیکه با دیاکو ازدواج... شد شکستنم باعث

 

 ...زد حلقه چشمام تو اشک

 ! دادم دست از هم رو دیاکو دیگه االن

 

 ...بده بهم امو بچه تا کردم دراز مدوسا سمت به دستامو

 

 ...گذاشت آغوشم تو رو بچه اومد جلو

 لبخندی ناباور همزمان بود شده سرازیر چشمام از اشک که حالی در

 ...زدم

 

 بود؟؟؟ من بچه سپید موهای با معصوم و زیبا پسره این یعنی
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 زده زل بهم مشکیش و درشت چشمای با و بود شده قطع اش گریه

 ...بود

 

 ...!!بود برده ارث به معرفتش بی پدره از ابروهاشو و چشم

 

 ...کردم لمس اشو گونه انگشتم نوک با

 ...!بود بهاری هایگل از تر لطیف پوستش

 

 ...شدم لذت و خوشی در غرق که زد کوچیکی لبخنده

 خشبآرامش و بهترین شک بی میکردم تجربه االن داشتم که حسی

 ...بود دنیا حس ترین

 

 دست اب شگفتی کمال در میکردم لمس پوستشو داشتم که طور همین

 ...گرفت محکم انگشتمو تپلش و کوچیک

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1419 
 

 نینشد وصف که شد سریز روحم و قلب به آرامشی و قلبی قوت چنان

 ...بود

 

 !!!! دارن وجود ها معجزه پس

 

 ؛ گفتم لبخند با و زده زل چشماش تو

 

 ! منی عشق تنها بعد به االن از_

 ! هستی زندگی ادامه برای من انگیزه و امید تنها

 

 !!! پسرم میکنم محافظت ازت میکشم نفس که ای لحظه آخرین تا من

 

 ...بوسیدم عمیق پیشونیشو و

 

 !؟ من بانوی بزارین میخواین چی اسمشو_
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 ...رسید گوشم به بود آذرخش زده هیجان و شاد صدای

 

 ! نکردم انتخاب براش اسمی هنوز_

 

 ...برگشتیم سمتش به مدوسا صدای با یهو

 

 ! شیوار_

 

 !!!چی؟_

 

 ! بزار شیوار اسمشو_

 سرآمده و قدرتمنده بسیار که نیافتنی دست و نایاب شیری نام شیوار

 !! موجوداته تمامیه

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1411 
 

 ...براش اسمه ترین برازنده ، اسم این و روشنه پسر این طالع

 ! شیوار!  شیوار

 

 شیوار در بزرگسالی 
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 ...کردم زمزمه اسمو این لب زیر بار چند

 ؛ گفت کرده اخم و عصبی آذرخش سریع

 

 ! جادوگر کنی انتخاب براش نام تو نکرده الزم_

 ...!!!میکنیم انتخاب هاآشام خون شاهزاده خور در نامی خودمون ما

 

 ؛ گفتم پس بود اومده خوشم اسم این از تعجب کمال در

 

 ! میکنیم انتخاب براش اسمو همین_

 

 ___بانو اما_

 

 ! آذرخش گفتم که همین_

 ! هاآشام خون ملکه نه و ام دیاکو همسره نه دیگه من ضمن در
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 ...!!نیست هاآشام خون شاهزاده منم پسره همچنین و

 

 ...میکرد نگاه باز دهنی با و مبهوت آذرخش

 

 ! نیا اینجا هیچوقت ام دیگه_

 ! شد تموم داد انجام من حق در دیاکو که کاری با چیز همه

 

 ؛ داد جواب فورا آذرخش

 

 !نیست میکنین فکر شما که اونطوری چیز همه من بانوی اما_

 

 ؛ غریدم شاکی و عصبی

 

 ! آذرخش کن تمومش_

 !! نکن دفاع خیانتکارت اربابه از اینقدر
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 ...دیدم دیدمومی نباید که چیزی

 !! برو اینجا از لطفاً

 

 ...رفت چشمام جلوی از سرعت به متاثر و ناراحت آذرخش

 

 عوضی زن اون پیشونیه به دیاکو بوسه لحظه اون همش!... لعنتی

 ...میاد چشمام جلوی

 

 ...شنیدم رو میشد نزدیک بهم داشت که مدوسا صدای

 

 ...ندونی که باشه چیزایی واقعا شاید...رفتی تند خیلی_

 ___اما میفهمم داریو که احساسی من

 

 ؛ گفتم حرفش به توجه بی
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 !!دشمنته؟ پدرش که آوردی بدنیا رو ای بچه چرا_

 

 

 رفتهگ دقیقه چند از بعد...شنیدم میکشیدو عمیق که نفسایی صدای

 ؛ گفت

 

 از اگه ، کشتم و زیادی موجودات اگه ، سنگدلم و رحم بی اگه من_

  نمیومد دلم هیچوقت ولی باشم متنفرم دیاکو

 ! برسونم آسیب ای بچه به

 

 خاکستر و سوختم خودم بچه  آغوش حسرت در ها قرن خودم چون

 ...شدم

 

 حتی...سوخت زده حسرت جادوگره زن این برای دلم ای لحظه

 ...بود دردناک تصورشم
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 !!!کنی؟می چیکار اس زنده بچت بفهمی روزی اگه_

 

 هدیگ بود ممکن چیزی همچین هم اگه اما محاله رویایی این اینکه با_

 !... نداشتم حسرتی

 

 ...دادم فشار هم روی محکم چشمامو

 !!!آذرخشه؟ اون و اس زنده پسرت میگفتم بهش چطور

 

 !!؟ میوفتاد اتفاقی چه میفهمید آذرخش اگه و

 

  

 

 

 ینبارا تمریناتم به بودم برگشته دوباره گذشتمی زایمانم از ماه سه

 ...گرفتممی یاد باید رو تیراندازی و شمشیر با مبارزه
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 ...میکرد رشد بیشتر روز به روز شیوار

 ...بود دوساله هایبچه ماننده ماهگی سه تو ، شدم متعجب که بطوری

 

 تدس و میکرد نگاه رو گایا منو کردن مبارزه و نشست می گوشه یه

 ...خندیدمی و میزد

 

 ....!میشدم قلب قوت و خوشی در غرق رفتارش این از من و

 

 !!! سریعتره رشدش بشه زاده خون از که ای بچه گفتمی مدوسا

 

 ...!!بخوره میدادم خون خودم خون از بهش گاهی هراز و

 

 ...بود براق چشماش سیاهیه و رسیده اش شونه روی تا موهاش
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 بود شده کالفه گایا چندباری که بطوری میکشید رو گایا موهای همش

  دستش از

 ...میکرد غش خنده از شیوار و

 

 هک میکرد اخم چنان گاهی...بزنه حرف نمیتونست ای کلمه هیچ هنوز

 ...مینداخت دیاکو یاده منو

 

 اما شده تنگ براش دلم اینکه با

 ...شمب ناتوان و ضعیف نباید من کنم درگیرش فکرمو خوامنمی دیگه

 

  پدرم ، برادرم از بود گرفته همه از دلم

 ...بودن کرده فراموش منو زود خیلی که دوستانم

 

 و بیزارم ازش که کسی به ماهاست االن من که شده این اش نتیجه و

 ..!.آوردم پناه زده آسیب بارها خودم به و کشته مادرمو

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1419 
 

 

  

 

 

 انجام رو شمشیر با مبارزه تمرین مدوسا نظر زیر و گایا با همراه

 ...میدادم

 

 ...جنگیدمی باهام واقعی و کردنمی مراعات اصال گایا

 ...بود دردآور هاش ضربه قدرت ولی بود چوبی شمشیرهامون البته

 

 ...افتادم زمین رو دوزانو بدست چوبی شمشیر و زنان نفس نفس

 

 ! شو بلند مرسده_

 بردن میدون تو بعدها بخوری زمین کوچیک های ضربه این با االن اگه

  دشمن مقابل
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 !! میشی نابود زود خیلی

 

 !!!کوچیک؟؟ های ضربه...کردم نگاهش حرصی

 

 به و گرفتم دستم دو هر با محکم رو چوبی شمشیره شدمو بلند

 ...کردم حمله سمتش

 

 ...میکرد دفع مهارت با میزدم که ای ضربه هر

 که دمز پاش وسط به زانو با ای ضربه قافلگیرانه حرکتی در لحظه یه

 ...شد کبود رنگش و شده خم

 

 ؛ گفتم گذاشتمو گردنش روی شمشیر و

 

 !! خوردی شکست_
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 گرفتو پاهامو از یکی ساق یهو که بود نشده تموم حرفم هنوز ولی

  زد زمینم

 ...نشست ام سینه روی و

 

 ؛ گفت و گذاشت گردنم روی شمشیر

 

 !! میشه شدنت کشته باعث غفلت لحظه یه_

 

 تیمبرگش شد بلند شیوار غرش و جیغ صدای که بزنم حرفی خواستم

  سمتش

  کرده اخم و عصبانی شیوار دیدم که

 !!! زده زل گایا به

 

 ...شد بلند ام سینه روی از گایا فورا

 ؛ گفتم کردمو بغلش رفتم پسرم سمت به من و
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 !... نیست چیزی عزیزدلم_

 !...باش آروم خوبم من

 

 ...میکردم نوازشش...میبوسیدمش

 

 ...کشیدمی نفس و کرده فرو موهام تو سرشو

 ...مینداخت دیاکو یاده منو اینکارش زدم لبخندی

 

 رو دیاکو از شده کوچیک نسخه یه من حاال ولی نیست که خودش

 ...داشتم
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 «راوی»

 

 

 طریق از میا با گذاری تاج و ازدواج مراسم در دیاکو فرمانروا از بعد

 هاآشام خون ملکه رسماً میا ، شد بد حالش مرسده با که ابدی پیوند

 ...نگرفت صورت ازدواج مراسم ولی شد

 

 بود موجودات تمامیه شدن ملکه دوباره که هدفش به اینکه با میا

 دهش عصبانی حرص و خشم از نشد فرمانروا همسره اینکه از اما رسید

 ...بود

 

  هاآشام خون شاهزاده اومدن بدنیا از بعد

  برگشت اولیه حالت به هم فرمانروا حال

 هب دردکشیدنش و بدش حال این که بود برده پی دیاکو فرمانروا ولی

 !... مرتبطه مرسده
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 دامها به که خواست ازش شده بهتر دیاکو حال که دید وقتی میا ملکه

 مراسم

 هجایگا دیگه همین که گفت و نکرد قبول دیگه دیاکو اما برگردن

  نیست خالی ملکه

 !!!  کافیه

 

 ...!پیچیدمی خودش به نفرت و کینه از میا ملکه

 

 بررسی رو صخره اون اطراف و پایین دوباره دیاکو بعد به روز اون از

 ....کرد

 ...کنه پیدا مرسده از نشونی شاید تا

 

 آذرخش زا بنابراین بگرده دنبالش مخفیانه بطور اینبار گرفت تصمیم

 ...!بده ترتیب رو مالقاتی آران با تا خواست
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  مستقیما و رفتمی آسمانی قصر به باید

 دهب نشون بهش رو مرسده مکان تا میکرد تقاضا هادریان خدایگان از

!!! 

 

 هرفت بود عاشقش نهایت بی که زنی تن بوی و لمس برای طاقتش

 ...بود

 

 

  

 

 

 ...!بود کرده شروع ستمشو و ظلم کم کم دوباره میا ملکه

 

 که دخترانی و اخراج رو نمیومد خوشش که خدمتکارانی همه از اول

 ...میکرد جایگزین رو بودن خودش اطاعت و نظر زیر

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1426 
 

 ها دیمهن با رابطه در خشونت اعمال و نگهبانان از بعضی کردن تنبیه و

 تهداش وحشت ازش تا بود شده باعث داشت همه با که رفتارهایی بد و

 ...!!!باشن

 

 رو هاآشام خون فرمانروای شده طور هر تا بود گرفته تصمیم میا ملکه

 ...!بکشونه خودش سمت به اینو و کرده اغوا

 

 خون بین در و قلمرو به نگهبانان و هاش ندیمه از بسیاری با روز هر

  هاآشام

 ...میکرد آمد و رفت

 

 سختی به یا و میبرد بین از و میکرد مخالفت باهاش که هرکسی

 ...میکرد شکنجه

 

 معروف بودن خونخوار به قلمرو اهالی بین در زود خیلی بنابراین

 ...!شد
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 از آذرخش ، آوردن آذرخش برای رو اتفاقات این ها جاسوس وقتی

  و شوک شدت

 ...رفت سراغش به خشم

 

 ینا بوده فرمانروا ذهنیه نفوذ تاثیر تحت چطور که بود شوکه این از

 ...داده انجام رو کارها

 

 به اول از آذرخش...یافت راه ذهنش به ناشناخته شکی لحظه یه اما

  دلیل همین به و نداشت اعتماد انسان دختره این

 ...کرد صرفنظر باهاش مالقات از

 

 خون شاهزاده و مرسده مکان از بود شده پر آذرخش حافظه که چرا

 ! هاآشام

 

 بود کار محافظه و زیرک بسیار آذرخش
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 ...!!نداشت اعتماد اربابش جز هیچکس به و

 

 سنامحسو بطور رو قالبی ملکه این باید که کرد فکر خودش با پس

 ! دربیاره کارش از سر تا گرفتمی نظر زیر

 

( امی ملکه)لیا زندگیه محل به تا خواست جاسوسانش از شروع برای

 ...کنند تحقیق خوب اش درباره و بروند

 

 

  

 

 

 «مرسده»

 

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1429 
 

 بود شده بهتر خیلی زندنم شمشیر مهارت

 ینکها با داشتم گایا با که واقعی شمشیرهای با نبردی در که بطوری

 رشمشی بدمو شکستش تونستم بودم برداشته زیادی های جراحت

 ...بزارم گردنش روی

 

 بود آورده و کرده شکار گایا که خرسی پوستهای روی شیوار

 ...خوابوندم

 

 

 ...بود تیراندازی یادگیریه به نوبت حاال

 ...امبر بود سنگین که داد دستم به گردو چوب جنس از کمانی مدوسا

 

 ؛ گفت و ایستاده سرم پشت خودشم و

 

 ...!کن تمرکز هدفت روی و باز شونه عرض به رو پاهات_
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 و ردک تنظیمش کمی و گذاشت دستم زیر دستشو که لرزیدمی دستم

 ؛ داد ادامه

 

 ! کن پرتاپ حاال!...خب...باشه آرنجت به حواست_

 

 هدف از بیرون به اما کردم پرتاب مکث کمی با و کردم گیریهدف

 ...کرد اصابت

 

 ! نشو مایوس_

 مه بسته چشم بتونی حتی که اینقدر... کن تمرین دوباره و دوباره

 !!!کنی تیراندازی

 

 ؛ دادم جواب و پرید باال ابروهام متعجب

 

 !!!ببینم؟ هدفو چطور بسته چشمهای با_
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 تیر مه بسته چشمانه با ناخودآگاه بره باال تیراندازیت مهارت وقتی_

 ! میزنی هدف به رو

 

 ؛ پرسیدم حواس بی

 

 !!!کردی؟ تیراندازی بسته چشم حاال تا تو_

 

 قتیو گذاشت درونش تیری و گرفته ازم رو کمان و زد بهم نیشخندب

 بست چشماشو کرد گیریهدف لرزش ای ذره بدون و خوب زاویه با

 ...کرد رها تیرو و

 

 از و کرده اصابت هدف به قدرت با که کردم نگاه تیری به حیرت با

 ...!بود زده بیرون گیریهدف طرف اون

 

 ؛ گفت بهم غرو با
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 ! کنی تیراندازی اینطوری باید_

 

  گرفتم ازش کمانو و گفته ایشی لب زیر

 ...تمرین به کردم شروع

 

  

 

 

 رمپس کناره عرق از خیس بدنی با تیراندازی تمرین ساعتها از بعد

 ...کشیدم دراز شیوار

 

 دختره من چون بشم آب وارد غار از خارج نباید بود گفته مدوسا

 ...هستم هوروش آب خدای

 

 زنده از همه نرسیده زمانش فعال و میره لو من مکان طریق این از 

 ...بشن باخبر بودنم
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 ... بخوابم کوتاه ای لحظه کردم سعی بستم چشمامو

 بود شده کم خیلی خوابیدنم زمان مدت شدم آشام خون وقتی از 

 ...!!شبانه ساعت دو یکی حد در شاید

 

 زدم زل پسرم خوابه در غرق صورت به

 

 ...میکردم مرور رو بود افتاده برام که اتفاقاتی و ام گذشته

 

 رسیدم؟؟؟ اینجا به که شد چطور

 

 ...!بینمشون نمی هیچوقت دیگه که بودم آدمایی دلتنگ

 

 که رفیقی دلتنگه ، کرد خرجم منت بی هاشو مادرانه که زنی دلتنگه

 حتی میکردم تجربه رو رفاقت و دوستی معنای باهاش داشتم تازه

 !!!نمیومد خوشم ازش که پرورشگاهی دلتنگ
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 یه همش که فهمیدم مرگش از بعد اما مهردادم عاشقه میکردم فکر

 ! عالقه و عشق نه بوده وابستگی حس

 

 زیادی های سختی ، کردم پیدا جدیدی دوستای زمان این به اومدم

 ...کشیدم

 

 دوباره بار هر اما دیدم جدی هایآسیب مدوسا توسط بارها ، جنگیدم

 ...برگشتم زندگی به

 

 ...!!جنگیدم دوستانم کنار در قبل از تر سرسخت

 

 کردم تجربه رو واقعی عشق راه این تو

 ...گرفته خو وجودم بند بند با که عشقی

 

 ! دنیام دختر ترین خوشبخت میکردم فکر...کردم ازدواج عشقم با
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 ...!بده نشون بهم خوش روی نبود قرار سرنوشت انگار اما

 

  منو شده حساب ای توطئه در میا ملکه

 ...هاسآشام خون ملکه االن خودش و زد کنار

 

 هعاشقم اونم اندازه همون به عاشقشم اینقدر که کسی میکردم فکر

 ...میکردم اشتباه که بودم من این همیشه مثل بازم ولی

 

 آوارگیه مسبب که زنی با و فراموش منو ماه چند عرض در که کسی

 ...!!!کرده ازدواج منه

 

 ؛ گفت بهم آخر لحظات که میوفتم میا جمله این یاده دارم تازه

 

 ″...نبوده عاشقت هیچوقت دیاکو″
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 ...گفتمی راست زنیکه اون

 اساحس بی اون بشکنه طلسمشو که میخواست رو یکی فقط دیاکو

 ...!!دیدم که مردیه ترین تفاوت بی و ترین

 

 

  سرنوشت یأس و شکست اوج در

 ...بود قلبم تسالی که داد نشون بهم ای معجزه

 

 ! بود شیوار پسرم اون و

 

  عشقشو قلبه شد عاشق وقتی امیدوارم

 ...!!!!نشکنه هیچوقت
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 «راوی»

 

 

  و بود کرده پیدا رو آگاتار مکان میا ملکه

 ...کنه خلق دورگه موجوداتی دوباره کردنش بیدار با میخواست

 

 ! ماورایی موجودات از ارتشی

 

 اکرهب دختران یکی با همراه مخفیانه و پوشیده مبدل لباس بنابراین

 ...شد خارج هاآشام خون قلمرو از شب نیمه
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 و کرده باز پورتالی بیابونی ای منطقه در هاآشام خون قلمرو از خارج

 ...شدن واردش

 

  که بود باال حدی به پورتال انرژی میدون

  میکرد کارو این هاآشام خون قلمرو در اگه

 ...!میشدن متوجه آذرخش و دیاکو قصر در مخصوص

 

 ...میشد خارج قلمرو از حتما باید پس

 

 ...نگذاشت پا بود برفی سرزمین های یخ زیر در که آگاتار معبد به و

 

 ایبر مقدس معبدی روزگاری که بسته تارعنکبوت و تاریک جایی

 ...بود شاگردانش توسط آگاتار ستایش

 

 رد پیچ راهروهای در و کرد روشن دستش  کف تو آتیشی میا ملکه

  معبد پیچ
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 ...افتادن راه به

 

 رید پشت به راهروها و تاریکی دل در رفتن پیش دقیقه چند از بعد

  دوستانش و مرسده قبالً که جایی رسیدن بزرگ

 ...!!بودن اومده اونجا به

 

 شاگردانش از ایعده و آگاتار که جایی اصلی تاالر وارده باز نیمه در از

 ...بودن شده تبدیل سنگ به

 

 ودب گرفته قرار میا سیاهه جادوی تاثیر تحت که ای باکره خدمتکاره

 گلوی طلسمی و ورد خوندن با میا و زده زانو آگاتار مجسمه جلوی

 ....برید رو باکره خدمتکاره

 

 ! شاگردانش روی به هم و پاشید آگاتار مجسمه به هم خونشو

 ...کرد پرت ای گوشه رو دخترک جنازه و
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 و کرده خوردن تکون به شروع ها مجسمه دقیقه چند از بعد

 ...شد شکسته طلسمشون

 

 به جلوش شوکه میا ملکه دیدن با آگاتار بودن عور و لخت همگی

 شوناستاد از پیروی به شاگردانش بقیه و افتاده خاک به سجده حالت

  افتاده خاک به میا برابر در

 ...کردن ستایش رو ملکه و

 

 

 به و شده طرد سکونتش محل سیاره از که فضایی موجودی آگاتار

 ...بود اومده زمین

 

 از یشب بدنش پوست ، انسانها از هوشمندتر خیلی اما بود انسانها شبیه

 ...نبود بدنش روی مویی هیچ و بود سفید حد
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 موجوداتی از شاگردانشم و داشت ناهنجار و ترسناک ای قیافه آگاتار

 ...بود کرده خلق خودش که بودن

 

 و دستکاری میخواست که رو موجودی هر ای ان دی براحتی 

 ...میکرد خلق جدید موجودی

 

 سدج سمت به شاگردانش میا ملکه به احترام ادای و شدن بیدار از بعد

 ! خوردنش به کردن شروع و کرده حمله شد قربانی که دختری

 

 ؛ گفت آگاتار به رو میا ملکه

 

 شیارت مخفیانه بطور خواممی ازت کردم بهت که لطفی این پاس به _

 ! بسازی برام ماورایی موجودات از

 

 ...!بهتره باشه بیشتر تعدادشون چی هر

 ...باشه نداشته رو باهاش مقابله توان کسی که بساز ارتشی



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1442 
 

 

 ؛ داد جواب و کرده خم سری آگاتار

 

 ! سرورم شماست مطیع و فرمانبردار ابد تا اگاتار_

 !... میشه اطاعت شما فرمان

 

 ...دارم مختلف های گونه از زیادی تعداد به من فقط

 

 یه حاکمیت تحت قلمرو هر که داره وجود قلمرو هفت زمان این تو_

 ...!!موجوداته از گونه

 

 لهکوتو ، انسانها ، جنگلی پریان ، دریایی پریان ، الفها ، هاآشام خون

 ...ها گرگینه و ها

 

 آشامی خون پادشاهشون که هاآشام خون فرمانروایی تحت همه که

 ! دیاکو نام به قدرتمند
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 ؛ داد ادامه و زده نیشخندی بعد و

 

 ! قلمروها تمامیه ملکه منم_

 تبدس رو حکومت دیگه بار تونستم سختی به و تازگی به البته

 ...بگیرم

 

 ؛ گفت بود شنیده که چیزایی از مبهوت و شوکه آگاتار

 

 !!!ندارن؟ وجود دیگه اونا...چی خدایان پس_

 

 ؛ کرد زمزمه پرنفرت

 

 ! هنوز البته دارن وجود_
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 «دیاکو»

 

 

 هگشت وجب به وجب بارها رو انگیز نفرت صخره اون روز چند این تو

 ...بودم نکرده پیدا مرسده از ردی هیچ ولی بودم

 

 یادز خیلی ارتفاعش ، میکردم نگاه پایین به و ایستاده صخره باالی

 ...بود

 

 در زیادی های داستان که داشت ساله هزار چند قدمتی عمیق دره این

 ...!شده ساخته موردش

 

 خرهص اطراف ، شدهمی استفاده قتلگاه یه عنوان به اینجا از شده گفته

 ...!انسانهاست جمجمه از پر
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 !!!؟...نیست ازش ردی هیچ چرا پس پایین شده پرت صخره از اگه

 

 ...بود شده محو آسمون و زمین بین انگاری بود عجیب خیلی

 

 اما داره پرواز توانایی مرسده که درسته

 اگه تیح گذشته اون از ، باشه کرده پرواز نمیتونسته تکرار و تمرین با

 ؟؟؟؟...نیست ازش اثری که رفته کجا باشه کرده پروازم

 

 هشب نفر یه مطمئنم...نیست بلد رو جایی کسی از کمک بدون مرسده

 !!!؟...کیه اون اما داده نجاتش و کرده کمک

 

 تمامه میاره جوش به خونمو باشه داده نجاتش مرد یه اینکه فکره

 ! میترکه حسادت و خشم از وجودم
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 سوخته حسرتش در ماها که بویی رسید مشامم به بویی ناگهان

 ....بودم

 

  

 

 

 ...کشیدم بو بیشتری هوای زده هیجان و شوکه

 ...بود کرده پر وجودمو تمامه که عمیقی نفسای

 

 ! اس مرسده به متعلق بو این که شدم مطمئن دیگه

 به رسیدم تا کشیدم بو اینقدر ، بو منشا کردن پیدا به کردم شروع

 !... خروشانی و بزرگ آبشاره

 

 !!!؟...بودم نیومده اینجا به قبالً چرا
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 فکر اولش.. میرسه مشامم به آبشار این اطراف از مرسده تن بوی

  وقتی اما داره وجود مخفی غاری آبشار پشت کردم

 ...نبود صخره جز هیچی کردم بررسی رو آبشار پشت

 

 هیچی اما کشیدممی دست صخره جای همه به سرعت به و شده هول

 ...نبود

 

 و میزدم فریاد بود وجودم تمامه که دختری دوری از دلتنگ و عصبانی

 ؛ میکوبیدم سنگها به محکم

 

 خودت ولی هست جا همه تنت بوی که کجایی...کجایی؟ تو_

 !!؟؟؟...نیستی

 

 !؟...شدم خاکستر دوریت از ببینی که کجایی

 

 !... میدم جون نبودنت از دارم ماهاست 
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 !... بده نشون بهم خودتو انصاف بی

 

 و داده تکیه صخره به پیشونیمو

 شده قاطی میزد شالق بهم که آب قطرات با اشکام درمونده و ناتوان

 ...بود

 

 هاآشام خون سرسخت و مقتدر فرمانروای میشد باورش کسی چه

 ...شده شکسته درهم و عاجز همسرش دوریه از اینطوری

 

 رسیده جنون به نبودنش از که بود آورده سرم بالیی چه دختر این

 ؟...بودم

  

 درآورده خودش تصرف به روحمو و قلب تمامیت زمانی چه و چطور

 !!؟...بود

 

 !... میکنم پیدات شده طور هر من
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 ندازها به نتونی که میکنم زنجیرت خودم به جوری کردم پیدات وقتی

 !!! بگیری فاصله ازم بیشتر نفس یه

 

 فقط هک بویی کردم فکر این به و شدم بلند قبل از تر مصمم بنابراین

 ازش اثری خودش ولی باشه اینجا باید چرا اس مرسده تن مخصوص

 !!!؟؟...نیست

 

 شا تاریخچه از کسی کمتر که بود آمیزی اسرار و مرموز مکانی اینجا

 ...داشت اطالع

 

 و میقدی هاینوشته دست و کتابها بین در و کتابخونه تو باید پس

 ...باشه شده نوشته موردش در چیزی باستانی

 

 طی رقص سمت به سریع و شده روشن قلبم تو امیدی نوره فکر این با

 ...!کردم االرض
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 «مرسده»

 

 

 فتممیگ شناختمنمی جادوگرو زن این اگه ، بود سختگیر خیلی مدوسا

 داده انجام گذشته در که کارهایی که حیف اما عیاره تمام استاده یه

 ...!بده تغییر بهش نسبت منو ذهنیت نمیتونست بود

 

 مداشت وقتی که رسید اوج به وقتی حیرتم ، بود ای عجبوبه زن این

 ...شدم یادگیری از کالفه و ناامید رفتمی خطا و میکردم تیراندازی

 

 ؛ گفت کنارمو اومد یکدفعه که
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 تونیب هم کمان بدون که بره باال تیراندازیت مهارت اینقدر باید تو_

 ! کنی پرتاب نیزه یا تیر

 

 ؛ پرسیدم گنگ و متعجب

 

 !!!کنم؟ تیراندازی چطوری کمان بدون من_

 

 با کمان داخل بذاره اینکه بدون و برداشت زمین از تیری ناگهان

 ...ردک برخورد هدف به دقیقا که کرد پرتابش باورنکردنی سرعتی

 

 ...داشت که مهارتی و حیرت از بود شده گشاده چشمام

 عاقط میبرد بکار درست راه در هاشو توانایی و مهارت اگه جادوگر این

 ...میشد محسوب نظامی فرماندهان بهترین از
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 کف دستام کف از که میکردم تیراندازی تمرین فشرده اینقدر

 ...داشتم چشمگیری پیشرفت ولی چکیدمی

 

 پرت یرونب به تیرو دیگه و بود رفته باال خیلی تیراندازیم سرعت مثالً

  کردمنمی

 ...نمیزدم میخواستم که هدفیم به اما

 

 شیوار از صدایی که افتاد یادم یهو که بود گذشته چقدر دونمنمی

 ...نمیاد

 

 ...نبود بازم کردم نگاه اطرافمو ، نیست دیدم سرم پشت برگشتم

 

 رو غار جای جای وار دیوونه و انداختم رو کمان و تیر زده وحشت

 ...نبود ازش اثری ولی زدم صداش بار چند حتی گشتم

 

 ؛ گفتم مدوسا به رو ترسیده و نگران
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 !... نیست میگردم دنبالش چی هر ، پسرم شیوار_

 

 ؛ پرسید متعجب مدوسا

 

 !!!؟ گشتی رو جا همه خوب_

 

 

 ؛ زدم فریاد عصبی

 

 ؟...بشه گم توش بچه یه که بزرگه چقدر لعنتی غار این مگه_

 

 کشیدن دست با و برداشت جایگاهش از رو سیاهش گوی سریع

 غار ورودی از که میداد نشون رو شیوار از تصاویری گوی روش

 ...میرفت بیرون داشت
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  گرفت یاد رو رفتن راه زود خیلی شیوار

 ...بود بودنش آشام خون خاصیت از اینم که

 

 ؛ کرد زمزمه مبهوت و متحیر مدوسا

 

 !... نداره امکان این_

 زا و بشکنه رو غار ورودی طلسم نمیتونه گایا و من از غیر به کسی

 !!! بشه خارج خال فضای

 

 ونبد و براحتی و شد خارج غار از شیوار که داد نشون اونجایی تا گوی

 دیگه و شد سیاه ، گوی اینجا که شد جنگل وارد بیوفته آب تو اینکه

 ...نداد نشون چیزیو

 

 ؛ گفتم آشفته و زده جنون
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 !!!؟...نداد نشون مکانش از چیزی گوی چرا...رفت؟ کجا_

 

 محکم بازوهاشو بود زده زل ای گوشه به و زده خشکش که مدوسا

 ...دادم تکون و گرفتم

 

 بالیی ممکنه بیرونه اون پسرم ، زده خشکت چرا بکن کاری یه_

 ...بیاد سرش

 !!! کوچیکه خیلی هنوز اون

 

 

 ؛ گفت و سمتم برگشت ناگهان

 

 ! امنه جاش!... نباش نگران_
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 ظورشمن نمیدونستم بودم شده خیره متفکر مدوسای به گنگ و گیج

 ؛ پرسیدم طاقت بی بنابراین چیه امنه پسرم جای که این از

 

 !!!نباشم؟ نگرانش که چیه منظورت_

 ؟؟؟؟...کجاست شیوار من پسره

 

 ؛ گفت مکث لحظه چند از بعد مدوسا

 

 هاستآشام خون فرمانروای حاکمیت تحت که قلمرو هفت بر عالوه_

 خودشون موجودات تمامیه دید از که داره وجود ام دیگه قلمرو یه ،

 ! میکنن پنهان رو
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 موجودات از گونه این ، نیستن و نبوده فرمانروایی هیچ سلطه زیر و

 ...هستن حیوانات تمامیه سرآمد و قدرتمند بشدت

 

 رینآخ ، میکنن رسیدگی خودشون قلمرو مشکالت و مسایل به فقط و

 ...بود پیش سال هزار شد دیده اونا از یکی که باری

 

 ...!هستن آگاه وجودشون از شماری انگشت تعداد

 

 ؛ پرسیدم کالفه

 

 شدن گم به ربطی چه اینا اصال...هستن موجوداتی چجور مگه اونا_

 !!!؟...داره پسرم

 

 ؛ داد جواب و شد خیره چشمام تو

 

 ! بالدار سفید شیرهای قلمرو_
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 !! شده قلمروشون وارده تو پسره و

 

 ؛ گفتم بودم افتاده لکنت به که حالی در و زده وحشت

 

 ...پسرم...سفید...ر..شی_

 فقط هکوچیک بچه یه اون کنند شکار پسرمو ممکنه لحظه هر اونا لعنتی

 !!! شیر گله یه بین امنه جاش میگی تو اونوقت

 

 

 هب وجه هیچ به شیرها رهبر اما هستن نیرومند و خو درنده که درسته_

 ...نمیزنه آسیبی گناهان بی

 

 اون البته باشه شده اش قلمرو وارد اجازه بی موجود اون اگه حتی

  ببینه تونهمی رو موجودات درون که داره نیرویی

 !... معصومه و پاک کسی چه و سیاهه روحش کی میشه مشخص و
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 ؛ گفتم عاجز و درمونده

 

 !!!؟؟...شده شیرها قلمرو وارده و کرده عبور غار طلسم از چطور اصال_

 

 ؛ زدم فریاد که شد طوالنی کمی مدوسا مکث

 

 ! گفتم چی شنیدی_

 عبور خال مکان این از تونسته کوچیک بچه یه ممکنه چطور میگم

 ____کنه

 

 ؛ داد جواب و کرده قطع حرفمو

 

 !... اومده بدنیا برگزیده یه خودت مثل پسرتم اینکه بخاطره_

 

 ؛ داد ادامه دید که منو مبهوت و شوکه قیافه
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 ...شد بهم الهاماتی اش آینده از کردم لمسش و اومد بدنیا که زمانی_

 

 رتشا آخرش پشت و بود شده قدرتمند و زیبا بسیار جوونی که شیوار

 !! داشت قرار بالدار سفید شیرهای از بزرگی

 

 لمروئهق وارده تونسته که کرده ثابت قدرتشو االنم همین شیوار البته

 ....بشه شیرها ممنوعه

 

 ؛ گفتم بازم اما بود شده کم نگرانیم از اینکه با

 

 ازشو دوری نمیتونم من برگردونم پسرمو باید سراغش بریم ما _

 ! کنم تحمل

 

 ؛ داد جواب و انداخت بهم کجی نگاه
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  بشیم قلمروشون وارد تونیمنمی ما_

 !! ندارم رو قلمروشون به ورود اجازه جادوگرم یه من چون

 

 ! نباش نگران برمیگردونه رو شیوار خودش بالدار شیرهای رهبره

 

 ...___من ولی_

 

  پسرم دوری از نداشت قرار و آروم دلم

 زخمی قلبمو که کسی فریاده صدای با که کنم اصرار دوباره میخواستم

  بود کرده

 ...پریدم جا از
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 ...لرزید دیاکو درمونده و عاجزانه فریاده صدای از وجودم تمامه

 

 ...بود شده شوکه و متعجب دیاکو های فریاد صدای از هم مدوسا

 

 اب داشت که بودم شده خیره دیاکویی به و شده چشم نگاهم تمامه

 ...میکوبید سنگی صخره به مشتاش

 

 قرار نبینمو ایشیشه الیه یه فقط که جایی تا رفتم جلوتر شده مسخ

 بود گرفته

 ...میدید منو نه و میشنید صدامو نه اون اما دیدممی اونو من که ای الیه

 

 ...بود کرده تار دیدمو جلوی و اشک پر چشمام ، لرزید ام چونه

 

 ناله هب گذاشتمو دیاکو دست مقابل و ایشیشه الیه روی لرزونمو دست

 ...میدادم گوش اش درمونده های
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 دممی جون نبودنت از دارم ماهاست گفت که حرفش جای این به وقتی

 ...!!بود بریده ازم اَمون گریه و افتاده زمین رو دوزانو شنیدم

 

 ، هیبت با و مقتدر مرد همون ، ناتوان و شکسته آشام خون مرد این

 !! نبود بود قلمروها تمامه مطلق قدرت که مردی

 

 سره از اینطوری که دیاکویی این کجا محکم و سرسخت دیاکوی

 ! کجا میزد فریاد دلتنگی

 

  ؛ شنیدم نزدیکم جایی رو مدوسا متعجب صدای

 

 اونو کردم عادت اما متنفرم آشام خون این از که هاس قرن اینکه با_

 ندخوشای برام دیدنش ضعیف اینطور و ببینم اقتدار و قدرت اوج تو

 ...نیست

 

 ! مرسده عاشقته واری دیوونه بطرزه مرد این
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 رزی به اقتدار و قدرت اوج از رو قدرتمند موجوده یه که نیرویی تنها″

 ″عشقه نیروی کشهمی

 

 ! شده ازدواج این به مجبور شاید

 ...کنی قضاوت زود نباید

 

 ؛ داد ادامه عمیق حسرتی یه با بعد

 

 ! میشه دیر زود خیلی گاهی_

 

 ؛ گفت و گذاشته ام شونه رو دستشو

 

 هکرد فکر میده رو تو بوی شیوار چون کرده حس رو شیوار بوی اون_

 ...بودی تو
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 معتقدم اما دارم آشام خون مرد این با که خصومتی و دشمنی از جدای

 ! کشهنمی دست ازت هیچوقت که

 

 هک وقتیم اما میشن عاشق سخت خیلی که مرداس دسته اون از دیاکو

  عاشق

 هم مرگ حتی میزارن معشوقشون پای رو عمرشون و جون بشن

 ! کنه جدا هم از رو اونا نمیتونه

 

 بهش جوری یه بازم بمونی دور ازش بخوای که چقدرم هر تو و

 ...برمیگردی

 

 قبل از تر محکم قلبم زیاد دلتنگیه یا بود مدوسا حرفای اثره دونمنمی

 ...کرد تپیدن به شروع

 «راوی»
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 کنه پیدا مرسده از نشونی که امید این به دیاکو فرمانروا

 ...کرد تلپورت قصر کتابخونه به سریع

 

 از ای نوشته دست یا کتاب تا میکرد رو زیرو رو کتابخونه جای همه

 ...کنه پیدا قلمروها پیدایش تاریخچه

 

 و شکسته درهم صدای شنیدن از غمگین و گرفته مرسده طرفی از

 ...بود شده خیره ای گوشه به و نشسته ای گوشه دیاکو شده خرد

 

 ؛ گفت بهش خطاب دید رو مرسده گرفته حال این که مدوسا

 

 بودم معصوم تو مثل زمانی یه منم_

 ! بودم پسرم و همسرم عاشق

 

 ...میکرد کَر رو فلک گوش هام خنده



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1467 
 

 حس وجودم بند بند با رو امنیت آرامشو که بودم خوشبخت چنان

 ...میکردم

 

 ! دش خاکستر چشمام جلوی بودم ساخته که آرومی دنیای یکباره اما

 

 اون شبیه حتی توئه روبروی االن که اینی ، مردم روز همون منم

 ... نیست خندیدمی آزاد و بیخیال که مدوسایی

 

 ! نکنه درک داریو االن که حالی من اندازه به کس هیچ شاید

 

 !!! مادر هم و بودم عاشق هم منم

 

 به که اشکهایی قطره کرد سعی و انداخت پایین رو سرش مرسده

 ...بود فایده بی اما بزنه پس را بودن آورده هجوم چشماش

 

 !! مزاحم و گرم هایی اشک
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 ...نخورد سختی تکون مدوسا و مرسده بلندی غرش شنیدن با ناگهان

 

 دایص شنیدن محض به ولی نداشت ترسی کسی و چیزی از که مدوسا

  و پرید رنگش گرشاسب شیرها رهبره

 ...یافت راه دلش به هراسی

 

 فهمیده ، شد بلند سریع مدوسا واکنش و غرش این از متحیر مرسده

 ! شیرهاس رهبره به متعلق غرش این که بود
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 بالدار سفید شیرهای رهبر گرشاسب
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 «مرسده»

 

 

  که شدم بلند سریع غرش این از متحیر

 ؛ گفتم زده وحشت مدوسای به رو

 

 ! کن باز رو لعنتی غار این طلسم_

 

 ...بود عجیب برام مدوسا حال این

 رنگش اینطور شیر یه غرش از نترس و خونسرد همیشه مدوسای

 ...بود پریده

 

 ؛ پرید جا از که دادم تکونش محکم کنارش رفتم

 

 !!!؟ شده مرگته چه_
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 ! پسرمه قراره بی دلم کن باز طلسمو این بیا باش زود

 

 از ایشیشه حصار اون و خوند زیرلب وردی ، کرد باز هم از دستاشو

 ... غار از بیرون رسوند خودمو چطوری دونمنمی من و رفت بین

 

 آبی یسنگ که سفید یکدست و تنومند شیری هیبت دیدن از چشمانم

 ...بود شده گشاد بود پیشونیش وسط

 

 ...بود شده افراشته زیبایی به دوطرفش در شده باز که بزرگ بالهایی

 

 یرش از که تصوراتی تمام ، بود مونده باز دهنم که داشت عظمتی چنان

 داشتم واقعی شیر یه بار اولین برای و کردم فراموش رو همه داشتم

 ... دیدممی

 

 !!! بود جالل و باشکوه حقیقتا
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 جونی انگار بود شده سوار شیرها رهبر پشت که شیوار دیدن با و

 ...گرفتم دوباره

 

 تو کرد پرت خودشو و کرد االرض طی سریع دیدنم با هم شیوار

 ...بغلم

 

 ...بود شده لبریز شوق از قلبم پسرم دهن از مادر کلمه شنیدن با و

 

 ...میکردم بوش دلتنگی از پر و عمیق ، میبوسیدمش

 ...میشد سرازیر اشکام همزمان

 

 تحال تغییر من به زده زل که افتاد شیرها رهبره به چشمم لحظه یه

  داد

  هیکل قوی و بلند قدی با مردی به و

 ...شد تبدیل
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 و دهکر خم سرشو کمی و بود بلندتر کمی دیاکو از قدش نزدیکم اومد

 ؛ گفت

 

 ! قلمروها ملکه بر درود_

  شیرهای فرمانروای و رهبر گرشاسب من

 ! هستم سفید

 

 و نفوذ پر مشکی چشمایی ، بلند های ریش و موها با مردی گرشاسب

 ...دمیکر اسکن درونمو داشت انگاری میشد خیره بهم وقتی که خشن

 

 تاب و پیچ پر و زده بیرون هاش ماهیچه و عضالت و تنومند هیکل

 ...بودن

 

 !!! خودش برای بود بوفالویی لعنتی
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 موآد ناخواسته که بود اقتدار و نفس به اعتماد از پر و محکم صداش

 ...میکرد اطاعت به وادار

 

 دیاکو هک تفاوت این با اما بود دیاکو شبیه خیلی رفتاریش خصوصیات

 ...بود ناگسستنی ابروهاش بین کور گره

 

  باشه نداشته لرزش صدام کردم سعی

 ؛ دادم جواب محکم خودش مثل و

 

 ! شیرها مقتدر فرمانروای بر درود_

  برسه آسیبی پسرم به نذاشتین که این از

 !! سپاسگزارم بودین نگهدارش و

 

 

 خودنمایی چشماش گوشه ریزی های چین که زد محوی لبخنده

 ...کرد
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 حافظش من امروز ، کرد راهنمایی من قلمرو به تقدیر رو شما پسره_

 !! میشه من قلمرو نگهدارنده و محافظ شیوار هم روزی یه اما بودم

 

 ...بینم می براش درخشانی و روشن آینده من

 

 

 نگینس اما برام نبود کننده اذیت گرشاسب فرمانروا کردن نگاه حالت

 ...بود نفوذ پر و

 

 زل طرف چشمای تو مستقیما نداری تاب که هایی نگاه دسته اون از

 ...بزنی

 

 ...کردم تشکر بازم و شده خیره چشماش به وجود این با ولی

 

 ...داشت قدرتمندی این به متحدانی پسرم که بودم خوشحال درون از
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 ...دش خیره سرم پشت به و شد تیره و سخت گرشاسب نگاهه ناگهان

 

 کنار امدوس دیدم که سرم پشت برگشتم یهویی تغییر این از متعجب

 ...میکرد نگاه ما به و ایستاده آبشار

 

 ؛ گفتم شیرها فرمانروای به رو سریع

 

 ! نداره وجود نگرانی برای چیزی_

 

 ! خبیثه جادوگره یه اون_

 

 ؛ دادم جواب دودلی و تردید با

 

 ! مدیونم بهش اما بیرحمه و بدجنس خیلی که درسته...خب...ام_
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 ما برای امن جای تنها حاضر حال در ، داده پناه پسرم و من به اون

 ...غاره همین

 

 

 ؛ گفت و شده خیره چشمام به دوباره

 

 جرات کس هیچ و امانین در کامال شما اونجا بیاین من قلمرو به_

 ! کنه نفوذ من سرزمین به نمیکنه

 

 

 ...کنم قبول نمیتونم اما سپاسگزارم شما لطف از_
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 «دیاکو»

 

 

  زده هیجان و گرفته ضربان قلبی با

  سرعت به و کردم تلپورت کتابخونه تو

 ...کردم گرفته خاک و قدیمی کتابهای بین جستجو به شروع

 

 رقو رو کتابها سریع ، ریختم بهم کردمو رو زیرو رو کتابخونه تمامه

 ...ای گوشه مینداختمشون کردمنمی پیدا چیزی وقتی و میزدم

 

 

 باستانی هاینوشته دست بین در بالخره

 بسته تارعنکبوت و گرفته خاک ای کتابچه
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 ...افتاد بیرون

 

 ...میزدم ورق و کرده بلندش سریع

 ! دیدمش

 ! دیدم رو لعنتی آبشار اون عکس

 

 .!.. من برای نه اما بود ناخوانا تقریباً و قدیمی بسیار هاش نوشته

 

 زا میزد برق چشمام بود نوشته آبشار درباره که چیزایی خوندن با

 ...خوشحالی

 

 ...داره نهفته خودش در رازی آبشارش و مکان اون میدونستم

 

  داره وجود آبشار پشت پنهان غاری پس

 !!!؟...داشت قرار زمان از ای دیگه بُعد در که
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 غار اون تو کسی چه و باشه زمانی خأل در باید مکان یه چطور اصال

 ؟؟؟...شده پنهان

 

 مرسده از نشونی باشه که کسی هر یا اونجاست مرسده یا مطمئنم

 ...!!داره

 

 

 سمت به داشت که لیا هایقدم صدای که بودم فکرها همین تو

 ...شنیدم رو میومد کتابخونه

 

 ...کردم مخفیش جایی و بستم رو کتاب

 ...میدونستم خودم فقط که

 

 وت قرمز شراب از جامی و باز موهای و لخت نیمه لباسی با رو لیا وقتی

 ...کشیدم توهم محکم و سخت اخمامو دیدم دستش
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 زمبا اما بود من ذهنی نفوذ تحت اینکه با بود شده ملکه که روزی از

 ...هکن نزدیک من به خودشو داشت سعی همش و کرده تغییر رفتارش

 

 ! عجیبه

 ...میکردم تحقیق انسان این به راجع باید

 

  

 

 

 ...برداشت قدم سمت به اغواگری و گر عشوه حالتی با

  عمدا رو اش برهنه پاهای رفتن راه موقع

 ...میداد قرار دید معرض در

 

  سرمه غلیظ که چشمایی ، سرخی های لب
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 رو سیح هیچ اما بود شده دوچندان زیباییش اینکه با بود شده کشیده

 ...کردنمی بیدار من در

 

 ...!نبود مظلومانه دیگه نگاهش

 ...داشت منو تحریک در سعی که بینم می رو زنی االن

 

  انسان دختره این میفهمیدم اول از باید

 ! نباشه انسان واقعا ممکنه

 

 رغی رفتاری نداره امکان باشه من ذهنیه نفوذ تحت که موجودی چون

 !! بده انجام کردم تلقین بهش من که چیزی اون از

 

 ؛ گفت نازدار و کشیده لحنی با و ایستاد قدمیم یه فاصله در

 

 ! آوردم شراب جام براتون!  سرورم_
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 کردم پرت محکم شرابو جام انزجار با من اما گرفت مقابلم رو جام

 ؛ گفتم گرفته بازوشو خشن و ای گوشه

 

 ! نیست قلمروها ملکه مناسب پوشیدن لباس طور این_

 ! مرده خدمتکارای و نگهبان از پر اینجا

 

 ...کن درست وضعتو و سر برو گمشو

 !!! دلقک یه نه خوانمی نجیب و باوقار ای ملکه قلمروها

 

 ...!در پشت گذاشتمش و کتابخونه از بیرون به دادم هلش و

 ...بود شده سرخ ترس و اشک از خیس صورتش

 

 !!! نما مظلوم دختره

 ...هنگرفت قرار نفوذم تحت کامل بطور چرا و کیه دقیقا بفهمم باید



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1484 
 

 

 

 و نبودن مهم برام دیدممی هم دختران زیباترین و هزاران اگه حتی

 ...نمیومدن چشمم به شون زیبایی

 

 نفره یه خواهان فقط روح و قلب این

 پاک ذهنم از فکرش ای لحظه و برده تاراج به منو تمامه که نفر یه

 ...نمیشد

 

  

 «راوی»

 

 

 رو رابش شیشه و برگشته اتاقش به برافروخته و عصبانی میا ملکه

 ...شد تبدیل تیکه هزاران به که کوبید زمین رو محکم
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 بهم اتاقشو وسایل و میکشید سرشو موهای حسادت و حرص از

 ...ریخت

 

 بین از رو داشت دیاکو به که احساسی که خورد سوگند جا همون

 ...!ببره

 

  قدرت تشنه ، حریص زنی میا ملکه

 !... بود خونریزی و کشتار خواهان و

 

 کارانخدمت ای عده مختلف های بهانه به و مخفیانه کامال بطور بنابراین

 ...فرستادمی آگاتار برای دیگه های گونه از و

 

 !!! الخلقه عجیب موجودات از عظیم ارتشی ساختن

 

 ...داشت قرار جاسوسانش و آذرخش نظره تحت که نداشت خبر اما

****** 
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 و تفحص و تحقیق روزها از بعد آذرخش جاسوسانه دیگه طرف در

 واجهم سوخته و متروکه ای دهکده با بود داده لیا قبالً که آدرسی طبق

 ...شدند

 

 یداپ جنازه دوتا یکی کردن بررسی رو منطقه اون کامل بطور وقتی ولی

 ...بودن قصر سرداب تو های جنازه مشابه دقیقا که کردن

 

 !! چروکیده و سیاه ، شده خشک

 

 

 ...رسوندن آذرخش به رو خبر این فورا

 لیا هملک به نسبت قبل از بیشتر اتفاق این شنیدن با هم آذرخش و

 ...شد مشکوک و بدبین
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 دهمرس با رو موضوع این هم بهانه این به گرفت تصمیم همین بخاطر

 !!! ببینه رو هاآشام خون آینده فرمانروای هم و بذاره میون در

 

 ...کرد االرض طی غار ورودیه به سریع پس

 یچ اینکه از متعجب و شد شتابزدگی این شاهد دیاکو آخر لحظه اما

 !!!کرد؟ االرض طی عجله با اینقدر آذرخش که شده

 «راوی»

 

 

 و شد رد آبشار زیر از کرد االرض طی غار ورودی به سریع آذرخش

 ...کنن باز رو ورودی تا میزد سنگی صخره به مشتاشو محکم

 

 اومده اینجا راضی خود از آشامه خون این دوباره اینکه دیدن با مدوسا

 ...شد خشمگین و عصبانی
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 آذرخش اومدن متوجه بود تیراندازی تمرین مشغول که هم مرسده

 و محکم عصبانیه و ناخشنود حضورش از مدوسا دید که وقتی و شد

 ؛ گفت جدی

 

 زنیب آسیب آذرخش به بخوای که نکنه خطور فکرتم به حتی هرگز_

! 

 

 ؛ داد جواب مشکوک و شده ریز چشمانی با مدوسا

 

 !!!میکنی؟ دفاع ازش اینقدر چرا_

 !!! شیعاشق حتما میگفتم بودم ندیده رو دیاکو به ات عالقه و عشق اگه

 

  که کرد فکر خودش با مرسده

 ! یدمیفهم باید بزنه آسیب خودش پسر ، آذرخش به بود ممکن مدوسا

 

 ؛ گفت بنابراین
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 ! داخل بیاد بزار االن علتشو میدم توضیح برات بعدا_

 

 و داد تکون هوا تو دستاشو و خوند وردی دقیقه چند از بعد مکث با

 ...شد وارده آذرخش و شده باز غار ورودی

 

 دهخوابی که شیوار دیدن با که بگه چیزی خواست عصبی و کرده اخم

 ...زد زل بهش مبهوت بود

 

 اش سینه در رو خوش و زیبا ای بچه پسر دیدن با آذرخش نفس 

 ...شود حبس

 ! بود اصیل هایآشام خون آینده فرمانروای که پسری

 

 و ودب جالل و باشکوه بسیار کودکی همین از شیوار آذرخش عقیده به

 ربابشا شبیه بیشتر اونو داشت خوابیدن هنگام حتی که جدیتی این

 ...میکرد دیاکو
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 به خودشو دید رو شیوار به آذرخش مات و خیره نگاه که مرسده

 ؛ گفت و داد قرار آذرخش نگاه جلوی

 

 !!!نیا؟ اینجا به وقت هیچ دیگه نگفتم مگه_

 

 ؛ داد جواب و شده خارج شوک از آذرخش

 

 و هاآشام خون شاهزاده به نسبت نمیتونم من که گفتم شما به منم_

 ! باشم تفاوت بی ولیعهدمون

 

 ...اومدم اینجا هم ای دیگه چیزه برای اما

 

 ؛ داد ادامه آذرخش که کرده نگاه گنگ و سوالی مرسده
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 ! لیاس ملکه درباره_

  

 

 

 نگاهه این متوجه آذرخش که انداخته بهم نگاهی مدوسا و مرسده

 ؛ گفت و کشیده تو اخماشو و شده معنادار

 

 !!!درسته؟ کیه کاره ها جنایت این میدونین شما_

 

 ...نگفت چیزی کسی

 

 ؛ غرید کالفه آذرخش

 

 !!!نمیگین؟ چیزی چرا....چیه؟ جریان_
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 ؛ داد جواب مدوسا یهو

 

 ! نیست لیا اسمش _

 نفرینش مرسده خون طریق از که میاس ملکه حقیقت در زن اون

 شد شکسته

 ! بوده اون کاره ها قتل تمامیه و

 

 ؛ داد ادامه که بود زده زل مرسده به شوکه و مبهوت آذرخش

 

 پرت صخره از بودم باردار حالی در منو و کشت آریازو که بود اون_

 ! کرد

 

 ناکام که انتقامی تا اومده دوباره اون خطرناکه خیلی میا آذرخش

 ...بگیره موجودات تمامیه از رو مونده
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 و خونخوار زنی اون نمیکنه باور کسی که داده فریب جوری رو همه

 !! شیطانیه

 

 ؛ پرسید شد خارج شوکه از که آذرخش

 

 !!!جاست؟ک میدونستی مگه بشکنی نفرینشو تونستی چطور شما اصال_

 

 ...داشت واهمه بود شیطان نیمه یه خودشم اینکه گفتن از مرسده

 

 

 ؛ گفت بهش خطاب دید رو مرسده سکوت که مدوسا بنابراین

 

 ! آشامه خون این با حق_

 کردی؟؟؟ پیدا دسترسی بهش چطوری نگفتی وقت هیچ
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 و دش کتابخونه وارد چطور اینکه دادن توضیح به کرد شروع مرسده و

 ! صخره از شدنش پرت تا ممنوعه کتاب خوندن

 

  برده فرو فکر تو رو مدوسا توضیحات این

 ؛ پرید مرسده روی و رنگ که گفت چیزی یهو که

 

 فرار آینده به ایشتار خدایگان مجازات ترس از آشور برادر تورج_

 ! کرد

 

 ...میکرد پنهان خودشو مختلف زمانیه بُعدهای در و

 

 ...بود زده زل مدوسا دهن به شده خشک و مبهوت مرسده

 

 «مرسده»
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 ! نمیشد باورم

 یقتحق در ببرم پی خودم واقعی هویت به کرد کمکم که تورجی یعنی 

 !!!!!؟...بود دشمنم

 

 ؟؟؟...فرستاد گذشته به منو چرا اصال

 

 

 ؛ گفتم مدوسا روبه

 

 و گیسو و تورج با اتفاقات این همه از قبل بودم که آینده در منم_

 ...شدم آشنا مهرداد

 

  بردم هویتشون به پی مهرداد طریق از من

  داشتیم دوست رو همدیگه مهرداد منو
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  بودن گردنبند اون منو دنبال ها رپتایل اما

 ورجت و شد کشته مهرداد ، کردن حمله اینا تورج زندگیه محل به وقتی

 گردنبندو

 !... جا این به فرستاد منو داد بهم

 

 ؛ کرد اضافه مدوسا

 

 ! یکیه دوشون هر_

 ...کرد ریزی پایه اون رو اتفاقات همه

 !!! میا ملکه نفرین شکستن تا اینجا به فرستادن از

 

 از عدب حتی که داشت آشور برادرش نسبت عمیقی نفرت و کینه اون

 ...نرفت بین از مرگشم

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1497 
 

 نابودی به رو دنیا وولدمورت و میا ملکه بوسیله دوباره میخواد اون

 ! بکشونه

 

 ؛ توپید مدوسا به عصبی و کرده اخم آذرخش

 

 !!؟ دونیمی کجا از رو اینا_

 

 

 ؛ داد جواب و زده بهش پوزخندی مدوسا

 

 ! قدرتمندم جادوگره یه من نکن فراموش_

 

 در ، میکردم رهبری ارتشو یه من باشی داشته وجود تو اینکه از قبل و

 ...دارم مهارت فنون و علوم همه
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 ! بدونم رو چیزا این من که نیست عجیبی چیزه این پس

 

  میکرد نگاش کینه و انزجار با آذرخش

 جادوگری همین بفهمه اگه میگفتم خودم به بار هزارمین برای من و

 !!!کنه؟می چیکار مادرشه کنهمی نگاش نفرت با اینطور که

 

 

 ؛ گفت من روبه و گرفت ازش بارشو نفرت نگاهه

 

 یه آوریه جمع حال در عوضی ملکه این پس باشه اینطوری اگه خب_

  ارتشه

 !!؟....کنیم چیکار باید ما حاال

 

 اتفاقی که نگرانم من ندارن اطالعی جریان این از هم دیاکو فرمانروا

 ! بیوفته براش
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 ! باش همراهش جا همه باشی دیاکو مراقب خیلی باید آذرخش_

 

  قدرتمندیه آشامه خون دیاکو که درسته

 و شیطانی زن این دام تو ممکنه بازم اما داره زیادی های توانایی و

 ...بیوفته وولدمورت

 

  نگرفتم یاد رو کردن باز پورتال هنوز منم

 ...باشیم صبور موقع اون تا باید

 

 ! مخفی ارتشی کردن جمع فکر تو بعدش
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 «دیاکو»

 

 

 ....کردم تعقیبش آذرخش شتابزده رفتاره این از مشکوک

 که دبو کرده آشفته رو آذرخش اینطوری اتفاقی چه بدونم میخواستم

 ...نشد من متوجه

 

 داره آذرخش دیدم که رسیدم مرموز آبشار اون به تعجب کمال در

 ! میکوبه آبشار پشت صخره به محکم

 

 !!!داشت؟ چیکار اینجا آذرخش

 

 و شد ناپدید آبشار پشت سنگی صخره اون دقیقه چند از بعد که

 ...شد غار وارده سریع آذرخش
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 !!!؟؟؟ افتاد اتفاقی چه االن که بودم شده شوکه

 

 

 !!!داشت؟ چیکار اونجا آذرخش و میکرد زندگی کسی چه غار اون تو

 

  شده پنهان اونجا کسی یا چیزی احتماال

 ...زد خوشحالی از برقی چشمام اومد ذهنم تو که چیزی با و

 

  کنه خیانت من به آذرخش نداشت امکان

 ...بود شده اثبات بهم بارها وفاداریش اون

 

 به یهیچ اما بشنوم صحبتشون از صدایی بلکه تا کردم تمرکز خوب

 ...نخورد گوشم

 

 !!! بود خأل مکان همون آبشار پشت غار اون پس
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 ! زمانی بُعد از خارج جایی

 

 گرفتم تصمیم منم و نشد خبری اما موندم منتظر ای دقیقه چند

  قصر به برگردم

 ...بپرسم جریانو این ازش سرفرصت تا

 

  

 

 

 ...برگشتم قصر به و کرده باز پورتالی

 ؛ گفتم خدمتکارا از یکی به رو

 

 ! محرمانه های جلسه اتاق بفرستش اومد قصر به آذرخش_

 

 ...کرد اطاعت و کرده تعظیمی خدمتکار
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 ...خبره چه اونجا و کنهمی مخفی ازم اتفاقیو چه آذرخش بفهمم باید

 

 نمشکمی گردنشو باشه کرده پنهان ازم و داشته اطالعی مرسده از اگه

! 

 

 اگه حتی ندارم شوخی کسی با باشه همسرم مورده در موضوع وقتی

 ...باشه آذرخش ، موجود اون

 

 

 وارد خدمتکار از یکی و شد زده اتاق در که بودم غرق خودم افکار تو

 ؛ گفت احترام ادای از بعد و شده اتاق

 

 ! سرورم_

 ...دارن رو شما با مالقات تقاضای و هستن اینجا آران جناب
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 ؛ گفتم بعد و کرده مکثی متعجب و جاخورده

 

 ! کن راهنماییشون_

 

 ! سرورم اطالعت_

 

 

 بود جدید ملکه تاجگذاری مراسم تو دیدم رو آران که باری آخرین

 ...میکرد نگاهم  کینه با که

 

 ...اومده دیدنم به دوباره ماه چند از بعد االن و

 

 ...کرد خم احترام نشانه به سری کوتاه خیلی شد اتاق وارده

 

 ! هوروش پسره ندیدمت وقته خیلی_
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 ماز هنوزم میدونستم بود خشک و سرد نگاهش ، شد خیره چشمام به

 ...داشت کینه

 

 ...کنم صحبت باهاتون موضوعی به راجع تا اومدم اینجا_

 

 ...نپذیرفت اما نشستن به کردم دعوتش

 ؛ گفتم جدی و کشیده توهم اخمامو

 

 جااین به رو داری نفرت و کینه ازم که تویی شده باعث موضوعی چه_

 !!بکشونه؟

 

 ؛ داد جواب و داد فشار هم رو محکم چشماشو
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 دخالتی ها زمینی به مربوط اموره در خدایان که میدونین اینو حتما_

 تسرنوش که بیاد بوجود بزرگ آنچنان رخدادی اینکه مگر کنند نمی

 ! بده تغییر رو زمین و آسمان

 

 هشداری شما به تا اومدم اینجا خدایان از نمایندگی به من بنابراین

 ...بدم

 

 ، یرهمیگ صورت هایی فعالیت برفی سرزمین های یخ زیر در که مدتیه

 !! کرده نابود رو زیادی طبیعیه منابع که فراطبیعی هایی فعالیت

 

 ؛ پرسیدم خبر این شنیدن از شوکه

 

 ___داره سیمدخت ملکه یعنی_

 

 ؛ گفت و پرید حرفم وسط سریع

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1517 
 

 ! هستن اطالع بی هم ایشون!... نه_

 

 !... نداره امکان این_

 موجوداته ضرره به که میده انجام رو کارایی داره اش قلمرو در کسی 

 اطالعه؟؟؟ بی سیمدخت ملکه اونوقت

 

 چی سرزمینش در نمیدونه که حاکمیه چطور اون پس اینطوریه اگه

 !!!؟ میگذره

 

 ادامه و برده باال سکوت نشونه به دستمو که بگه چیزی خواست آران

 ؛ دادم

 

 ؟ کنهمی نابود رو طبیعیه منابع تمامیه داره که کیه اون_

 

 !!! آگاتار اسم به شیطانی_
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 ، گشتممی اسم این به موجودی دنبال ذهنم تو و کرده ریز چشمامو

 ...بود آشنا برام اسمش

 

 ! اس چیکاره و کیه آگاتار افتاد یادم ثانیه از کسری در که

 

 ...!آوردمی بوجود رو دورگه موجودات که بود کسی همون آگاتار

 ! شدن نفرین معبدش در ایشتار توسط شاگردانش همراهه به و

 

 ؛ گفتم آران به رو

 

 اومدن بوجود باعث که بوده اون دونممی اینکه و شنیدم اسمشو_

 ! شده دیگه رگه چند موجودات از خیلی و ها رپتایل
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 نفرین شاگردانش همراهه به ، بودیم معبد اون تو ما که باری آخرین

 رهکا فراطبیعی  های فعالیت این که میگی داری االن تو و بود شده

 !!!؟ آگاتاره

 

 !!!شده؟ شکسته نفرینش چطوری اصال

 

 ؛ داد جواب و کرده مکثی آران

 

 مخالفتهایی طی که نابیروئه سیاره اهل و فرازمینی موجودی آگاتار_

 ...شد تبعید زمین به داشت آشور فرمانروا با که

 

 تورج برادرش و آشور فرمانروا همسره میا ملکه همکاریه با زمین در

 ...کرد الخلقه عجیب موجوداتی خلق به شروع

 

 رو موجودات اون از نفری هزار چندین ارتشی پیروانش همراهه به که

 ...آورد بوجود
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 ساطع خودش از غیرعادی انرژیه نیروهاش از استفاده هنگام آگاتار

 شهمی گرفته رو زمین دورتادور که حفاظی زدن برهم باعث که کنهمی

!!! 

 

 ویژه سربازان فورا شد موضوع این متوجه هادریان خدایگان وقتی

 ...دفرستا انرژی منبع و زمین به مورد این در تحقیق برای رو آسمانی

 

 موجودات ای عده با درگیری و انرژی منشا کردن پیدا با سربازان

 ...دادن اطالع هادریان خداوندگار به جریانو این الخلقه عجیب

 

 که چیزی اما شکسته رو اونا نفرین کسی چه دونیمنمی هنوز ما

 عجیب موجودات از عظیم ارتشی ساختن حال در اونا که اینه مشخصه

 !... هستن الخلقه
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 ! میاس ملکه کاره این_

 

 

  

 

 

 ...بود شده خیره بهم مبهوت و شوکه آران

 

 وکهش شده رها طلسم بند از( میا ملکه)شیطان یه فهمیدم منم وقتی_

 ...شدم

 

  شده شکسته نفرینش که بودم گفته قبال

 رو همراهانش و اون طلسمه و رفته آگاتار سراغ به مطمئنم هم االن و

 !... داده رو مخفی ارتشی آوریه جمع دستور بهش و شکسته
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  داریم قدرتمندی خیلی دشمنانی ما آران

 قراره هم دفعه این بگو هادریان خدایگان به و آسمانی قصر به برو

 ...باشیم عظیم طوفان یه شاهد

 

 مقابله باهاشون بتونیم تا داریم نیاز آسمانی ویژه گارد به ما بگو بهش

 !... کنیم

 

 ...درمیاد خونخوار شیطانی تصرف به قلمرو هفت صورت این غیر در

 

 و کرده خم سری بود شده خیره بهم متفکر زمان اون تا که آران

 ؛ گفتم سریع که بره بیرون اتاق از خواست

 

 !!!نداری؟ اطالعی مرسده خواهرت از_

 !؟ نه یا اس زنده دونیمی اصال
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 جواب و کرد نگاه شده منقبض فکی و پرکینه چشمانی با و برگشت

 ؛ داد

 

 ! نمیگفتم شما به وقت هیچ کجاست میدونستم اگه حتی_

 

 ! فرمانروا نداشتین خواهرمو لیاقت شما

 

 ؛ غریدم و شدم بلند جایگاهم از آران حرفای از پرخشم و عصبانی

 

 و بوده من ملکه و همسر تو خواهره میگم چی ببین کن گوش خوب_

 کنم پیداش اگه و طوره همین هم ابد تا

 

 !!!؟ هوروش پسره فهمیدی کنه جدا ازم اونو نداره حق کس هیچ 

 

 ...شد خارج اتاق از سریع و گرفته ازم رو



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1514 
 

 

 مگردن رگهای تمامه که بودم دلتنگ و خشمگین و عصبانی حدی به

 ...بود شده متورم

 

 وت اول داده پناه بهت کسی چه و کجایی بفهمم من اگه آخ مرسده آخ

 ور کرده کمکت که کسی اون بعدش میکنم تنبیه خودم روش به رو

 ! شکنممی گردنشو

 

 ! میکنم حست من!  ای زنده دونممی

 بهت دستم اگه فقط ازم دوری حال عین در اما بهم نزدیکی دونممی

 برمتمی خودم با جا همه شده ، خودم به میکنم زنجیرت و قل برسه

 !!! نمیکنم رهات ام لحظه یه اما

 

 ...کوبیدم دیوار به محکم رو اتاق های صندلی تمامه ناراحتی و خشم از
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 کیهت دیوار به نشستمو ای گوشه یه ام ریخته بهم کامال رو اتاق وقتی

 ...گذاشتم پیشونیم روی دستمو و داده

 

 خون فرمانروای و آلفا جفته مخصوصا آشام خون یه جفته وقتی

 ...باشه دور ازش دلیلی هر به هاآشام

 

 و زیاد دلتنگیه ، سردرگمی ، کمبود احساس آشام خون اون

 ...کنهمی درموندگی

 

 آشامه خون یه من االن و کنهمی برطرف جفتش با نیازهاشو تمامه و

 ...هستم شده سرکوب نیازهایی با دلتنگ و درمونده و سردرگم

 

 نیستم حاضر وجه هیچ به که 

 ... بشم همخواب جفتم از غیر کسی با
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 «راوی»

 

 

 اومدن بوجود شاهده نزدیک از و رفته برفی سرزمین به میا ملکه

 ...شد آگاتار توسط الخلقه عجیب موجودات

 

 رو مختلف های گونه از موجوداتی ای رحمانه بی روشهایی با آگاتار

 با قوی موجودی ، دیگر موجودی با آمیختن درهم با و میکرد سالخی

 ! میکرد خلق ترسناک ظاهری و غریب و عجیب نیروهای

 

 هک کرده حفر زمین اعماق به تونلی و بودن کنده رو معبد زیر های یخ

 طریق این از

 ...کردن پیدا دست آتشفشانی های کوه و آهن سنگ معادن به



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1517 
 

 

 ...میکردن جنگی های سالح ساخت به شروع سرعت به و

 

 چند موجودات جوش و جنب عظیمه موج این دیدن از که میا ملکه

 ...بست نقش لبانش روی شیطانی لبخنده رگه

 

 ؛ گفت و کرده تعظیمی میا ملکه به تملق و چاپلوسی با آگاتار

 

 ! شده پُرنور اومدنتون با اینجا!.... بزرگ ملکه_

 

 ...میکنین حکمرانی زمین موجودات تمام بر شما قطعا اینبار

 ...داشت نخواهد رو شما با مقابله توان کسی و

 

 ؛ داد جواب نیشخندی با میا ملکه
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 ...خورمنمی شکست دیگه دفعه این که دونممی خودم_

 

 یم من که تعداد این ، ارتش کردن بیشتر رو بذار هدفو فقط هم تو

 ! کمه خیلی بینم

 

 ؛ گفت و کرده خم سری آگاتار

 

 !! بزرگ ملکه اطاعت_

**** 

 

 

 ندید به یکراست رسید آسمانی قصر به وقتی آران دیگه طرف در

 بهش رو دیاکو فرمانروا پیغام تا رفت هادریان خدایان خدای

 ....برسونه
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 و نشسته هادریان خدایگان محضره در و تاالر در مقدس خدایان همه

 ...بودن زمینیان درباره نظر اظهار مشغول

 

 به آران دقایقی از بعد و بود آران شدن نزدیک شاهد دور از هادریان

 ؛ گفت و کرد تعظیمی و رسیده خدایان محضره

 

 ! مقدس خدایان دیگر و هادریان خدایان خدای بر درود_

 

 ؛ داد جواب و زده لبخندی هادریان

 

 ! فرزند تو بر هم ما درود_

 

 ...کرد تعریف خدایان برای رو دیاکو فرمانروا حرفای تمامه آران و
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 ؛ گفت هادریان به خطاب خدای هوروش

 

 نیروهای توسط دیگه باره زمین معلومه که طور این!... جناب عالی_

 ...شده تسخیر پلیدی و شر

 

 !!!!؟...کنیم شرکت باید همگانی جنگ این در هم ما آیا

 

 ...درگرفت خدایان بین در ای همهمه

 آروم و ساکت سرنوشت خدای زُروان فقط گفتمی چیزی هرکس

 ...بود

 

 ...کرد نگاه خیره زروان چشمای به هادریان خدایگان و

 ...زدندمی حرف باهم بهم کردن نگاه با که انگار
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 دادن گوش حال در دائما و حرف کم بسیار سرنوشت خدای زُروان

 ...بود

 

  علوم در که داشت زیادی خیلی شاگردان

 ....داشتن باالیی مهارت عرفانی

 

 و سرنوشت درباره وجه هیچ به طبیعت نظم نزدن بهم برای زُروان

 ...کردنمی صحبت کسی آینده

 

 تفاقا آینده در که جنگهایی نتایج که داشت رو توانایی این حتی اون

 ...گفتنمی ازشون سخنی ابدا ولی ببینه رو میوفتن

 

 ؛ پرسید زروان به خطاب هادریان خدایگان یدفعه
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 شر بر خیر نیروهای عظیم جنگ این در که داره احتمال چقدر زروان_

 !!!!؟...بشن پیروز

 

 ...میکردن نگاه زروان به تعجب با و شدن ساکت همه یهو

 

 چند از بعد و بست چشماشو و گرفته خود به عرفانی حالتی زروان

 ؛ داد جواب دقیقه

 

 ! داریم پیروزی شانس بار یه فقط_

 

 

 ؛ گفت خدایان بقیه به رو هادریان خدایگان بعد و

 

  شاگردانتون از متشکل ارتشی کدوم هر_

 منتظره و آماده قصر ویژه نیروهای همراهه به و کنین آوری جمع

 ! باشین من فرمان
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 سرعت به کدوم هر و کرده تایید رو خدایان خدای تصمیم این همگی

 ....شدن ناپدید اونجا از

 

 

 ؛ پرسید دید رو آران نرفتن در تعلل هادریان وقتی ولی

 

 !!!؟ فرزند داری ای ناگفته چیزه_

 

 

 ؛ گفت بعد و کرده مکث کمی آران

 

  دارم تقاضایی شما از!... جناب عالی_
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 !!!؟ تقاضایی چه_

 

 ؟ اس زنده یا مرده خواهرم واقعا بدونم میخوام_

 

 

 ؛ پرسید و زده کوچیکی لبخنده هادریان

 

 !!کنی؟می چیکار مرده بگم اگه_

 

 روی به اشک ای قطره و شد آشفته و منقلب حالش شنید اینو که آران

 ...افتاد اش گونه

 

 خواهرش کمک به بود نتونسته که میکرد سرزنش خودشو چقدر

 ...بره
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 ؛ گفت دید رو آران حال ریختگیه بهم که هادریان

 

 ! پسرش هم و خودش هم!... اس زنده_

 

 و نورانی چهره به مبهوت و شوکه و کرده بلند سرشو سرعت به آران

 ...شد خیره هادریان خندان

 

  

 

  

 

 

 «مرسده»
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 ...بود شده بهتر خیلی تیراندازیم مهارت

 در رتی دو همزمان بلکه میزدم هدف به تیرو اینکه بر عالوه که بطوری

 ...میکردم پرتاب و گذاشته کمان

 

 ...میکرد اصابت هدف به دقیقا که

 و بهت در دیدن تیراندازیمو در مهارت از حد این وقتی گایا و مدوسا

 ...رفتن فرو حیرت

 

 در همزمان تیر چند سرعت به میتونستم تمرین روزها از بعد حاال

 ...کنم پرتاب و گذاشته کمان

 

 مه به دستاشو و خندیدمی من موفقیت و خوشحالی دیدن از هم شیوار

  میکوبید

 ...میکرد تکرار رو ″مادر″ کلمه هی و

 

 ...میشد مشخص خندیدمی وقتی که بود زده بیرون نیشش دندونای
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 ...بود رسیده اش شونه روی تا و شده بلند سفیدش یکدست موهای

 

 صدا و پرسر و آبدار محکمه بوسه یه ، بوسیدمش محکم کردمو بغلش

!!! 

 ...میخندید و میکشید جیغ اونم

 

 صدای بودم پسرم با خنده شوخی و بازی سرگرم که طور همین

 ؛ شنیدم نزدیکم جایی رو مدوسا

 

 !!!درسته؟ بدی توضیح چیزیو من به بود قرار کنم فکر_

 

 

 مگه؟؟؟؟ بدم توضیح قراره چیو

 ...شد زده ذهنم تو ای جرقه تو یهو ولی میکردم کنکاش ذهنم تو
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 توضیح براش که داره وجود چیزی آذرخش مورده در گفتم بهش

 ...میدم

 

 !!!؟...خودته پسره همون آذرخش بگم بهش باید چجوری حاال

 

 و قدمهم بی کشیدمو عمیقی نفس و گایا به سپردم شیوارو شدمو بلند

 ؛ گفتم سریع

 

 !!! خودته مرده پسره همون آذرخش حقیقت در_

 

  

 

 

 هک شدن مبهوت و شوکه چنان حقیقت این شنیدن با گایا و مدوسا

 ! بودن شده خیره من به و ایستاده سرجاشون خشک
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 اشک که خندید انقدر ، خنده زیر زد و شد خارج شوک از مدوسا یهو

  چشمانش از

 ...بود شده سرازیر

 

 !... پسرته واقعا اون اما سخته باورش میدونم_

 

 به و کرده قطع اشو خنده هم یهویی خنده زیر زد یهو که طور همون

 ؛ زد فریاد خشمگین و گلوم به زد چنگ سرعت

 

 و شده کشته همسرم همراهه به سوزی آتیش اون تو من پسره_

 !؟...فهمیدی کشته رو اونا تو همسره

 

 وسامد پاهای به چسبید سریع کرده حمله من به مدوسا دید که شیوار

 ...کنه جدا ازم اونو داشت سعی و
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 ! من نجات برای میکرد تقال و میکشید جیغ

 

 پوست که زمین روی شد پرت که داد هل محکم شیوارو مدوسا اما

 ...برداشت خراش دستش

 

 رفتارام دیگه گرفتو چشمامو جلوی خون دیدم رو صحنه این وقتی

 ...نبود خودم دست

 

 بدنم تمامه از ناگهان که کشیدم وجودم اعماق از بلندی جیغ چنان

 ...بیرون زد آتیش

 

 ...بود شده آتیش گلوله یه بدنم همه

 ...میکرد نگام خیره باز دهنی با و مبهوت مدوسا

 

 رایتس دستش به دستم از آتیش که گرفتم گردنم روی از دستشو

 ؛ گفتم دادمو فشارش محکم و کرد
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 ! جادوگر بزنی آسیب من پسره به نکن سعی وقت هیچ دیگه_

 

  شدم ور شعله چطور اینکه از نداشتم درکی

 ....نمک نابود رو بود زده زخم تنم پاره به که رو کسی میخواستم فقط

 

 ...بود شده جمع درد از مدوسا صورت

 ...سوختمی داشت دستش پوست و

 

 ؛ زد صدا و سمتم اومد شده بلند شیوار

 

 !... مادر!... مادر_

 

 ...شد خاموش آتیشم های شعله و درونم آتیش روی شد آبی صداش
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 اهنگ دستشو ساعد و شیوار جلوی نشستم کردمو رها رو مدوسا دست

 ...نبود پوستش خراش از اثری دیگه کردم

 ...!!!بود شده ترمیم

 

 ...کشیدم راحتی نفس که بغلم تو انداخت خودشو محکم

 

  اینطوری منو که مادری عشق این بود چی

 !!!؟ آورد درد به قلبمو و کرد ور شعله

 

 ! شده ظاهر شیطانیت خوی_

 !!!آتیشن جنس از شیطاتین چون

 

 ...زد گایا حرفو این
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 ومدها بدنیا باهاش که شیطانی شخصیت از بُعد اون روزی میدونستم

 ...میده نشون خودشو بودم

 

 ؛ گفتم مدوسا به خطاب بجاش و نکردم تعجب اصال همین بخاطر

 

 !... نکشته پسرتو و همسر و نزده آتیش رو تو کلبه دیاکو_

 

  میرسن تو کلبه به افرادش و دیاکو وقتی

 ...بوده آتیش های شعله در غرق کلبه

 

 یرونب آتیش های شعله بین از پسرتو اما بده نجات نتونست همسرتو

 ...کشید

 

 ... بود مراقبش همیشه داد یادش چی همه کرد بزرگش خودش

 آشام خون که کرد انتخاب خودش آذرخش ، شد بزرگ که زمانی تا

 !!! بشه
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 گوشاش روی دستاشو و چرخیدمی خودش دور به وار دیوونه مدوسا

 ...بود گذاشته

 

 !... دروغه!... دروغه این...نه...نه...نه_

 ...!!کنی انکار رو کرده عوضی آشامه خون اون که کاری میخوای تو

 

 ؛ دادم جواب محکم و کرده اخم

 

 ! واقعیته عین همش!... نیست دروغ...نه_

 و زده آتیش تو کلبه خودش چون گفته دروغ بهت وولدمورت

 دل به قامانت و کینه دیاکو به نسبت تو که کرده کاری و کشته همسرتو

 !... باشی داشته

 

 ...میکرد گریه زار زار مدوسا

 ...بود کرده پیدا انگیزی رقت حال
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 «راوی»

 

 اینکه از خوشحال هم و بود  گرفته و غمگین هم مدوسا روز و حال

 ! اس زنده پسرش

 

 هانداز به و بگیره آغوشش تو محکم پسرشو که نبود دلش تو دل

 ...بود دلتنگش قرن چندین

 

 موجودات و داده انجام زیادی گناهان مدوسا چون نمیتونست اما

 ...بود کرده عام و قتل رو بسیاری بیگناهه

 

 ....کنه مادری ادعای آذرخش برای که دادنمی خودش به حقو این
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 !!! داشت نفرت ازش که آذرخشی

 

 رجسو و شجاع و برازنده جوون پسرش که میکرد فکر این به وقتی

 ...فرامیگرفت وجودشو تموم غرور حس بود شده

 

 و بکنه باهاش کاری همچین تونست عوضی وولدمورت اون چطور

 !!؟...بده فریبش هاقرن

 

 تباهیاش دیاکو فرمانروا از طوالنی سالهای که میکرد فکر این به وقتی

 ...بود زده بهش بسیاری های آسیب و شده متنفر

 !!! میشد بیزار خودش از

 

 

 سوختمی براش دلش بود مدوسا حال این شاهده که مرسده

 ؛ گفت ای دلجویانه لحن با و رفته نزدیکش
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 هب آسیبی بخواد کسی اگه!... مادرم منم یه!...  داری حسی چه میدونم_

 ...میکنم نابودش برسونه فرزندم

 

 دیاکو بنظرم ، مَرده خیلی اما تنده خویی و خلق با و سرکش آذرخش

 !... کرده تربیت نحو بهترین به اونو

 

 لیو داری دشمنی باهاش و آذرخشی مادر تو میدونست اینکه با دیاکو

 ...کنه حس رو داشتن مادر و پدر کمبوده آذرخش نذاشته وقت هیچ

 

 نارهک همیشه اینکه برای که وفاداره و وابسته دیاکو به چنان آذرخش

 !... بشه آشام خون که کرد انتخاب باشه دیاکو

 

 ور حقیقت بهش شد بهتر اوضاع وقتی زمان مرور به!... نباش نگران

 ! میگیم
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 ؛ داد جواب مغموم و گرفته لحنی با مدوسا

 

 !... مادرشم من که بفهمه نباید وقت هیچ!... نه_

 سنگدلی و رحمیبی به همه این که جادوگری بدونه خوامنمی من

 !... مادرشه داشته سیاهی گذشته انقدر و معروفه

 

 شجاعی و برازنده جوونه به و اس زنده پسرم فهمیدم که همین برای

 !! کافیه شده تبدیل

 

 ...باشم سنگدل و خبیث جادوگره همون ذهنش تو باید من

 

 ؛ گفت بود شده مبهوت و متحیر مدوسا حرفهای شنیدن از که مرسده
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 ___اما_

 

 ؛ گفت و پریده حرفش بین سریع مدوسا

 

 زیادی وقت پورتاله کردن باز که تمرین آخرین سر بریم بهتره_

 !... نداریم

 

 

 براش مدوسا تحمل و خودداری این ، بود اومده بیرون بهت از مرسده

 ...بود انگیز حیرت

 

 نقر همه این از بعد مادری ممکنه چطور که میکرد فکر این به مرسده

 ازش براحتی اس زنده فهمیده که االن فرزندش دیدن حسرت

 !!!؟...میگذره

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1541 
 

 ینکها به برسه چه میشه دیوونه نبینه ساعت چند رو شیوار اگه خودش

 ...باشه داشته حسرتشو طوالنی سالهای

 

 ...کنه تحمل رو شیوار از دوری ای لحظه نمیتونست حتی

 

 زیر و هاش شونه روی دستاشو و ایستاده مرسده پشت مدوسا

 ؛ کرد زمزمه گوشش

 

 !... کن خالی چیزی هر از ذهنتو_

 !... کن فکر بری میخوای که مکانی به فقط و

 

 ...داره نیاز باالیی بدنیه و تمرکز قدرت به کردن باز پورتال

 

 ...نیک استفاده ازش نباید خیلی میگیره زیادی انرژی اینکه بدلیل
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 !... جزئیاتش با کن تصور ذهنت تو رو مکان یه حاال

 

 هک کرد تصور ذهنش تو رو مکانی کرد تمرکز اینکه از بعد مرسده

 ...داشت دیاکو با اونجا زیادی خصوصی و عاشقانه خاطراته

 

 ای آینه ای حفره و چرخوند وار دایره صورت به هوا تو دستاشو بعد و

 ...اومد بوجود شکل

 

 ؛ گفت و زده بدجنسی لبخنده مدوسا

 

 !... آفرین خوبه_

 !... داری مقدس خدایان چشمه تو زیادی خاطرات معلومه

 

 ...انداخت گل هاش گونه سریع مرسده
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 ؛ افزود مدوسا و

 

 دو بین داری چون بشی واردش باید پورتال کردن باز محض به فقط_

 هک طور همون چون داری نگهش زیاد نباید کنیمی ایجاد ارتباط مکان

 ...میبره تحلیل انرژیتو گفتم

 «دیاکو»

 

 که بودم زده دیوار به امو تکیه و نشسته طور همین درمونده و گرفته

 می قدماشو صدای میکردم احساس رو اتاق به آذرخش شدن نزدیک

 ....شنیدم

 

 نزدیک بهم نگران دید رو ریخته بهم و آشفته اتاق وقتی آذرخش 

 ؛ گفت و شد

 

 !!!؟ افتاده اتفاقی چه!... سرورم _
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 بفهمم رو چی همه و کنم نفوذ ذهنش به اینکه از قبل کردم سعی

 ...بده توضیح رو آبشار جریان برام خودش

 

 ردهمو و بود کرده ثابت وفاداریشو بهم که آذرخشی فهمیدممی باید

 !کردمی مخفی ازم رو چی بود من به آشام خون ترین اعتماد

 

 ؛ گفتم حسی هر از خالی نگاهی با بنابراین

 

 !!رفتی؟ کجا عجله با_

 ؟....بودی آشفته که بود اومده پیش ای مسئله چه

 

 نشون خونسرد خودشو زود خیلی اما لرزید نگاهش کوتاه ای لحظه

 ؛ داد جواب و داده

 

 !... سرورم نبود مهمی چیزه -
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 ازم جاسوسی حال در ها رپتایل از ای عده که دادن خبر جاسوسان

 ...کردم مجازاتشون خودم که شده شناسایی فورا که بودن ما ارتش

 

 !!!!!دروغ

 

  اولین این بودن هم کنار هاقرن از بعد

 ...!بود من به آذرخش دروغ

 

 بهم وفاداریش و صداقت از مهمتر چیزی آبشار اون پشت مطمئنا

 ...بود

 

 ؛ گفتم و زدم پوزخندی و انداخته باال ابرویی

 !؟...چیه بگه دروغ من به که کسی مجازات میدونی_

 

 ...کنم حس اضطرابشو میتونستم حاال
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 ...درمیومد سختی به که نفساش صدای حتی

 

  گرفتم فاصله ازش قدم چند شدمو بلند

 ؛ دادم ادامه بهش پشت و

 

 از اگه حتی میگیرم درنظر براش رو مجازات دردناکترین و بدترین_

 ...باشه بهم وفادار هایآشام خون

 

 !... آذرخش نمیکنه فرقی هیچ خیانت با برام من به دروغ

 !!!!؟...کردی منو به خیانت به شروع کی از

 

 ! نکردم خیانت شما به من!... سرورم_

 ....اما

 

 ؛ زدم فریاد عصبانی و کشیدم تو اخمامو
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 ؟؟؟؟...چی اما_

 ؟...فهممنمی من کردی فکر چطور

 

 !... شدم مجبور من!... سرورم_

 و مرسده ملکه جون حفظ برای شدم مجبور میلم برخالف من

  فرزندتون

 م مخفی ازتون چیزو همه

 ..کنم

 

 ...بودم شده خیره آذرخش به مبهوت و شوکه

 

 !!!!!فرزندم؟؟ و همسرم

 

 بودم؟؟؟ شده فرزند صاحب مرسده از من
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 تمامیه و گذاشته آذرخش سره روی دستمو فورا نکردمو معطل دیگه

 ...دیدم یکی یکی رو بود افتاده که اتفاقاتی

 

 !!!!داشتم؟ سفید موهایی با زیبا نهایت بی پسر یه من

 

  بود دشمن که مدوسایی نمیشد باورم

 ...کرده مخفیش و داده نجات منو ملکه

 ...برداشتم آذرخش سر روی از دستمو زده بهت

 

 !!!! داشتیم پسر یه ما....بود زنده مرسده جفتم ، همسرم

 ...بکشم بلندی فریاد زیاد خوشی از میخواست دلم

 

 ؛ گفت و شده بلند فورا آذرخش
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 هک بود این مردم پنهان شما از رو حقیقت من اینکه دلیل!... سرورم -

 !... داره وجود ولدمورت از تربزرگ و ترخطرناک خیلی  خطری

 

 ایینپ به مرسده بانو کردن پرت و آریاز شدن کشته باعث که کسی

 حتما آورده بدنیا وارثی و اس زنده بانو که میفهمید اگه بود دره

 ...برمیومد کشتنشون درصدد

 

 دیدن به فقط فهمیدمنمی رو آذرخش حرفای از چیز هیچ بودم گیج

 ...میکردم فکر پسرم و مرسده دوباره

 

 ودمب منتظر بیصبرانه بود شده تر روشن دلم کشیدمو عمیقی نفس

 !...ببوسمشون و بکشم آغوشم توی فرزندم به همراه رو مرسده

 

 ؛ غریدم سریع آذرخش هایحرف به توجهبی پس

 

 !باش زود غار، اون به ببر رو من _
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 ؛ گفت دید منو جدیت وقتی ولی بود زده زل باز دهنی با آذرخش

 

 غار به شدن وارد حق گایا و جادوگر مدوسای جز به کسی!... سرورم_

 ...سشده طلسم غار اون ندارن، رو

 

 ؛ کردم زمزمه زدمو چنگ گلوشو قراری بی با 

 

 رو من جلوی تونهنمی طلسمی هیچ! اونجا به ببر رو من گفتم _

 ...بگیره

 

 

 ...رفتیم آبشار نزدیکه مکانی به پورتال طریق از

 ...رسید مشامم به ناآشنا و عجیب بویی شدیم مکان اون وارده همین
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 ! خوبی حس نه و داشتم بهش بدی حس نه که بویی

 ...موجوده کدوم به متعلق دونستمنمی

 

 ؛ گفتم آذرخش به رو

 

 !!!؟...کنیمی احساس رو بو این هم تو_

 

 ...ناآشناس برام اما!.... سرورم بله_

 

 ...رسیدیم غار سنگیه ورودی کناره به تا رفتیم جلوتر

  یهو کردمو نگاه سنگی های صخره به

 ؛ میزدم فریاد و کوبیدم ها صخره روی محکم

 

 !.... مرسده!... مرسده_
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 !!! کن باز رو لعنتی غار این پس اونجایی دونممی

 

 ریادف دلتنگی و خشم با اسمشو بار چندین من و نیفتاد اتفاقی هیچ

 ...میزدم

 

 ؛ گفت آذرخش یهو

 

 ! بشیم وارد ما ذارهنمی جادوگر اون _

 

 ...میزدم فریاد وقفه بی گرفتم آتیش انگار آذرخش حرف این با

 

 ؛ سمتم برگشت کالفه آذرخش نیفتاد اتفاقی هیچ بازم

 

 ____تونیمنمی نخواد عوضی جادوگره این که زمانی تا_
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 حرفش سریع آذرخش ای شیشه ای الیه شدن نمایان با ناگهان که

 ؛ گفت متعجب و خوردرو

 

 !... کرد باز رو ورودی_

 

 تپش بعد و کردم عبور ایشیشه الیه اون از زدمو محوی خیلی لبخنده

 ....شد وارد آذرخش سرم

 

 چرخوندمو چشم سریع شدیم غار بزرگ نسبتا فضای وارد که همین

 ....گشتممی مرسده بدنبال

 

 !!!! دیدمش نهایت در

 ....ودب شده الغرتر...کرد بررسی بار چند پاشو تا سر حریصانه چشمام

 

 نخش صورتی و بلند موهایی با هیکلی و تنومند مردی دیدن با ولی

  کنارش
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 ....اومد جوش به خونم

 

 ...میزد نیش قلب به ماری مثل حسادت

 خون بوده همسرم کناره مرد این مدت این تمامه نکنه که فکر این از

 مرسده خودمو باورنکردنی سرعتی با و گرفته چشمامو جلوی

  رسوندمو

 ...کشیدم خودم طرف به محکم اونو

 «مرسده»

 

 اگای کمک به باید فقط بود شده تموم من آموزش مدوسا گفته به

 ...بگیرم یاد رو کردن پرواز

 

 ....بودم کرده کسب باالیی مهارت تیراندازی و شمشیرزنی در

 

 ...میدادم انجام براحتی رو کردن باز پورتال طور همین و
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 مدوسا با بود همراهم همیشه که خاطرات شمشیر با میخواستم حاال و

 ...کنم مبارزه

 

 !... داره شمشیرزنی تو باالیی مهارت مدوسا گفتمی گایا

 !... بدم شکستش باید من

 

 ...داشتم خاصی هیجان و دلهره حس امروز

 ودب قرار اتفاقی گرفتممی دلهره اینطور وقت هر بودم مطمئن دیگه

 ...بیوفته

 

 بازی و یدمیکوب سنگها به باهاش و بود گرفته دستش چوبی تکه شیوار

 ...میکرد

 

 اش صدقه قربون کردمو نگاه پسرم باالی و قد به که طور همین

  گرفتممی

 ؛ گفت مدوسا
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 اومده...میخواد ورود اجازه   آبشار پشت گرشاسب شیرها رهبره_

 ...ببینه شیوارو

 

 ؛ پرسیدم و سمتش برگشتم متعجب

 

 !!!؟ ببینه پسرمو میخواد چی برای_

 

  که باشه این تونهمی دلیلش!... خب_

 !... هببین دوباره رو میشه سرزمینش ناجی آینده در که پسری میخواد

 

 ؛ داد ادامه بدجنسی با بعد و

 

 !... ببینه رو تو که میاد بهونه این به شایدم_

 !... کشدار و عمیق یادمه رو تو به روزاش اون های نگاه من
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 ؛ گفتم باز دهنی و شده گشاد چشمانی با

 

 !... نداره امکان این_

 !!!؟ هستم هاآشام خون فرمانروای همسر من نمیدونه اون مگه

 

 ؛ داد جواب و انداخته باال ای شونه

 

 !... قدرتمنده نهایت بی رهبری و فرمانروا یه اونم ولی!... نمیدونم_

 !... نکرده اختیار همسری هنوز اون ضمن در

 

 یوقت اما نمیده بهم بدی حس نگاهش اینکه با ، شدم معذب و کالفه

  میکرد نگام پرنفوذ و عمیق اونطوری

 ...نداشتم راحتی احساس
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 ...شد غار وارد شیر هیبت با و داد ورود اجازه بهش مدوسا

 

 یخاص عظمت و شکوه بود شیر حالت در وقتی بگم میتونم جرات به

 ...داشت

 

 ...زد زل بهم ثانیه چند ایستاد قدمیم چند فاصله در و نزدیکم اومد

 

 حس گیرمب نگاهمو نمیتونستم منم و میکرد نگام اینطوری وقتی لعنتی

 ...داشتم رو دیاکو به خیانت

 

 ؛ گفتم و گرفتم نگاهمو سختی به

 

 !... گرشاسب جناب اومدین خوش_

 

 ؛ داد جواب محکم و بم لحنی با و دراومد انسانی حالت به
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 !... من بانوی سپاسگذارم_

 ...ببینم شیوارو اومدم بانو ببخشین منو

 

 ...کشیدم راحتی نفس نامحسوس

 هب خنده با بود شده جلب گرشاسب سمت به اش توجه که شیوار و

 ....برداشت قدم سمتش

 

 رو گرشاسب که روز چند این تو میکردم فکر...پرید باال ابروهام

 ...میکردم اشتباه انگار اما کرده فراموشش ندیده

 

 !!! شناخت رو گرشاسب

 !... داشتن باهم عمیقی ای رابطه دو این معلومه

 

 ....میکرد نوازش و بوسیدمی گرفته بغلش تو شیوارو
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 ...نشست گلوم تو بغضی لحظه یه

 اهاشب گرفتومی بغلش تو پسرشو دیاکو گرشاسب جای به باید االن

 ...میکرد بازی

 

 عقب سختی به رو بود کرده تار چشمامو جلوی که اشک ای الیه 

 ....زدم

 ...خورد گره مدوسا نگاهه تو نگاهم که

 

 ...فهمید منو حال انگار

 

 با که بودیم گرشاسب و شیوار خنده و بازی تماشای سرگرم اینقدر

 ...پریدیم جا از آشنایی و بلند فریاده

 

 !!!!؟ میزد صدا منو داشت دیاکو
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 ؟؟؟...اینجام من بود فهمیده چطور اون

 

 مرسده»

 

 

 ....میزد فریاد وقفه بی خشمگین دیاکو

 به یبیعج حالت با دیدم که کردم نگاه مدوسا به آشفتگی و نگرانی با

 ...زده زل آذرخش

 

 ...کرد باز غارو ورودی طلسم خوندن با نهایت در و

 ...بود رفته باال بشدت قلبم ضربان من و

 

 ...بود چسبیده بهم محکم و قایم پشتم شیوار

 

 ...دراومد لرزه به رو وجودم تمامه شد غار داخل وقتی
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 و شده مات داشت که میدیدم رو دیاکویی داشتم دوری ها ماه از بعد

 ...میکرد نگام حریصانه

 

 خون مرد این دلتنگ بازم من گذشتمی درازی سالهای اگه حتی

 !... بودم آشام

 

 ای هدیگ زن اون اینکه با ، باشم متنفر ازش نمیتونستم هیچوقت من

 شعله قلبم تو عشقش آتیش همچنان اما کرده جایگزینم رو

 ...میکشید

 

 و عصبانی رفت هم تو اخماش کنارم گرشاسب دیدن با لحظه یه

  پرخشم

 ....کشید خودش آغوش تو و کرده جدا کنارش از منو اومد سرعت به

 

 حسادت کنارم گرشاسب دیدن از دیاکو بفهمم که نبود سخت زیاد

 ...میکرد
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  خواستنمی رو نزدیکی این دلم

 رو شیطان زنه اون چرا که نداده توضیح برام که وقتی تا نه حداقل

 !.... کرده ملکه

 

 وقتش پس نباشم ضعیف که بودم کرده تمرین مدت همه این من

 !...نه نبود،

 

 !...گریهزیر بزنم نبود وقتش هم االن و نبودم ضعیف دیگه من

 

 ؛ گفت گرشاسب به خطاب خشمگین

 

 !!!وایسادی؟ همسرم کناره که هستی کی تو_

 میگم چی ببین کن گوش خوب

 من مال هم ابد تا و بوده من مال اومده بدنیا که ای لحظه از زن این

 !.... میمونه
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 بشه نزدیک بهش نَری موجوده هیچ نه و تو نه نمیدم اجازه و

 !!!!فهمیدی؟

 

 کشیدمو بیرون آغوشش از محکم خودمو دراومدم شوک از وقتی

 ؛ گفتم محکم و جدی

 

 !! ات ملکه پیش قصرت به برگرد_

 ..!. نداره اهمیتی براش حرفا این و شناسهنمی رو تو کس هیچ اینجا

 

 رونبی نیشم دندونای ناخودآگاه میلرزیدم عصبانیت و خشم از وقتی

 ؛ گفت شده خشک و مبهوت دیدنشون با دیاکو و زده

 

 شدی؟؟؟ تبدیل آشام خون به....چطوری!....تو!....تو_
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 ؛ دادم ادامه و زده زهرخندی

 

 ....بمیرم نذاشت ترینه ارزش با و عزیزترین برام  که کسی_

 

 ...کرد تبدیلم بود معرفت بی توئه همخون چون پسرم طریق از آره

 

 پشت از شیوار یهو که میکرد نگام شده مات و گیج همچنان دیاکو

 ...بود شده خیره دیاکو به کنان غرش و اخمامو و اومد بیرون سرم

 متس دوید شیوار که بگیره شیوارو بازوی خواست و رفته جلو دیاکو

 چشماشو جلوی خون دید شیوارو حرکت این دیاکو وقتی گرشاسب

 ...بود شده کبود حسادت و حرص از و گرفت

 

 ؛ گفت محکم بود ساکت لحظه اون تا که گرشاسب

 

 سرهپ سرنوشت که هستم گرشاسب بالدار سفید شیرهای رهبره من_

 !... خورده گره من قلمرو با شما
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 !... منه قلمروئه ناجی و محافظ شیوار حقیقت در

 ببینید پسرتون کناره منو لحظه هر که نیست تعجبی جای پس

 !!!! فرمانروا

 

 ؛ پرسید حیرت با و شده شوکه بار چندمین برای دیاکو

 

 !!!!؟ ممنوعه قلمرو بالدار سفید شیرهای همون _

 ! هستن ای افسانه شیرهای اونا....ممکنه؟ چطور اما

 

 ...دراومد شیر حالت به دیاکو چشمان جلوی گرشاسب یهو که

 ...بود دیدنی دیاکو مبهوت قیافه

 

 ...بود شده گرشاسب شیرمانند هیبت تماشای محو

 ؛ گفت باز دهن با که
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 !!! باشکوهه خیلی_

 

 ...داد حالت تغییر گرشاسب دوباره بعد

 

 ...بود زده زل گرشاسب به شوکه دیاکو مثل آذرخشم

 به عمیقی حسرت با  و غمگین که افتاد مدوسا به نگاهم لحظه یه

 ...بود شده خیره آذرخش

 

 ؛ گفتم دیاکو به و گرفته مدوسا از نگاهمو دردآلود

 

 ! برو اینجا از خوبه حالم و ام زنده من فهمیدی که حاال دیاکو_

 !... نمیایم همراهت پسرم و من
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 بیعص لحن و اخم همون با دوباره و گرفته گرشاسب از نگاهشو دیاکو

 ؛ داد جواب

 

 هی حتی نمیدم اجازه دیگه و قصر به برمیگردین من با االن همین_

 !... شدی متوجه بشین دور ازم قدمم

 

 ؛ گفت و شده بحثمون وارد مدوسا یهو

 

 حقیقت در کردین انتخابش ات ملکه عنوان به که زنی!  فرمانروا_

  همون

 !... بزنه گول رو شما تونست مکر و حیله با که میاس ملکه

 

 اون شدن کشته باعث و کرد پرت صخره از رو مرسده که بود اون

 !... شد تون کوتوله دوست

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1568 
 

 درصدد قطعا آورده بدنیا وارثی و اس زنده مرسده بفهمه اگه االن و

 ...برمیاد کشتنشون

 

 !... جاست ترین امن براشون اینجا فعال پس

 

 

 «راوی»

 

 

 نسرزمی سمت به نیست قصر در دیاکو اینکه فهمیدن با میا ملکه

 ...رفت

 

 اینتیجه و موندمی منتظر هرچه اینکه از شده کالفه و عصبانی 

 ...گرفتنمی
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 دترزو چه هر بود گرفته تصمیم داشت اون با دیاکو که هم رفتاری با

 ....کنه عملی اشو نقش

 

 ؛ زد لب و کرد تعظیمی دیدنش با آگاتار

 

 ! اومدید خوش!... بزرگ ملکه_

 

 !شده؟ تکمیل ارتشمون آگاتار _

 

 پاره تیکه آماده و نفس تازه نیروی هزار هزاران!.... سرورم بله -

 !... کردن

 

 بوی که لبخندی اون. داره نگه رو لبخندش اون نتونست میا ملکه

 ....دادمی رو قلمروها کل نابودی

 

 ؛ تگف چاپلوسی با و شده خوشحال میا ملکه لبخند دیدن با آگاتار
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 !عزیز؟ ملکه میدین حمله دستور کِی_

 

 مینز به برای زمانی چه که بود این بررسی حال در ذهنش تو میا ملکه

 !!! ؟ بود قلمروها تصرف و خدایان زدن

 

 نشنید اون از جوابی وقتی اما زد صدا رو میا ملکه بار چند آگاتار

 دلبخن با بود اومده خودش به تازه که میا ملکه. شد بلند ترسیده

 ...زد لب شیطانی

 

 !...کنیممی حمله شب نیمه_

 

 دز لب چیزی آوری یاد با ولی داد سرتکون پس بود موافق هم آگاتار

 ؛

 

 .....ملکه ولی_
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 پرسید یعصب لحن با و افتاده اتفاقی فهمید آگاتار تردید دیدن با ملکه

 ؛

 

 افتاده؟ اتفاقی چه_ 

 

 ...کرد پا اون و پا این کمی آگاتار

 

 دیزیا انرژی ارتشمون به تا داریم نیاز باکره دختر پنج خون به ما _

 .بدیم

 !... میشن کنترل غیرقابل و تقویت خون این با ها اون واقع در

 

 لندب عصبی کرد؟ می پیداشون کجا از دخترباکره؟ پنج. کرد اخم ملکه

 ؛ زد لب و شد

 

 !گفتیمی زودتر باید_
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 ....اومد در سجده به و کرد تعظیم ناراحتیش دیدن با آگاتار

 

 من...من... بودم کرده فراموش من ، ملکه کنین عفو منو_

 

 دختر چند و بود اتاقش در امروز که دختری یادآوردن به با میا ملکه

 ....زد برق هاشچشم دیگه

 

 اینه احساس با که رفته قصر از بیرون به آگاتار به توجهبی میا ملکه

 ....شد ناپدید تعقیبه تحت

 

 این واقعی هویت تا رفتند قصر سمت سریع آذرخش های جاسوس

 !... اس حمله به آماده عظیم ارتشی و کنن برمال رو زن
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 به طلسم با رو بودن باکره که رو ندیمه پنج اون سریع میا ملکه

 ...بشن درنده ارتشی قربانی تا برد یخی سرزمین

 

 دهبرن خنجری با رو دختر پنج اون میا ملکه آگاتار پیش رسیدن با

 ارتشش روی تا داد آگاتار به رو خونشون تمامه و برید گلوشونو

 ...بریزه

 

 

 بوسیله رو بیچاره دختران خون میا ملکه های چشم جلوی هم آگاتار

 ....ریخت ارتشش روی وحشی های پرنده از تعدادی

 

 به یخی سرزمین کل که کردند غرشی الخلقه عجیب موجودات که

 این منبع تا داد دستور سرزمین اون یملکه سیمدخت و اومد در لرزه

 ....کنن پیدا رو صدا
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 سرزمین یخهای زیر از صدا این که میدونست چه سیمدخت اما

 !... خودشه

 

 هاشونشونه روی که زشتی و آور تهوع موجوداتی به داشت میا ملکه

 اینکه از میبرد لذت و میکرد نگاه داشت وجود سمی و تیز خارهای

 !.... باشه خودش حکمرانیه و تصرف در دنیا کل دوباره بود قرار

 

 هک ارتشی به داشت و ایستاده خونخوار ملکه سر پشت که هم آگاتار

 ؛ گفت میکرد نگاه بود ساخته

 

 !!!؟ میکنیم حمله قلمرو کدوم به اول_

 

 ...بود کرده رو فکرهاش. زد پوزخندی میا ملکه

 رو فکرش هم درصد یک حتی کسی که کردمی حمله جایی به

 ...کردنمی
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 !... سرزمین همین_

 

 ؛ داد جواب جاخورده آگاتار

 

 هک اونجایی تا و کنهمی اداره برفی ملکه رو سرزمین این سرورم ولی_

 نوعی به مجهز ارتشش سیمدخت ملکه شدم باخبر مدت این تو من

 !!!! ممکنه غیر تقریبا ازش کردن عبور که دفاعیه دیواره

 

 

 هب همیشه از بیشتر شیطانیش خوی و بودند شده قرمز میا های چشم

 ؛ گفت نداختمی ولرز ترس به هم رو آگاتار حتی و اومدمی چشم

 

 ظیمع ارتش یه گوشش زیر باشه نداشته خبر حاکمش که سرزمینی_

 !... بشه نابود همه از زودتر که بهتر همون ، گرفته شکل

 

 ....داد سر شیطانی ای قهقهه و
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 ؛ زد فریاد و برگشت ارتش سمت به و

 

 !... نذارین زنده رو کدومشون هیچ و کنین حمله یخی سرزمین به _

 !!! بشه رنگین خودشون خون با سرزمین این سفید رنگ خواممی

 

 ...دادن سر بلندی فریاد سرورشون حرف این با

 

 هشد تر تیز هاشونلبه و بودند شده بزرگتر موجودات تمام خارهای

 اول از که جنگی عطش و بودن جوش و جنب حال در همشون... بود

 ...کردمی اذیتشون داشت بود دروجودشون خلقت

 

 

 ؛ غرید فرماندهان به رو بلندی صدای با بعد و
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 !!!!!! حمله_

 

 

 «دیاکو»

 

 

 رتمنف و کینه و خشمگین شنیدم مدوسا زبون از جریانو تمامه وقتی

 ...میشد بیشتر عوضی زنیکه اون به نسبت

 

 !!!؟ کیه واقعا لیا بفهمم نتونستم قدرتم همه این با من چطور

 

 زیباشو و مظلوم ظاهره فریب  چطوری که میکنم فکر این به وقتی

 ....میشم متنفر خودم از خوردم

 

 

 ....بود نیفتاده پسرم و مرسده برای اتفاقی هیچ که خوبه چه و
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 همب خالی تو و سرد نگاهی با که کردم فکر ای لحظه به کشیدمو آهی 

 ... نمیاد همراهم که گفت

 

 هن گر و نیاوردمش قصر به شیوار و خودش جون حفظ بخاطر من البته

 !! ببرمشون خودم با و کولم روی بندازمشون نداشت کاری برای

 

 آغوشش تو و کردممی نوازشش همیشه روش که تختی به

 !... غار اون نه منه، آغوش تو ، تو جای.... شدم خیره گرفتمشمی

 

 آغوش به گردی برمی بازم باشی ناراحت و دلخور ازم که چقدرم هر

 !... من

 

 هیچوقت!...  پسرم آخ... بود شیوار و مرسده پیش فکرم همش

 تهداش فرزندی عاشقشم نهایت بی که زنی از روزی کردمنمی فکرشو

 !... باشم



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1579 
 

 

 پادشاهی وارث و شاهزاده که کسی...داشتم زیبا پسر یه من حاال و

 ! بود اصیل هایآشام خون

 

  میشد خشم و حسادت از پر وجودم

 مردک اون به من ترس از و شناختنمی پدرش عنوان به منو اینکه از

 !... برد پناه

 

 من فرزند و همسر کناره گرشاسب مرد اون مدت این تمامه یعنی

 !!!؟ بوده

 

 مرسده به نگاهشو اصال من ، باشه میخواد کی هر گرشاسب

  خواستمنمی

 نه نمک نگاش اینطوری میتونستم من فقط که کشدار و عمیق هایی نگاه

 !!! ای دیگه مرده
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 ازمب میشد متنفر ازم اگه حتی بود من آغوش به محکوم ابد تا مرسده

 منو بین مردی نمیدم اجازه و باشم کنارش باید که بودم من این

 !! بگیره قرار همسرم

 

  اومدم بیرون خیال و فکر از لحظه یه

 ملکه اون اومدم که ای لحظه از چرا گفتم خودم با و کرده اخمی

 ؟؟؟...ندیدم رو خونخوار

 

 و ورودسراسیمه که میکردم چک اطرافشو و قصر داشتم ذهنم تو

 ....کرد متعجبم رز هایگل باغ به آذرخش ناگهانی

 

 !... کرد سقوط یخ قلمرو!... سرورم_

 

 

 ؛ گفتم و کشیده هم تو اخمامو جاخورده
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 ؟؟؟ کرد سقوط که چیه منظورت_

 

 شب نیمه غریب و عجیب و ناشناخته موجودات از بزرگ ارتشی_

  گذشته

 عده ویژه گارد دفاعی دیوار شکستن با و حمله یخی سرزمین به

 !!! کردن تکه و قتل رو زیادی

 

 ؛ پرسیدم سریع نگران

 

 اومد؟؟؟ سرش به چی سیمدخت!... سیمدخت_

 

 ...نداریم سیمدخت ملکه وضعیت از اطالعی فعال متاسفانه _

 

 ...میلرزیدم خشم و عصبانیت زور از
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 ؛ گفتم آذرخش به رو

 

 !!! شیطانه زنیکه اون کاره این_

 دارن یجنگ سرباز و نیرو چی هر تا بفرست قلمروها به تیزپا پیکهایی

 ...بفرستن برامون

 

 !... شده آغاز عظیم جنگ

 

 !... بود خواهیم زیادی های خونریزی شاهد بزودی

 

 وحشی بسیار عجیب موجودات اون دادن خبر جاسوسان!...  سرورم_

 ...هستن کنترل غیرقابل و

 

 اس دیگه موجودات خون خوردن و کردن تیکه تیکه فقط هدفشون

...! 

 ...شده ساخته موجودات اون از هزار هزاران
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 از میا ملکه بودیم مرسده همسرم کردن پیدا سرگرم ما که زمانی_

 !... ساخته رو ارتش اون آگاتار کمک به و کرده استفاده ما غفلت

 

 ، اه کوتوله ، جنگلی و دریایی پریان ، ها گرگینه ارتش به ما آذرخش

 !!! داریم نیاز انسانها ، ها الف

 

 اضافه هم وولدمورت ارتش اگه نیست کافی بازم!... سرورم اما_

 ___بشه

 

 ؛ زدم فریاد حرفش به توجه بی

 

 !... بیار منو نبرد لباسای_
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 «راوی »

 

 

 اشهتمرین قبل از ترمصمم شده شروع جنگ اینکه شنیدن از مرسده

 ...بود مبارزه آماده و ذاشتمی سرش پشت رو

 

 ...دهب انجام رو تمرینش آخرین تا رفتن پرتگاهی لبه به گایا با همراه

 

 بود فراگرفته وجودشو ترس و استرس

 ...داشت ارتفاع از ترس بود شده پرت صخره اون از که وقتی از

 

  دیح تا که داد توضیح براش کردن پرواز از رو حسش بخوبی گایا اما

 ...شد کم استرسش از
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 از مانع ترسش بپره نتونست بازم مرسده اما کرد پرواز گایا وقتی

 ...میشد پریدن

 ! غار به برگشتن دوباره بنابراین

 

 و کشته رو شوهرش که کسی بود فهمیده جادوگر مدوسای طرفی از

 انتقام قصد ولدمورته گفته دروغ فرزندش مرگ درمورد بهش

 ...داشت

 

 متعجب خوبی به جنگ شنیدن از هم مدوسا! ولدومورت از انتقامی

 شنید موجودها اون عظمت از وقتی اما بکشه طول کردمی فکر. شد

 ....کرد تعجب بیشتر

 

 

 یاکود فرمانروا دستور طبق و فرستاد قلمروها به رو پیکهایی آذرخش

 سراسر از ارتشی خواهان و کرده پخش یخ سرزمین سقوط خبر

 ...شدن قلمروها
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 انتقام و کردمی پیدا تسلط دنیا به داشت و بود کرده حمله اینکه از میا

 ...بود خوشحال بسیار گرفتمی

 

 جای جای از و شده کشته که یخ سرزمین بیگناه مردم دیدن از و

 وجودشو قدرت و غرور حس بود شده جاری خون سرزمین

 ...فراگرفت

 

 

 همه و نداشترو یهویی جنگ این انتظار یخ سرزمین از هیچکس

 ....بودن کرده تعجب

 

 دهایستا ارتش از جلوتر که ترسناک و پوش مشکی زنی دیدن از همه

 ...بدند نجات رو خودشون داشتند سعی هراسان و بودند متعجب بود
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 و شدندمی زخمی شکلترینفجیح به ایعده و مردندمی ایعده

 ....مردندمی ها آن هایشانه های سم لمس با تنها ایعده

 

 بعدش ولی شد شوکه اولش ناگهانی حمله این از سیمدخت ملکه

 موجودات اون با مقابله به و کرده جمع رو سربازانش تمامیه سریع

 ...پرداخت

 

 مردم دید وقتی و شد مواجه سنگینی شکست با زود خیلی اما

  هستن شدن کشته حال در سرزمینش

 ...رفت میا با مقابله به تنهایی به

 

 ؟؟؟...میخورد شکست سادگی همین به میا مگه اما

 

 مونده زنده که کسانی بقیه برای میخواست سیمدخت ملکه حقیقت در

 ...کنند فرار بتونن تا کنه کشی وقت بودن
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 های زخم که حالی در میا دربرابر مقاومت و جنگیدن ساعتی از بعد

 ...!شد زده گردنش میا توسط بود برداشته زیادی

 

  

 

 

 و متعجب افتاده اتفاق که جنگیو حمله شنیدن از ولدومورت

 ...بود شده خشمگین

 هشب میا که بود عصبی این از بیشتر اما کسیه چه کار دونستمی 

 شفریب خودش از تر قوی شیطانه یک بار اولین برای. بود زده ضربه

 ...بود داده

 

 

 که ارتشی....کنن آماده نفری هزار چندصد ارتش داد دستور سریع

 !!! آگاتار ارتش با برابر
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 روی دارن هم خودش از ترقوی موجودات دیدمی اینکه از ولدومورت

 قطف و کنه رو و زیر رو دنیا تمام داشت قصد و بود عصبی میان زمین

 ....باشه قدرتمند خودش

 

 

 که پرسیدنمی ولدومورت از همش و بودن افتاده هیاهو تو همه

 ...کنن؟آوری جمع ارتش همه این باید کمی مدت در چطوری

 

 میکرد اعتراضی که رو کسی کینه و خشم شدت از ولدومورت و

 ...شن کار به دست سریع باید گفتمی و کشتمی

 

 ...نداشت وجود امنی جای هیچ بود ریخته بهم قلمروها چیزه همه

 

 ...میفرستادن ارتش به داشت رو جنگیدن توان که کس هر قلمروها

 ...میفرستادن زیرزمینی های پناهگاه به رو کودکان و زنان فقط و
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 خون قلمرو روانه ارتشی قلمرو هر از روز چند عرض در زود خیلی

 ...میشد هاآشام

 

 

 لخوشحا خیلی اس زنده مرسده اینکه شنیدن از مرسده دوستان تمام

 ....ندشدمی ناامید قبل از بیشتر افتادندمی جنگ یاد وقتی اما شدند

 !...بکنه اساسی فکر یه و برگرده ملکه که داشتند تقاضا همه

 

 کمکشون مراحل تمام در زیرکیش با که بود مرسده همیشه چون

 ....باشند هم ترموفق تونستمی بودند کنارهم وقتی و کردمی

 

 تونهب و باشه آماده ارتشش سریعتر هرچه که بود تالطم تو ولدومورت

 ایهقرن تا که کنه متعجب دنیارو و میا طوری داشت سعی. کنه حمله

 ....بشه گفته و کنه پیدا راه بعدی
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 «مرسده»

 

 

 اینجا هدیگ نگفتم مگه!... گردیمبرنمی دیگه تو قصره به پسرم منو_

 !!!؟...نیا

 

 پدرش از معلومه بود کرده حلقه گردنم دور دستاشو شیوار

 ...میترسید

 

 ...میخورد صورتم به نفساش که بطوری اومد جلوتر عصبی دیاکو

 

 با که حاال ولی باشن کنارم باید پسرمم و همسر باشم من که جایی_

 !... ببرمت ای دیگه طوره مجبورم منم پس نمیای خودت خواست
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 شکول رو منو یدفعه و گذاشت پایینش بغلم از و رفت شیوار سمت

 ...گرفت شیوارو اش دیگه دست یه با و انداخته

 

 ؛ غریدم  اومدم بیرون که کارش شوک از

 

 !زمین بذار و من دیاکو کنیمی چیکار -

 

 اشتباه سخت ذارممی تنها همسرمو و ملکه من کنی فکر که این -

 !برمتمی زور به میفهمی؟ کنمنمی ولت هیچوقت من کنیمی

 

 ...کشیدم جیغ که کرد باز پورتالی

 

 ....کن ولم! دیاکو منو؟ ببری میخوای کجا نه نه -
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 ...چرخید مدوسا سمت به

 

 ...داشتی نگهش و دادی نجات رو جفتم اما بودی؛ دشمنم اینکه با -

 

 ...کرد مکث

 

 ...!ممنونم -

 

 

 اومدم دوباره نمیشد باورم. شد همراه من جیغ با که شد پورتال وارد و

 !...جلسه اتاق تو اونم قصر تو

 

 مچش جفت چند با که بگم چیزی خواستم گذاشت زمین رو ما وقتی

 ...شدم مواجه
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 !...دیدن جن انگار کردن می نگاهم جوری یه همشون 

 ...کشیدم جیغی دوستام دیدن با موقعیتم و دیاکو به توجهبی

 

 ...کرد بغلم و سمتم دویید و اومده بیرون بینشون از شینا

 تو...تو کردیممی فکر همون ما مرسده؟ بودی توکجا -

 

 و بود اومده خودشون به تازه که هایی بچه به و کردم پاک رو اشکم

 ....کردم نگاه زدنمی لبخند

 

 بغلشون منم و کردن بغلم و آوردن هجوم سمتم یهو دخترها یهمه

 ودنب دوستانی بهترین واقعا. بود شده تنگ براشون دلم چقدر. کردم

 ....داشتم که

 

 .ردنکمی گیجم بیشتر و پرسیدنمی غریبی عجیب سواالت همشون

 ...کردند رفتار گرم باهام و شدند خوشحال خیلی دیدنم با پسرهاهم
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 ودیاک کناره که گشتم شیوار دنبال به و اومدم بیرون بینشون از

 ...میکرد نگامون سوالی و تعجب با و ایستاده

 

 ؛ زدم صداش

 

 ! شیوار -

 

 ...میکردن نگام کنجکاوی با همه

 ؛ گفتم بقیه به رو و سمتم دوید شیوار

 

 !... شیوار پسرم -

 

 ...کشید جیغ بغض با شینا یهو که بودن شوکه و متعجب همشون
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 شدین پسری فرزند صاحب فرمانروا و تو یعنی نمیشه باورم -

 ...درسته؟

 

  دادم تکون سری لبخند با

 ...میزد موج حیرت و خوشحالی اشون همه چهره تو

 

 ؛ گفت و زده لبخند پریان شاهدخت آرتمیس

 

 ! زیباس خودت شبیه_

 

 ؛ کرد اضافه ذاتیش شیطنت اون با روزبه و

 

 !!  کشیده فرمانروا به نگاهش طرز و بودن اخمامو اما_

 

 ...خنده زیر زدن همه که
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 ...خندید می چشماش هم دیاکو حتی

 

 ؛ گفت آذرخش که

 

 !قویه خیلی دشمن... داریم تری مهم هایحرف االن!...  سرورم_

 

  

 

 

 «مرسده»

 

 

 !... کنم پرواز نتونستم

 می تنم میاد یادم رو شدم پرت صخره از که ای لحظه اون همش

 ...لرزه
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 اما دبا وزش جهت به بسپارم خودمو و کنم تمرکز که گفت برام گایا

 !! بپرم نذاشت اتفاق اون از ترسم بازم

 

 منو مأیوس و گرفته قیافه وقتی مدوسا ، غار به برگشتیم نهایت در و

 ؛ گفت و فهمید فورا دید

 

 !نه؟ نتونستی_

 

 غلمب تو خودشو شتابان شیوار که دادمو تکون راست و چپ به سرمو

 ...انداخت

 

 تر نگینس و میشد بزرگتر روز به روز شیوار ، گرفتم بغلش سختی به

 هس های بچه شبیه باالش و قد اما بود یکسالش حدوداً اینکه با االن ،

 ...!بود ساله چهار
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 خی سرزمین  دشمن و شده شروع که افتادم جنگی یاد کشیدمو آهی

 ...بود برده بین از رو

 

 ...بودیم رو روبه عجیب و ناشناخته موجودات  از عظیم ارتشی با ما و

 ...میکرد رهبریش میا ملکه و

 

 ...میشد اضافه هم وولدمورت ارتش طرفیم از و

 ؛ گفتم مدوسا به رو

 

 بخوریم؟؟؟ شکست جنگ این تو ما داره امکان چقدر_

 

 ؛ داد جواب و انداخته بهم نگاهی

 

 ...بیوفته اتفاق ممکنه چیز همه_



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1611 
 

 رب سلطه و تصرف برای که مواجهیم قدرتمندی خیلی دشمنان با ما

 ...شدن متحد باهم زمین

 

 ؛ گفت گایا

 

 !... نداریم نیرو کم هم ما اما_

  بفرسته ارتشی قلمروها از کدوم هر اگه

 ...کنیم مقابله باهاشون زیادی حد تا میتونیم

 

 ...میشیم جنگ وارد داریم موجوداتی چه با دونیمنمی ما اما!... درسته_

 

 ؛ گفت بود سیاهش گوی به که نگاهش مدوسا ناگهان

 

 !!! میشه نزدیک غار به داره و آبشاره اطرافه دیاکو فرمانروا_
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 ؛ گفتم مضطرب و رفته باال قلبم ضربان

 

 !!!؟ اومده چی واسه دوباره_

 

 ؛ داد جواب و انداخته بهم نگاهی نیم مدوسا

 

 !... هستن اینجا پسرش و همسر که باالتر این از دلیل_

 

 جنگ لباسای که حالی در دیاکو بالفاصله و کرده باز رو غار ورودیه

 ...شد وارد بود پوشیده

 

 میشم شا شیفته بیشتر ببینمش ظاهر این تو من میدونست!  لعنتی

 ...بود اومده سرش روی تاج با و هیبت پُر همین بخاطر

 

 !!! لرزه می براش دوباره و دوباره دلم بینمش می اینطوری وقتی
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 گفت چشمامو تو زده زل درهمش اخمای اون با ایستاد قدمیم چند تو

 ؛

 

 ! قصر به برمیگردیم_

 

  

 

 

 مورد در آذرخش و بودیم نشسته میز دور محرمانه های جلسه اتاق تو

 ...میداد توضیح داشت که پیشروی و دشمن نیروهای

 

 ...برد خوابش که کرد تقال اینقدر بغلم تو شیوار

 کنده ازم ای لحظه دیاکو گرسنه و شیفتگی از پُر نگاه طرفی از

 ...!نمیشد
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 !... نگاهش طرز این کنه چیکار بیاره گیر تنها منو اگه نیست معلوم

 

 شمچ بودم کشیده قبل مدتها از که خوب نقشه یه یادآوری به با ولی

 ؛ پرسممی و زنهمی برق هام

 

 اومده؟ پیش کجا تا دشمن -

 

 ؛ داد جواب آذرخش چرخندمی من بطرف همه که

 

 تشار از خبری هنوز ولی ارواح کوهستان نزدیکیه تا میا ملکه ارتش _

 ...نداریم وولدمورت

 

 رفک ما، و من بانوی ایندیگه هرموجودات از ترپیشرفته خیلی اونا

 ...بشیم پیروز و کنیم مقاومت مقابلش نکنم

 

 ؛ گفتم محکم و کرده نگاه همشون چشمای تو



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1614 
 

 

 ! هست راهی یه اما _

 

 ؛ پرسید کارین که شدن متعجب همه

 

 من؟ بانوی دارین ای نقشه شما_

 

 

  داشتم سر در که ای نقشه گفتن با

 ماه چند از بعد رفتم مشترکمون اتاق به و شده خارج جلسه اتاق از

  شدم اتاق این وارده دوباره

 

 عوضی میا اون بدونم داشتم دوست ، بود نکرده تغییر چیزش هیچ

 ...خوابیدمی تخت این روی
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 ...خوابوندم تخت روی شیوارو و رفته جلو

 دوباره که بودم خوشحال دلم ته چرا دروغ ، شدم رز هایگل باغ وارد

 !... خودم جایگاه به برگشتم

 

 شد اتاق وارد سرم پشت دیاکو

 ...میشد نزدیک بهم که شنیدم می قدماشو صدای

 

 ممشک روی محکم دستاشو از یکی چسبید پشت از بهم کامال وقتی

 نفس و کرده فرو موهام تو سرشو حریصانه و شد خم و گذاشت

 ...کشید عمیقی

 

 لتنگد و گرفته گردنمو دستش با خودشو سمت برگردون منو یدفعه

 ؛ کرد زمزمه حرص با و

 

  میگفتم خودم به همش نبودی وقتی_
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 خیره چشمات تو نزدیک از اینطوری دوباره که میرسه روزی یعنی

 !؟...بگیرمت آغوشم تو محکم و بشم

 

 هب بود ذهنم تو بوسیدنت فکر همش جلسه اتاق تو مدت تمامه تو

 وریج بریزمو بهم رو اتاق نشم بلند که میکردم کنترل خودمو سختی

 !!! بشه متورم و کبود لبات که ببوسمت و دیوار بچسبونمت

 

 تعداد و پیچید بهم شکمم حرفش این با بودم شده سست که من

 ....کرد تغییر نفسام

 

 به وقتی بودم دلخور ازش هنوزم اما بودم دلتنگش نهایت بی منم

 یاجاحت بهش که زمانی وقتی میکردم فکر داشتم که سختی لحظات

 میای اون به حسی هیچ دیاکو دونممی که هنوزم حتی ، نبود داشتم

 جلو زد پیشونیش به که ای بوسه اون همش اما نداشته شیطان

 .!.. چشمامه
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 هم تو واخماش که کشیدم عقب ببوسه لبهامو خواستمی وقتی بنابراین

 ؛ گفت و شد سخت صورتش عضالت و کشیده

 

 !!!ناراحتی؟ چی از االن_

 

 بیعص و داشته نگه ترمحکم منو که بیام بیرون آغوشش از خواستم

 ؛ داد ادامه

 

 نذارم دیگه کردم پیدات دوباره اگه که خوردم سوگند خودم با من_

 ...کنم زنجیرت خودم به و بشی جدا ازم ای لحظه

 

 !!!؟...ناراحتی برگشتی آغوشم به مدت همه این از بعد که حاال و

 

 ؛ گفتم و زده زل چشماش به
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 مچشما جلوی بیرحمانه چجوری آریاز که میکنم فکر این به وقتی_

 شدم پرت صخره از من و شد کشته

 تفاقیا وقتی بدتر همه از و داشتم که هایی تنهایی و ها سختی بعدش و

 مُردم بودم خونخوار ملکه اون و تو ازدواج شاهده مدوسا گوی تو

 ؟؟؟...کشیدم چی من ،میفهمی

 

 حس کردی ازدواج کردیو فراموش منو زود خیلی اینکه فکره همش

 !!! داشتم جنون و دیوونگی

 

 ؟...ببوسمت و بشم بیخیال براحتی که میخوای ازم حاال

 

 بودیم باهم که مدت همه این از بعد هنوز تو!...  من سر خیره ملکه_

 ونجن منو ازت جدایی و دوری ، شده بسته جونت به جونم که نمیدونی

 ...نداشت معنایی دیگه برام چیز هیچ بود انداخته

 

 ! نمیاد چشمم به زنی هیچ تو جز من
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 !... کردی تصرف قلبمو و ذهن همه

 

 نباید ملکه جایگاه ، بودم فشار تحت طرف همه از شدم مجبور من

 ...!بود هرزه زن اون ریزیبرنامه طبق چیز همه ، میموند خالی

 

 !!! باز زبون آشامه خون مردتیکه بهت لعنت

 قلبشو که هستم زنی تنها من میگه و شده خیره چشمام تو وقتی

 ...میشدم خوشحالی و غرور از پر کرده تصرف

 

 بمقل ، بوسید عمیق دستمو کف که گذاشتم صورتش روی دستمو

 ! لرزید

 

 !!! بود بلد خوب خیلی منو مرد این

 

 روی از دستمو طاقت بی یهو که میکردم لمس صورتشو داشتم

 ....کرد حمله لبهام سمت به و گرفته صورتش
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 ...دمکر همراهیش ناخواسته منم که میبوسیدم گرسنه و خشن اینقدر

 

 میکردم حس دهنم تو رو خون طمع

 با که میبوسیدیم رو همدیگه داشتیم که بود مدت چه دونمنمی

 و یدهکش عقب سختی به بریم فرماندهی مرکز به باید اینکه یادآوری

 ؛ گفتم میزدم نفس نفس که حالی در

 

 !... هستن ما منتظره بقیه و آذرخش بریم باید_

 

 ؛ غرید خشن

 

 !... درک به برن همشون_
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 !... میخواد رو تو وجودم تمامه االن من

 روزی چند ، رفتیم ازدواجمون شب که جایی همون ببرمت میخواد دلم

 ____و ببوسم رو تنت وجب به وجب من و باشیم مزاحم بدون

 

 زا قبل که میشد بلند حرارت هام گونه از دیاکو پرنیاز لحن این با

 ؛ گفتم کرده قطع حرفشو بکشه باریک جاهای به اینکه

 

 !!!! دیاکو_

 فکرمونو همه باید نداریم کارها این برای وقت ، جنگیم تو االن ما

 !... بزرگ جنگ این در پیروزی روی بذاریم

 

 ! میشم پیروز جنگیو هر من باشی کنارم که تو_

 

 ؛ دادم جواب و انداخته بهش کجی نگاهه

 

 ...بقیه پیش بریم فعال حاال!... دونممی آره_
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 ...بپوشم جنگی لباسهای رفتم و کرده جدا ازش خودمو زور به و

 

 بیشتر اینکه برای عمدا منم و بودن کرده آماده لباسهامو ها ندیمه

 ...کردم عوض لباسامو چشماش جلوی بدم عذاب رو دیاکو

 

 بدجنسی لبخنده و شنیدممی کشدارشو نفسهای صدای هم ندیده

 ...زدم

 

 نکهم ولی میکرد نوازش موهاشو داشت و بود نشسته شیوار سره باالی

 !! بود من بدن به حواسش همه میدونستم

 

  میکرد کنترل داشت خودشو خیلی

 !! بده ترتیبمو چجوری بده دست از کنترلشو نیست معلوم
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 و ها ندیمه به سپردیم شیوارو کردم عوض لباسامو اینکه از بعد

 ...رفتیم ارتش نظامی پایگاه به افراد بقیه و دیاکو همراهه

 

 ...بودن شده شوکه ام زنده دیدندمی اینکه از هاآشام خون تمامیه

 ...باشم برگشته دوباره من که نمیشد باورشون

 

 ...بودن خوشحال و میکردن تعظیم برام یکی یکی همه بعدش ولی

 

 ؛ گفتم دیاکو و من به احترام ادای از بعد و اومده جلو گرگین

 

 !... بزرگ ملکه برگشتین سالم و زنده که خوشحالم_

 

 ؛ دادم جواب و زده عمیقی لبخنده

 

 ! خوشحالم خیلی هستم شماها کنار دوباره اینکه از منم_
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 از هک کاری چسبوند خودش به منو و کمرم دور انداخت دستشو دیاکو

 دیج نگاهه دیدن با که کردم بلند سرمو متعجب نموند دور بقیه دید

 ...جاخوردم بود شده خیره جلو به که اخموش و

 

 ؟؟؟ یهو شد چی

 

 حتوضی همه برای داشتمو که ای نقشه که رفتیم فرماندهان چادر به

 ...دادم

 

 وجود که زهری ترینمهلک به رو داریم که جنگی های سالح باید ما_

 ...یاندرب پا از ما شمشیره ضربه یه با کار این با تا کنیم آغشته داره

 

 ...کنیم عجله باید نداریم زیادی وقته

 ؛ دادم ادامه گرگین به رو
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 ...هکن پیدا افزایش برابر چندین باید آتشین های گلوله ساخت _

 !... بهتره باشه بیشتر چی هر

 

 ...کردن تایید حرفامو همگی

 ...کردیم بازدید سربازان تمرین از آذرخش و دیاکو با همراه

 

 تمرین حال در دیگه عده بودن زدن شمشیر حال در ای عده

 ...تیراندازی

 

 هی در نبود قوی زیاد گیریشونهدف ، بودم تیراندازیشون به خیره

 تیر ات دو و گرفته رو سربازا از یکی کمان و رفته جلو ناگهانی حرکت

  پرقدرت گیری نشونه از بعد و گذاشتم کمان تو

 ...کردم پرتاب

 

 شطرف اون از بلکه نشست هدف به تنها نه تیرها من پرتاب شدت از

 ...زد بیرون
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 ...بود شده همه شگفتی و حیرت باعث من مهارت این که

 

 لذت و خوشی در غرق دیاکو زده برق و تحسین پر نگاه از من ولی

 ...شدم

 

 !!! خورد دردم به آخرش مدوسا های سختگیری!  خب

 

  

 

 

 «دیاکو»

 

 

 و غرور احساس کرد پرتاب تیرو چطوری که دیدم رو مرسده وقتی

 ...داشتم خوشحالی
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 هفت بودن ملکه برای فرد ترین الیق و من همسره و جفت دختر این

 ...ئه قلمرو

 تمرکز کارهاش روی داشته واقعا مدت این توی اون که فهمیدم

 ....داشته خوبی فکرهای و کردهمی

 

 

 کتبری بهش و کردنمی تشویقش داشتن فرماندهانم و سربازان همه

 ...میشد حسودیم میزد لبخند همه به اینکه از من ولی میگفتن

 

 فرماندهی مقر در حاضر مردای تموم گردن خواستمی دلم واقع در

 برای و نکنن تمجید و تعریف من ملکه و جفت از ولی  بشکنم رو

 !!! نشن نزدیک بهش چاپلوسی

 

 

 ! بس و بود من مال فقط دختر این
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 !!!! بود فرزندم مادر و قلمروها ملکه و من همسره

 هن بود من مال هاش خنده این و کنم تعریف ازش تونستممی من فقط 

 !... بقیه

 

  عوض لباساشو جلوم اتاقمون تو وقتی

  کردم کنترل خودمو سخت خیلی کرد

 ...بود مرسده با شدن یکی آماده و بود شده داغ وجودم تمامه

 

 

 ؛ غریدم که سمتش برگشتم

 

 ینجاا بمونیم نیست نیازی دیگه شده تموم اینجا کارمون کنم فکر _

...! 

 

 ...چطوری که ندادم یاد بهشون هنوز من ولی_
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 .کردم قطع رو حرفش

 

 ور الزم های آموزش فرماندهان بقیه و گرگین!...نیست ما به نیازی -

 ...میدن بهشون

 

 توی خیلی امملکه خواستنمی دلم. کشیدم و گرفتم رو دستش و

 !...باشه چشم

 

 جلوم و کرده بلندش حرکت یه تو هم رو مرسده و شدم اسبم سواره

 ...نشوندم

 یرز به ای ضربه و گرفته اسبو افسار و چسبوندمش خودم به محکم 

 ...کردیم حرکت زدمو اسب شکم

 

 یدیمرس ای صخره همون به و کردیم سواری که طوالنی نسبتا مسافتی

 ...بود شده پرت ازش مرسده که
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 مونه لرزیدن به کرد شروع مرسده بدن رسیدیم پرتگاه لبه به وقتی

 وحشت ارتفاع از که بود شده باعث اتفاق اون میزدم حدس که طور

 ...باشه داشته

 

 ردمک زمزمه گوشش زیر بوسیدمو عمیق و گذاشتم گردنش روی لبمو

 ؛

 

 !... بشی روبرو ترست با باید_

 نم نیروهای از بخشی شدی یکی من با وقتی و آشامی خون یه االن تو

 !!! جزشه هم کردن پرواز که رسید تو به

 

 ؛ گفت و پرید پایین اسب از مضطرب

 

 میکنم فکر سقوطم لحظه اون به وقت هر!... نمیتونم من دیاکو نه_

 ...کنهمی لرزش به شروع وجودم تمامه
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 ؛ گفتم محکم شدمو پیاده اسب از کرده اخم

 

 ...بترسی نباید هیچی از هستم من تا!... نباش نگران اصال_

 

 یه همیشه برات نکنی دور خودت از رو ترس این اگه گذشته اون از

 ...میمونه ضعف نقطه

 

  داره مهارت چیز همه تو که من ملکه

 پرواز من همراهه نداری دوست مگه اصال کنه پروازم بتونه باید

 ...کنی؟

 

 ؛ داد جواب و کرد نگام مضطرب و پرتردید

 

 ____اما میخوام_
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 کرف زندگیت لحظات بهترین به و ببند چشماتو....عزیزم نداره اما_

 !... کن

 

  

 ...کردم اخم نکرد پرواز وقتی ولی و بست رو هاشچشم

 

 ....کنی پرواز تونینمی ترسیمی وقتی!  مرسده نترس -

 

... بود همین. کردم حس رو شدنش بلند که بست چشماشو دوباره

 !آفرین

 

 ؛ غریدم عصبی نشست دوباره وقتی

 

 !پرواز به بده رو حواست نترس مرسده؟ شده چی -

 ؟پیشتم من وقتی ترسیمی چرا
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 ایدب و بود معلق هوا توی دیگه حاال... شد بلند که کرد تمرکز دوباره

 ...کردمی پرواز

 

 !جلوتر بریم حاال _

 

 ...دادم هلش اومد که جلو

 

 !بپری باید _

 

 ؛ پرسید متعجب و کرد باز رو هاشچشم

 

 !اصال نه...نه...اینجا؟ از -
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 ای؟آماده هیس -

 

 ...کرد نگامحرصی

 

 !ها دارم کارها تو با!... من خوب دختر بدو_

 ور کردنش پرواز وقتی. کرد پرواز باالخره و رفت جلوتر که خندید

 !نداشت حد که شدم خوشی غرق جوری دیدم

 

 !آفرین کنه، پرواز تونست اون باالخره

 سرعتی با یهو که بودیم معلق دو هر پریدم صخره از همراهش منم

 ...شدیم جذب همدیگه سمت به باورنکردنی

 

 !!! میرفتن همدیگه جنگ که بود لبهامو بازی این و
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 «راوی»

 

 

 ...گذاشت ها انسان قلمرو به پا یخ، سرزمین نابودیه از پس میا ملکه

 رو خونریزی و خون و جنگ صحنه و بودن ایستاده آگاتار همراه

 ....کردنمی تماشا

 

 ...میکردن فرار طرف هر به ترس از که انسانهایی

 ...نداشتن رو خونخوار و وحشی ارتش این با مقابله توان و

 

 ؛ زد لب بدجنسی لبخند با میا 

 

 و شنمی تر قوی دیگه موجودات خون با روز هر ارتشمون _

 !...بده شکستمون تونهنمی هیچکس
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 ؛ زد پیروزی لبخند آگاتار

 

 کل و میشین قلمروها کل ملکه بزودی شما من، بانوی گممی تبریک _

 ...درمیاد شما تصرف در دنیا

 

 ؛ پرسید و زد مغروری لبخند میا ملکه

 

 !...کنه؟ کاری تونسته چخبر؟ ولدومورت از _

 

 ؛ گفت و کرده تعظیمی آگاتار

 

 !... نبرده این برای ارتشی سازیه آماده حال در_
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 پوزخند جهان تمام احمقی به دلش در و شد جا به جا جاش توی میا

 .زد

 

 خودمون نفع به رو وولدمورت ارتش از استفاده نهایت باید ما_

 ...ببریم

 ...داریمبرمی راه سر از اونم رسید که وقتش

 

 اگه. زد نیشخندی و افتاد میا ملکه با هاشنقشه یاد به آگاتار

 قطعا ها اون بسازه زیادی وسعت به ارتشی تونستمی ولدومورت

 ...بدن شکست رو همه تونستنمی و کردنمی عظیمی پیشرفت

 

 از ور میکردن مقاومت که انسانهایی و گرفته بدست شمشیرشو میا

 ...میبرد بین
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 نم »یجمله با و زدمی پوزخندی افتادمی هاحرف این یاد به وقتی ولی

 .کردمی قانع رو خودش «برممی بین از رو همه

 

 ... بردمی بین از داشت رو موجودات از خیلی اون. بود هم طور همین

 

 ...بود افتاده راه خون جوی

 ...میشدن خاکستر و میسوختن آتیش در ها خونه

 

 به ای و هاآشام خون قلمرو به کنند فرار بودن تونسته که انسانهایی

 ...بردندمی پناه ها کوهستان

 

 ....!!!شکست درهم هم رو انسانها قلمروئه میا ملکه که شد طور این و
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 «راوی »

 

 

 بزرگی این به ارتشی بود تونسته اینکه از خوشحال ولدومورت

 سربازانش به داشت و بود داده ترتیب ای مهمونی خوشحال... بسازه

 ..کردمی گوشزد رو مهمی هایحرف

 

  که بود کسی میا ملکه. زد پوزخندی و افتاد میا ملکه با هاش یادحرف

 به دنیارو کل بتونن تا کنه کمک بهشون که بود کرده شرط باهاش

 ....بگیرن خودشون  تسلط

 

 ...داشت ای دیگه نقشه وولدمورت اما
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 ور قلمروها تمامیه خودش تا کنه استفاده میا از میخواست اون واقع در

 اهداف برای بود ای طعمه خودش که نداشت خبر ولی باشه داشته

 !!! میا ملکه

 

 باید دیگه امشب تقریبا. رسیدمی آرزوش به داشت ولدومورت

 ....افتادن می راه و کردنمی حرکت

 ...ندن دست از رو فرصت این و کنن عجله ترسریع هرچه بود بهتر 

 

 

 هبش خودش و بزنه گول رو میا ملکه تونهمی کردمی فکر ولدومورت

 ...دنیا این حاکم

 .بود دیده خواب همه برای میا ملکه نداشت خبر اما 

 

 ...بندازه خطر به رو همه جون تونستمی که خطرناک هایخواب
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 و رفت اتاق به جادوگر زنی با همراه ولدمورت شد تموم مهمونی وقتی

 جادوگر زن اون با همخوابی با رو هاش خوشحالی و ها حرص تمام

 ....کرد خالی

 

 .شد بلند جادوگر اون تن روی از جنگ، برای شد آماده بدنش وقتی

 .... جنگ به رفتمی باید

 !...میاوردش سرحال که بود جنگ قبل خوابیهم هاش، عادت از یکی

 

 حرکت هم خودش کنید حرکت لفظ با و شد حاضر ارتشش مقابل

 و هاقلمرو نابودی میا ملکه و آگاتار همراه و بره میا ملکه پیش تا کرد

 ...کنه تماشا دیاکو فرمانروا دراومدن زانو به

 

 این به فکر و داد می قدرت حس اون به بود ساخته که قوی ارتش

 ...بشه تر قوی شدمی باعث دنیا نابودی
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 شده ریخته هایخون دیدن از و بود رسیده میا ملکه به ولدومورت

 کل تو خونریزی دیدن. بود آرزوش نهایت این. کردمی کیف

 ....قلمروها

 

 !!! هاآشام خون حکمرانیه سرنگونیه و

 

 ؛ گفت و زد پوزخندی

 

 ! شده رنگین شده ریخته های خون از زمین_

 

 .داد دستور و ارتشش سمت برگشت و

 .کنید شروع -

 یادز موجودات و شده قبل از تر قوی ارتشش دیدمی اینکه از میا ملکه

 ....زد پوزخندی شدن تر
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 ارتش چنین با کردن مقابله توان کس هیچ دیگه قطعا  نظرش به

 !... نداشت رو عظیمی

 

 همراهانش و دیاکو فرمانروا برای اینطوری نبود قرار سرنوشت اما

 !!! بخوره رقم

 

  

 

 

 «دیاکو»

 

 

 ...داری؟ دوست چقدر مادرتو ببینم بگو بهم شیوار _

 و گرفته رو ازم اخم با و آورد در بغلم از زور به رو خودش شیوار

 ؛ گفت
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 !... زیاد خیلی_

 

 ...بود نکرده عادت من به هنوز بهش زدم لبخندی

 هب وای کنهمی هم تو اشو قیافه و اخمو اینطوری کمه سنش که االن از

 ...بزنه حرفی حرفش رو کسی که فردایی

 

 ادرشم به زیباییش و لجبازی اما بود من به شبیه رفتاراش بیشتره

 ...بود کشیده

 

 !!... شده وجودم همه پسرم کم مدت این در

  گرفتنمی عشقمو جای کس هیچ اما

 ؛ گفتم بنابراین

 

 !... نباش نگران دارم دوستش تو از بیشتر من _

 !!!! منه خدای مادرت اما دارم دوست خیلی توام البته
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 !... پرستمش می

 

  عصبانی و شده تر غلیظ اخمش شیوار

 ؛ زد جیغ

 

 ....باش نداشته تو ،!  نه تو -

 

 

 داره مرسده به زیادی وابستگی

 ...کنه رفتار اینطوری طبیعیه

 دونه،نمی من از زیادی چیز هنوزه که هنوز بودم مطمئن...ورچیدلب 

 ؛ پرسیدمپس

 

 !!کجاست؟ و کیه پدرت دونیمی_
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 ؛ زد برق چشمام که داد سرتکون زرنگی با

 

 چون ندارم دوستش من ولی هاسآشام خون فرمانروای پدرم_

 !!... کنهمی اذیت مادرمو

 

 ...شد گرد حرفش این از چشمام

 !!!شناخت؟ نمی منو یعنی

 

 !!!! حسود پسره این با برسه من داد به خدایان

 

 ؛ دادم جواب و کشیده توهم اخمامو پس 

 

 !... دیاکو!... منم پدرت _

 ...نمیکنم و نکرده اذیت مادرتو وقت هیچ من
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 ...میکرد نگام جدی همچنان اما شد باز هم از کمی اخماش

 

 نگاهمون اتصال زدمی حرف ها ندیمه با داشت که مرسده صدای با

 ...شد قطع

 

 سازید؟؟؟ نمی باهم پسر و پدر شما چرا...شده؟ چی _

 

 چیزه ها آشام خون وارث برای این و اس وابسته بهت زیادی پسرت_

 !... نیست خوبی

 

 ! نباشه کسی به متکی و خودساخته ، قوی باید من پسره

 

 نوازشش به شروع و نشست تخت روی شیوار کنار و اومد جلو مرسده

 ...بوسیدش و کرده

 

 ! تخس و سر خیره پسره
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 فرو موهاش تو سرشو و کرده حلقه مرسده گردن دور دستاشو فورا

 ...کرد

 

 ...میترکیدم حسادت و حرص از داشتم!... لعنتی

 

 منداشت دوست حتی ، ببوسم رو مرسده اینطوری داشتم حق من فقط

 ! بشه نزدیک بهش اینطوری پسرمم

 

 ! منه به متعلق تمامش دختر این

 !!! من فقط

 

 ! کوچیکه خیلی هنوز شیوار!...  دیاکو_

 ! هستن وابسته مادراشون به سن این تو ها بچه همه

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1639 
 

 هک فرماندهان بقیه و آذرخش صدای شنیدن با که بگم چیزی خواستم

 میکردن صحبت داشتن جلسه اتاق تو

 ... اتاق به کردم االرض طی سرعت به

 

 جنگ از خبرهایی و بره نفر چند همراهه به بودم گفته آذرخش به

 !...بشه چی قراره یا و شده چی بفهمیم تا بیاره

 

 ...نشستیم میز دور همگی و کرده احترام ادای فورا دیدنم با

 تشار دادمی نشون این و رسیدمی دستم به عجیبی خبرهایی هرلحظه 

 !...قدرتمنده و بزرگ چقدر دشمن

 

  

 ؛ پرسیدم و نکردمتلف رو وقت 

 

 !!!رفته؟ پیش حد چه تا دشمن افتاد؟ اتفاقی چه _
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 ...کردن نگاه بهم و کشیدن درهم ایچهره بقیه و آذرخش

 

 نتونذه به مجبورم افتاده اتفاقی چه نکنین تعریف برام دقیقا اگه_

 ...کنم نفوذ

 

 

 ؛ کرد نگاهم نگران ایچهره با آذرخش

 

 ...کرده پیشرفت خیلی و شده ترقوی خیلی دشمن!..  سرورم_

 

 ...کردم نگاهش متعجب

 

 مگه؟ رفته پیش کجا تا -

 

 .نشست صورتشروی دستش پشیمانی با
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 میک عده فقط و شدن کشته خیلیا و کرد سقوط هم انسانها قلمروئه_

 قلمرو جمله از دیگه قلمروهای یا ها کوهستان به که شدن آواره

 !... شدن پناهنده خودمون

 ___و

 

 ...دادم قورت رو دهنم آب

 ...کوبیدم میز روی محکم مشتمو عصبی

 

 ....بشنوم قراره بدی خبرهای دادمی نشون داشتم که ایدلهره ولی

 

 چی؟ و_

 

 ؛ پرسیدم عصبی که نداد جوابی
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 شده؟ چیها؟ چییی؟ و_

 

 ؛ زد لب بود صداش توی که تاسفی با آذرخش

 

 ونا با جنگ تو سیمدخت ملکه آوردن خبر جاسوسانمون متاسفانه_

 ! زده گردنشو و شده کشته شیطان زنیکه

 

 

 ....شدن باز آخر تا چشمام

 ...باشه مرده اون نداشتم باور

 

 قلبشو بارها که کسی...داشتمش پیش وقت خیلی از که دوستی 

 ...!شکستم

 

 اصال داشتم دوست که گرفتجوری حرف این با دلم. کردمنمی باور 

 ...فهمیدمنمی رو موضوع این
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 هپادشا من اینکه بدتر حسو! نفر یه دادن دست از بود بدی حس چه 

 انجام کاری دیگه قلمروهای موجودات برای بودم نتونسته ، قلمروها

 ....بدم

 

 !کردممی محافظت دنیا از باید که منی

 

.  داشتمبر قدم اتاقم سمت و شدم بلند بود درگیر شدت به کهقلبی با

 بهترین مرگ از ناراحت و بودم دنیا این و سرزمین این آینده نگران

 ...دوستم

 

 مدید پوشیدمی لباس داشت که درحالی رو مرسده شدم که اتاق وارد

 ؛ پرسید و اومد سمتم نگران که دیدم صورتمتوچی دونمنمی و

 

 ...خوبی؟ دیاکو شده؟ چیزی_
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 ...ودمب ناراحت وبودم افتادهمحلیامبی یاد شدت به. ندادم بهش جوابی

 

 .گذاشت دستم روی رو دستش مرسده

 

 !دیاکو -

 

 ؛ زدم لب و اومدم خودم به

 

 جانم؟_

 

 ؛ پرسید اشکی هایچشم با

 

 منگی؟ و گیج و گرفته اینقدر چرا_

 !!!ریخته؟ بهم رو تو اینطور که شده خبر چه
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 ؛ گفتم ناراحت

 

 !... شده کشته جنگ تو سیمدخت ملکه_

 

 ؛ پرسید و شد گشاد مرسده هایچشم

 

 چی؟ -

 

  

 

 

  

 

 

 «مرسده»
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 شد همب آسیب باعث مدوسا همکاریه با قبال سیمدخت ملکه که درسته

 دیاکو همرزمان و دوستان از طرفی از اما بود دیاکو عاشق همینطور و

 اینطوری اونم مرگش به راضی وقت هیچ ، بوده اخیر سالهای در

 ...نبودم

 

 ...بود کرده ناراحت ناخودآگاه منم دیاکو ناراحت و گرفته قیافه

 

 ؛ گفتم  کردمو جا بغلش تو خودمو محکم

 

 گیدجن دشمن با شرافتمندانه سرزمینش حفظ برای سیمدخت ملکه_

...! 

 

 ...مبگیری رو گرفتن ازمون وولدمورت و میا که کسانی انتقام باید ما
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 در و بود گذاشته سرم روی اشو چونه و گرفته بغلش تو سفت منو

 ؛ داد جواب میلرزید خشم از صداش که حالی

 

 ..!. نشینم آروم نکنم نابود همشونو که زمانی تا میخورم سوگند_

 

 

**** 

 

 ...بهم بده رو شیوار بگو بهش مرسده _

 

 ...خندیدم و کردم نگاه شینا و آرتمیس دعوای به

 و بودن رفته فرماندهی مرکز به سرکشی برای آذرخش همراهه دیاکو

 ...بودن اومده دیدنم به آرتمیس و شینا

 

 از و بیاد همراهشون بود نتونسته و بود حامله پوالد آلفا جفت یسنا

 ...بود گفته تبریک بازگشتمو و کرده عذرخواهی شینا طرف
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 ...شدم خوشحال براشون خیلی

 

 خما و کالفه چون نمیره جوب یه تو آبش دخترا با معلوم االن از پسرم

 ...بود سرگردون آرتمیس و شینا بین کرده

 

 ...کنی؟ بازی باهاشون میخواد دلت پسرم شیوار_

 

 ؛ داد جواب اخم با کنارمو اومد

 

 !...جنگ؟ میدون برم که میشم بزرگ کی من مادر_

 

 کم سن این تو بچه این ، حرفش این از شد گرد دخترا منو چشمهای

 ؟...چیه جنگ میفهمید چه
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 مقر به خودش همراهه اونو وقتا بعضی که دیاکوئه تقصیره همش

 ...بشن آشنا باهاش همه که میبرد فرماندهی

 

 ! نیست خوبی چیزه جنگ!... پسرم_

 بقیه و قلمروها از خونمون قطره آخرین تا باید بشیم مجبور اگه اما

 ...کنیم حفاظت موجودات

 

 !... دلم عزیزه بگیری یاد رو جنگیدن که زوده خیلی برات هنوز تو

 

 ...بوسیدم پیشونیشو و

  گیرهب دستش شمشیر داشت دوست و نکرد قانعش جوابم میدونستم

 ...بود لجباز و یکدنده

 

 

 وممعل بود قرار امروز و بود گرفته هوا. کردم نگاه بیرون به پنجره از

 ...بدیم نجات نابودی و مرگ از دنیارو و کنیم حمله قرار کی که بشه
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 هموند هم آرتمیس و شینا و من و بود نیومده هنوز و بود رفته دیاکو

 و تمداش دلشوره. نبود ازشون خبری و بودن رفته پسرها بقیه. بودیم

 ....باشه افتاده اتفاقی دوباره ترسیدممی

 

 ؛ گفت و گرفته رو دستم و شد نزدیکم دید اضطرابمو شینا وقتی

 

 ! نباش نگران پس همیم، پشت ما باشه هم هرچی_

 

 دوستانمو این اگه من کردم فکر خودم با دادمو تحویلشون لبخندی

 !!!؟ زمان این تو میکردم چیکار باید نداشتم

 

 ...شدن جلسه اتاق وارد شدم متوجه بقیه و دیاکو صدای شنیدن با

 

 !... اومدن_
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 جلسه اتاق به آرتمیس و شینا همراهه و سپردم ها ندیمه به شیوارو

 ...رفتیم

 

  

 ؛ گفت مقدمهبی دیاکو که نشستیم و رفتیم میز سمت

 

 ودناب رو جاها خیلی که حدی به کرده، پیشرفت خیلی خیلی دشمن_

 ... کرده

 ؛ داد ادامه و گرفت دستاش میون رو سرش

 

 ...میکنیم حرکت نزده آفتاب زود صبح فردا هم ما و_

 

 !!؟ قلمروئه کدوم دشمن بعدی مقصد!  خب_ 

 

 ؛ داد جواب آذرخش
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 !... میگذره ارواح کوهستان از حرکتشون مسیر_

 ...میشه ختم جنگلی پریان قلمروئه به راه اون

 

 ... پرید آرتمیس روی و رنگ آذرخش حرفه این با

 

 

 نکرد سکوت دیگه سواالتشون پرسیدن از بعد هم ها بچه و آذرخش

 ...کنیممی حرکت زود فردا که فهمیدم من و

 

 ودیاک سرمم پشت که رفتم اتاق سمت و اومدم بیرون جلسه اتاق از 

 .شد وارد

 ؛ پرسیدم بود کرده درگیر رو ذهنم که سوالی

 

 افتاده؟ اتفاقی -
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 ...شد جا به جا

 

 اتفاقی؟ چه. نه -

 ...انداختم باال شونه

 

 یه دشای گفتم بدیم نجات ارتشش و میا ملکه دست از دنیارو قراره -

 ...شده چیزی

 

 ؛ پرسیدم که نگفت هیچی

 

 ...بسپرم؟ کی به و بذارم؟ کجا رو شیوار قراره -

 

 ؛ گفت و کرده اخم بعد و کرد نگاهم رفته باال ابروهای با

 

 بری؟ جایی قراره مگه -
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 ...کردم نگاهش خشک

 

 ! بجنگم قراره -

 

 ؛ خندید گفتم جک براش انگار که دیاکو

 

 از رو فکرهاییهمچین میدم؟ اجازه من نظرت به شدی؟ دیوونه -

 ! کن بیرون سرت

 

 ....بزنم جا که بودم نکشیدهسختی همه این من. زدم جیغ

 

 و جنگ میدون برم که دیدم آموزش مدت همه این... نمیذاری؟ چرا-

 ...بگیرم انتقام صفت شیطان زنیکه اون از
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 ؛ غرید محکم و شد بلند درهم های اخم با دیاکو

 

 ...دمنمی اجازه من چون کنی بیرون سرتاز رو ها فکره این بهتره -

 !... بدمت دست از دوباره خوامنمی

 

 پارت#

 

 

  

 

 

 «دیاکو»

 

 یتو ببرمش و بدم دستش از دوباره خواستنمی دلم وجه هیچ به من 

 !...چیه به چیو کیه به کی نیست معلوم که نبردی این
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 ...چسبوندم خودم به و گرفتم رو دستش

 

 !... هستی قلمروها ملکه تو_

 ...هستی حکمرانی برای شخص دومین من از بعد یعنی

 

 توی من با خواستمنمی هم و کنم پرت رو حواسش میخواستم هم

 ...باشه جنگ

 

 پا که نداشت رو حق این اما بود شده  آماده و قوی  مرسده درسته

 ...بذاره میشه چی نیست معلوم که خطرناکی جنگ  توی

 

 

 بهش اعتراض اجازه و چسبوندمش خودم به و گرفتمش محکم

 ...ندادم
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 ! دلبرناز

 همیشه مثله لباش طعم. بوسیدمش محکم و شدم خم اختیار بی

 ...کردمی لذت غرق رو منو و بود شیرین

 

 ...شد جدا ازم نفسنفس با

 

 ....بگیری رو من جلوی کارا این با میخوای تو نیست قبول این_

 

 ...بردم لباسش بند سمت رو دستم و خندیدم

 

 ! کنم کنترل خودمو نمیتونم دیگه_

 

 ؛ غرید دید رو خواستنم و پرنیاز نگاهه وقتی
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 !!! دیاکو_

 

 .کشیدم تر پایین رو لباسش بند و خندیدم

 شترقوه روی رو دستم و کشیدم گوشش یالله روی رو لبم

 ...گذاشتم

 

 !... من زیبای ملکه جان!... جانم_

 پرحرارت و محکم چنان کن، نوازشم مرسده، کن دلبری همیشه مثله

 ...ماست بوسه آخرین این انگار که ببوس منو

 !...باشم جنگ آماده بذار 

 

 ...کرد همراهیم و گذاشت گردنم روی رو دستش

 .دادم هلش تخت روی و بوسیدمش
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 قرار بی میزدم تنش روی که ای بوسه هر با... زدم خیمه تنش روی 

. زدمی پا و دست کوچولو یپرنده یه عین دستم زیر و شدمی تر

 ....گرفتمش بازوهام میون و زدم بهش لبخندی

 

 ...کرد فرو گردنم پوست تو رو نیشش دندونای یدفعه

 ...کنه دیوونه منو داشت قصد زن این!... لعنتی

 

 !... بودم روزی همچین منتظره چقدر

 

 ! داره دوست خشن من ملکه پس_

 

 پارت#
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 ...بود پیچیده اتاق تو زدنامون نفس نفس صدای

 دهش قرمز که مکیدم و بوسیدم اینقدر سفیدشو و تراش خوش بدن

 ...بود

 

 وشهخ طمع که گرفتم گاز گردنشو همزمان کوبیدم بهش خودمو وقتی

 ...پیچید دهنم تو خونش

 

 ...بود کرده پر وجودمو سراسر نشدنی وصف لذتی

 ...کنم جدا وجودش از خودمو خواستنمی دلم اصال که بطوری

 

 ...میکردیم حرکت زود صبح باید اما

 

 

 نمبک دل مرسده از تونستمنمی هم هنوز طوالنیمون بازی عشق از بعد

 ....جنگ برم و
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 براش یاتفاق ببینم برگشتن وقت و برم قبل سریِ مثله ترسیدممی

 ! افتاده

 

 ...بیفته مرسده برای اتفاقی ذاشتمنمی دیگه و بودم مجبور ولی

 ! منه مال چیزش همه...بود من قلب مرسده

 

 ...کرد باز رو هاش چشم الی مرسده که اومدم بیرون تخت توی از

 

 !!!بری؟ میخوای_

 

 ؛ زدم پیشونیش روی ایبوسه

 

 ...کن محافظت پسرمون و خودت از!...  آره_

 

 شمشیرم برداشتن با پوشیدمو رو جنگ مخصوص زرهی لباسهای
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 کار ترینسخت برام مرسده از دوری. رفتم در سمت و شدم جدا ازش

 از بیش مرسده دونستممی. بود جونش حفظ برای راه تنها ولی... بود

 ...!ببرمش شیطانی ارتش یه دل تو نمیتونستم اما شده؛ ناراحت حد

 

 ؛ زدم لب ایستادن که فرماندهان دیدن با

 

 ! میکنیم حرکت_

 

 ...اومد بیرون تعجب با شینا

 

 چی؟ مرسده ملکه پس...پس -

 

 !میمونه قصر توی ملکه -
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 راه این تو قراره مرسده که کردنمی فکر همشون دونستممی

 ملکه و نمک ریسک نمیتونستم ولی. کنه کمک بهشون و باشه کنارشون

 ...بیارم جنگ به رو امو

 

 ...ببرن پیش از کاری ذاریمنمی و کنیممی حمله قوا تمام با_

 

 ...رفتیممی باید. بود وقتش رفتم ارتش سمت و

 

 !... کنینگوش همگی خوب _

 !... بشه پیروز دشمن نمیذارین و جنگیدمی نفس آخرین تا

 

 ...کوبیدن بهم هاشونو سالح و سردادن فریادی همگی

 

 

 کنیم حرکت دادم عالمت آذرخش به و
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 ...کردم حرکت ارتش از جلوتر و شده اسبم سوار هم خودم

 

 موند همسرم پیش همش فکرم ولی 

 ...افتادم راه و کشیدم آهی

 

  

 

 

 «راوی»

 

 

 بیابونی نزدیک رفتن راه روز چند از بعد بزرگش ارتش و دیاکو

 ...داشت قرار سوار عقرب اربابان حاکمیت تحت که رسیدن

 

 اورنگ هجمل از بودن پیوسته دشمن ارتش به هاشونبعضی که اربابانی

 ...بودن کشیده کنار خودشونو دیگه بعضیای و دیو
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 از ادنی کل تا بیاره در خودش رو میا ملکه قلب میخواست دلش دیاکو 

 ...شن راحت دستش

 

 اون انتقام میخواست دلش و بود ناراحت شدت به سیمدخت مردن از 

 ...بگیره میا از هم رو

 

 که میکرد فکر این به و بود شده خبردار دیاکو ارتش اومدن از میا

 ...بگیره ازش رو بود شده رد دیاکو توسط که عشقی انتقام چطوری

 

 ...داشتن قرار هم مقابل  از زیادی نسبتا فاصله در ارتش دو هر

 

 ها ولهکوت ، دریایی پریان ، ها گرگینه از متشکل دیاکو فرمانروا ارتش

 ...بودن انسانها از کمی عده و الفها و جنگلی پریان ،

 

 ؛ گفت متعجب و فرمانروا نزدیک رفت که گرگین فرمانده
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 !!!؟...هستن موجوداتی چجور موجودات این!... سرورم_

 ؟...بجنگیم اینها با باید چطور ما

 

  کریه و الخلقه عجیب موجودات این_

 ...!شدن ساخته آگاتار توسط

 

 قرار هدف رو سرشون باید شما و شده آغشته زهر به ما های سالح

 ...بدین

 

 با و ایستاده ای ارابه روی بود شده نمایان شیطانیش خوی که میا

 ...میکرد نگاه ها آشام خون ارتش به پوزخند

 

 آماده و اومد بیرون سمی خارهای کتفشون از و کرد غرشی میا ارتش

 ...شدند حمله
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 کهمل که دادن خبر آگاتار به جاسوس های رپتایل وقتی طرفی از اما و

 ...برگشته قصر به پسرش همراه بلکه اس زنده تنها نه هاآشام خون

 

 ملکه به رو خبر این چطور نمیدونست زده وحشت و جاخورده آگاتار

 !!! برسونه میا

 

 و کرده اخمی دید آگاتار نگاه در رو ترس و اضطراب میا وقتی و

 ؛ پرسید

 

 !!!؟...افتاده اتفاقی چه_

 

 ...راستش...ملکه_
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 ؛ کشید فریاد

 

 ! بشکنم گردنتو اینکه از قبل بزن حرف و کن باز گشادتو دهن_

 

 ...برگشته قصر به پسرش همراهه و اس زنده هاآشام خون ملکه_

 

 ؛ پرسید زده حیرت و شده خشک میا ملکه

 

 ؟؟؟...گفتی چی تو_

 ...!پایین کردم پرت صخره از اونو خودم من....؟...ممکنه چطور

 

 ؟...نفهمیدم که موندن زنده فرزندش و خودش چطور

 

 ...بود شنیده که چیزی از مات و گیج میا
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 سپ مونهنمی زنده پرتگاه اون از سقوط با مرسده که بود مطمئن کامال

 ؟...اس زنده چطور

 

 ؛ زد فریاد بلند میا به خطاب دیاکو فرمانروا حین همین تو

 

 رو دنیا میخوای کردی قایم ارتش این پشت رو خودت کهتویی _

 کنی؟ نابود

 

 

 عین درست و بود شده قرمز صورتش. گرفت میا از رو نگاهش بعد

 ؛ بود شیطان

 

 با میخورد، بهم ازت حالم واقعا چون ندادم اهمیتی بهت هیچوقت -

 !... بدی قرار تاثیر تحت منو میتونی زیباییت با میکردی فکر اینکه
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 ربیشت دیاکو حرف این شنیدن با بود اومده بیرون شوک از که میا

 !...سوخت

 آمیزی تحقیر حرفای چنین این ارتش همه این جلوی نمیشد باورش 

 ؛ گفت آگاتار به و کشیده توهم اخماشو... بود زده بهش رو

 

 !... آگاتار میگم چی ببین کن گوش خوب_

 برای کسی و هستن اینجا هاآشام خون فرماندهان و ارتش تمامه االن

 توولدمور به کنی توجه جلب اینکه بدون ، نیست قلمرو از محافظت

 ! کنه حمله هاآشام خون قلمروئه به ارتشش همراهه به بده خبر

 

 ...میکنیم سرگرم رو اینا اینجا هم ما و

 

 ...رفت و کرده اطاعت آگاتار

 

 ؛ زد فریاد و آورده بیرون رو آتشین شالق هم میا
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 !نذارید زنده رو هیچکدوم _

 

 ارتش سمت به بودن حمله فرمان منتظره که ارتشی حرفش این با

 ....بردند یورش ها آشام خون

  

 حمله هم سمت به ترتمام چه هر سرعت با ارتش دو چنین این و

 ...کردن

 

  

 

 

 «مرسده»

 

 

 ملکه؟ _

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1672 
 

 یرهخ میکرد تنش شیوارو های لباس  که ارشد ندیمه به و گفتم هومی

 ...شدم

 

 بله؟ _

 

 .میداد آزارم بد دیاکو نبود وبودم حوصلهبی

 ...ببینمش خواستمی دلم و بودم کرده عادت بهش بازهم

 

 پیدا افزایش دیگه هم به اون عشق و من عشق روز هر میکردم حس

 ...کنهمی

 

 ملکه؟ _

 

 ؛ پرسیدم و اومدم خودم به
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 ...نبود حواسم گفتی؟ چی_

 

 ...کرد تنش رو لباس

 

 وضع هواتون و حال تا بگردین باغ توی یکم خواینمی که گفتممی_

 شه؟

 

 

 گرفته یاد دیگه من اما بودمهربونی و مسن زن. کردم بهش نگاهی

 ...!نکنم اعتماد خودمم چشمای به بودم

 

 !خوبه حالم نه _

 

 .کرد بوس رو شیوار

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1674 
 

 اینجا سرمیبرم؛ رو حوصلتون همه این!... ملکه کنین عفو منو_

 ...بگیرم رو خودم جلوی نمیتونم دیدم که حاال و ندیدم بچه هیچوقت

 

 .رفت بیرون که گفتم ای باشه و زدم لبخندی

 ...کشیدم بو عمیق و شدم تراس وارد و کشیدم آهی

 

 ها مدت از بعد که زمانی هم اون. داشتم نیاز دیاکو وجودبه چقدر 

 ...بودمش دیده

 

 ...بوسیدمش عمیق و گرفتم بغلم توی رو شیوار

 !بود شبیهش حرکاتش و رفتارها از خیلی و میداد رو دیاکو بوی

 

 ...بود کرده حرکت ارتشش همراهه به دیاکو که بود روز چند

 

 ...!حالین چه در االن نمیدونستم
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 ...بیاره خبری جنگ روند از تا فرستادممی پیکی باید

 

 ؛ گفتم زدمو صدا رو ها ندیمه از یکی فکر این با

 

 خبری جنگ میدون از تا بفرست رو هاآشام خون از پیک چند فورا_

 ...بیارن

 

 !... من بانوی اطالعت_

 

 ؛ پرسید شیوار ندیمه رفتن محض به

 

 مباش قوی و بجنگم پدرم مثل شدم بزرگ وقتی خواممی منم!... مادر_

...! 

 

 ؛ دادم جواب لبخند با و زده زانو مقابلش
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 و عادل فرمانروای اینکه برای گفتم بهت هم قبال!... عزیزم پسره_

 میدون تو همیشه نیست الزم حتما بشی قلمروها برای قدرتمندی

 !!! باشی جنگ

 

 و ها سرزمین حریم به تعرض قصد دشمن که مواقعی در اینکه مگه

 شونامنیت برای نفس آخرین تا باید موقع اون باشه داشته رو مردمانت

 شدی حرفامو متوجه بیوفته دشمن دست به نذاری و بجنگی

 !!!؟...پسرم

 

 ! مادر بله_

 

 داشتن از میکردم خوشحالی و غرور احساس... کردم بغلش محکم و

 ....ای بچه همچین
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 که شد داخل سراسیمه و ترس با ندیمه. شدم بلند که شد زده اتاق در

 ؛ پرسیدم متعجب

 

 !!!شده؟ چی -

 

 گفت سنف نفس با کنه چیکار باید دونستنمی و بود اومد بند زبونش

 ؛

 

 ....بیرون اون ملکه،_م -

 

 ؛ پرسیدم جدی دادمو فشار رو ششونه

 

 ...افتاده اتفاقی چه بگو و باش آروم...چی؟ بیرون اون -
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 ! شده حمله بهمون_

 

 !!!؟...کردن حمله بهمون که چیه منظورت....چی؟؟؟_

 

 ...هستن قلمرو دیوارهای پشت ها رپتایل و ارگها از ارتشی_

 ...میکنن تخریب رو دفاعی دیوار دارن و

 

 ددی قلمرو تمام به که جایی رز هایگل باغ به کردم االرض طی سریع

 ...داشت

 

 ؟؟؟...ممکنه چطور

 رفته هاآشام خون ارتش تمام میدونست وولدمورت!!!...  لعنتی

 ...جنگ
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  شده همدست شیطان میای با اون

 ...بکشن رو کثیف نقشه این تا

 

 ...کردن سرگرم رو هاآشام خون اونا

 !... ام زنده من فهمیده حتما میا

 

 ...کنم دور خودم از رو اضطراب و ترس کردم سعی بستمو چشمامو

 ! مرسده!  باش آروم

 ! هاییآشام خون ملکه تو االن

 ...توئه به امیدشون همه هاآشام خون

 ...کنهمی غلبه بهمون دشمن زود خیلی بترسم منم اگه

 

 ؛ گفتم و رفتم ارشد ندیمه سمت به فورا پس

 

 ! کن پنهان جایی ببر شیوارو_
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 فهمیدی؟ بیاد بیرون نباید وجه هیچ به

 

 ! سرورم بله_

 

 به و کنند آماده رو جنگم لباس سریع بگو خدمتکارا به برو_

 ...برو حاال اتاقم بیاد بگو نگهبانها سرپرست

 

 

 ....گرفت نفسم شنیدممی رو هاآشام خون فریاد و جیغ صدای

 ...بودن فرار حال در و زده وحشت همه

 

 که رنگ کرم لباس یه شامل که جنگم لباسهای که ساعت نیم از بعد

 محکم کردمو جمع سرم باالی موهامو و پوشیدم روش محکم زرهی

 !... ام ملکه من میداد نشون که بود طوری لباسم ، بستم

 

 ... بود داده خاصی ابهت بهم که لباسی
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 برخالف. شد ظاهر دستم توی خاطرات شمشیر که گرفتم رو دستم

 ....کنم استفاده شمشیر این از بود قرار انگار میلم

 

 این من .بربیام پسشون از و بدم شکستشون میتونم کردممی احساس

 !...بودم دیده آموزش مدت

 

 ؛ تمگف کردم برخورد نگهبانان سرپرست با راه تو که رفتم بیرون

 

 چقدر هر و کن آوری جمع رو مونده برامون که نیروهایی تمامه فورا_

 تواناییه که قلمرو از آشامی خون هر به مونده کمان تیرو و سالح

 !.. بده داره جنگیدن

 

 مونده باقی و داشتن جنگیدن توانایی که عادی هایآشام خون با

 این که میشدن نفری دوهزار حدوداً بود مونده برامون که سربازایی

 ...بود هیچ وولدمورت ارتش برابر در تعداد
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 ؛ زدم فریاد جدی و محکم لحن با و رفتم ای ارابه باالی اما

 

 ! نترسید ، اتون ملکه ، من به کنین گوش!... ها آشام خون_

 

 ریجلوگی قلمرومون به دشمن نفوذ از باید داریم نفس که جایی تا ما

 ...کنیم

 

 هک زمانی تا و بگیرین قرار دژ دیوار باالی و اول ردیف تو ها تیرانداز

 ...نکنین تیراندازی ندادم پرتاب دستور من

 

 قرار خودشون سرجای و گرفته نظامی آرایش و کرده اطالعت همگی

 ..گرفتن

 

 و گرفتم دستم کمانی و تیر و گذاشتم غالف تو شمشیرمو خودمم

 ...شدم ارگها شدن نزدیک آماده
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 ارتش هجوم مورد اش قلمروئه که فهمیده دیاکو االن تا دونستمنمی

 ...نه یا گرفته قرار وولدمورت

 

 ! میاس شیطانیه و کثیف های نقشه از ای نقشه اینم که مطمئنم

 

 وزر چند حداقل بفهمن ارتشش و دیاکو اگه حتی افتادیم تله تو ما

 ...بشن ملحق بهمون تا کشهمی طول

 

 ...باشه حقارت و ذلت این با اینطور نباید ما کاره پایان!...  لعنتی

 

 دفاعی دیوار نزدیک فرماندهانش همراهه به وولدمورت ارتش حاال

 ؛ زدم فریاد بودن شده
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 من دست عالمت با و بگیرین هدف سرهاشونو فقط ها تیراندازه_

 ...کنین پرتاب

 

 من عالمت منتظره و کرده گیری نشونه تیرانداز نفر هراز حدود

 ...بودن

 

 اشتند سعی بلند های نردبان از استفاده با و شدن نزدیک خوب وقتی

 عالمت این با که انداختم سریع و برده باال دستمو که بیان باال دیوار از

 ...شدنمی کشته و کرده اصابت ارگها به تیر صدتا

 

 

 ادد تشخیص نمیشد و بود شده قاطی  زنها فریاده و جیغ و نعره صدای

 !...کیه به کی

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1685 
 

 پرتاب سمتشون به تیر از بارانی و شد تیراندازی بار چندین

 ...میکردیم

 

 به دقیقا که میذاشتم کمان تو تیر سه همزمان سرعت به خودمم

 ...میکرد برخورد سرشون

 

 ادمد دستور که بود اتمام به رو تیرهامون نبودیم شون حریف ما ولی

 باهاشون مستقیما تا آورده بیرون غالف از شمشیرهاشونو سربازا

 ...بجنگیم

 

 ...شدنمی کشته که هاییآشام خون طور همین و میکشتیم رو خیلیا

 

 

 مهه این مقابل....کنم چیکار دونستمنمی... میاوردم کم داشتم دیگه

 ...کردیم؟می مقاومت باید چطوری رپتایل و ارگ
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 بهش متعجب... شنیدم سرمون باالی ای پرنده زدن بال صدای که

 !!!!گایا...شدم خیره

 

 اونا سرعت به و بود شده درگیر ارگها با اش برنده و تیز هایچنگال با

 ...میزد کنار دیوار روی از رو

 

 !... ملکه باشی داشته احتیاج ما کمک به کنم فکر_

 

 دهش خوشحال بار اولین برای مدوسا دیدن با و سرم پشت برگشتم

 ...بودم

 

 ...کردم زدن شمشیر به شروع بیشتری نیروی و قدرت با و

 

 هب یکباره و برده هوا به رو ارگها  از ای دسته جادو از استفاده با مدوسا

 ...میکرد تبدیل خاکستر
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 نگاه مدوسا جادوگری و جنگیدن مهارتهای به داشتم که طور همین

 ...کردم احساس دورم چیزی خزیدن یکدفعه میکردم

 

 جا بود یدهپیچ دورم به مانندش مار تنه پایین با که رپتایلی دیدن با که

 ...خوردم

 

  

 

 

 ...آوردمی فشار بهم محکم تیزش های فلس با

 ضربه بهم کردمی سعی داشت دست در که شاخه سه ای نیزه با و

 ...بزنه

 

 کرده غفلت ای لحظه ولی میکردم مهار هاشو ضربه شمشیرم با منم

 ...شد کشیده صورتم به اش نیزه نوک که
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 ثانیه چند برای فقط اما سوختمی و کرده نفوذ وجودم عمق تا دردش

 ...شد بسته و ترمیم سرعت به زخمم چون بود

 

  عظیمی نفرت و خشم حرکت این از

 یرونب بدنم از آتیش های شلعه یکباره به و فراگرفته وجودمو تمامه

 ...شد نابود و سوخت خشمم آتیش در رپتایل اون و زد

 

 بعق زده وحشت دیدنم با ارگها که بودم شده آتشین ای گلوله عین

 ....میرفتن عقب

 

 ...بود گرفته آتیش هم شمشیرم که بودم شده ور شعله حدی به

 

 لندب شمشیرمو که میکردن نگام شگفتی و حیرت با ها آشام خون و

 ؛ زدم فریاد و کرده

 

 ...بجنگید قوا تمامه با!... نکنین رحم بهشون_
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 بیشتری نیروی و انگیزه با اومدن بیرون حیرت و شوک از وقتی و

 ...کردن جنگیدن به شروع

 

 ...بودن گرفته دوباره نیرویی و امید من قدرت دیدن با انگاری

 

 که جنگیدیم وقفه بی چقدر دونمنمی

 ...بود کرده اومدن باال به شروع آفتاب و بود زده دم سپیده 

 

 اام بودیم کرده نابود رو ها رپتایل و ارگها از زیادی تعداد اینکه با

 ...بود زیاد تعدادشون همچنان

 

 اعیدف دیوار از بخشی و بودن شده کشته آشام خون سربازای از خیلی

 ...بود ریخته فرو بزرگ سنگهای پرتاب بوسیله
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 درحال و بودن شده قلمرو وارد ارگها و بود شده کم خیلی تعدادمون

 ...بودن عادی هایآشام خون نابودیه و ها خونه تخریبه

 

 ؛ زدم فریاد سربازان به خطاب فورا

 

 ....! کنین نشینی عقب قصر داخل به همگی!...  کنین نشینی عقب_

 

 به رو بود کم خیلی تعدادشون که هاییبچه و ها زن و سربازان همه

 ؛ گفتم مدوسا و گایا به رو و فرستادم قصر داخل

 

 ! قصر داخل برین هم شما_

 

 ؛ داد جواب و کرده اخمی مدوسا

 

 !!کنی؟ چیکار میخوای...؟ داری ای نقشه چه_
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 ؛ گفت تعجب با گایا یهو

 

 هب مقابلشون تنه یه خودت و داخل بفرستی میخوای رو ما همه نکنه_

 !!!؟ ایستی

 

 ؛ گفت فورا مدوسا

 

 ...میمونم همراهت منم بشم پنهان برم ترس از من نداره امکان_

 

 ؛ گفت هم گایا که کنم اعتراض خواستم

 

 !... هستم منم_
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 درهای مدوسا و گایا با همراه اس فایده بی باهاشون کردن بحث دیدم

 ...بستیم رو قصر سنگیه و بلند

 

 ...ایستادیم بود ما برابر چندین که ارتشی مقابله نفر سه ما و

 ...برامون بود نمونده امیدی دیگه و بود راه آخره دیگه اینجا

 

 ...بود بسته نقش چشمام جلوی شیوار پسرم و دیاکو چهره

 ! بشه سرازیر اشکم نباید!... نه

 

 ورین ناگهان که بدم حمله فریاد خواستم و کرده بلند شمشیرمو پس

 ...شد تابیده آسمان از شدید و کننده خیره

 

 آران قیافه و شد کمتر نور وقتی اما بودم گرفته چشمامو جلوی بطوری

 رشونس پشت و سفید اسبهای بر سوار که بدست شمشیر رو پدرم و

  نمیدونستم دیدم رو آسمانی سربازان از بزرگ ارتشی

 ...بدم سر شادی فریاد یا باشم شوک
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 سربازان سمت به وجود این با ولی زدندمی فریاد ترسیده ارگها

 ...بردند هجوم آسمانی

 

  

 «راوی»

 

 

 خوشحال طرفی از و شوکه سزنده فرزندش دیدمی اینکه از هوروش

 ...بیفته دخترش برای اتفاقی دیگه نمیذاشت  بود

 !بود همسرش یادگار اون

 

 و خواهرش بودن زنده از خوشحال! خشمگین و بود خوشحال آران

 ....ولدومورت قافلگیری و حمله این از خشمگین
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 میشد خواهرش نزدیک که هرکسی سر و ارزیدمی دنیا به خواهرکش

 !...بریدمی رو

 

 کثیف موجودات این با نبرد به ارتش و داد حمله دستور هوروش

 تعداد و بودند ها آشام خون از تر قوی آسمانی ارتش. پرداختند

 ....میدادند شکست هارو ارگ از زیادی

 

 وپدر برای دلش هم مرسده و کردن مبارزه به شروع هم گایا و مدوسا

 ...ودب نابودی وقت و نبود دلتنگی وقت االن اما بود؛ شده تنگ برادرش

 

 ... جنگیدندمی قوا تمام با و کردن جنگ به شروع

 به سریع و بود شده تعجب و حیرت غرق مدوسا دیدن از ولدومورت

 ...بکشن رو مدوسا تا داد دستور همراهانش از یکی

 ...بود کرده بزرگی خیانت ولدومورت به اون

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1695 
 

 به آسیبی که ذاشتنمی و جنگیدمی بقیه پای به پا هم هوروش

 ...بزنن دخترش

 بهش میجنگه داره ماهرانه طور اون چطور مرسده که میدید وقتی 

 !...شدمی خوشی غرق و میکرد افتخار

 

 کم کم بود وولدمورت ارتش فرماندهان از که ها رپتایل از یکی

 ...شد مدوسا نزدیک

 

 ییک نشد متوجه بود جادو طریق از ارگها نابودیه مشغول که مدوسا و

 پشتشه؛

 

 که لرپتای دیدن با و برگشته بود زدن شمشیر حین در که مرسده اما 

 متس به سرعت به و برداشت ای نیزه سریع بود مدوسا کشتن آماده

 هوا هب فریادش و کرد اصابت قلبش به که کرده پرتاب رپتایل اون

 ...شد تبدیل خاکستر به و برخواست

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1696 
 

 

 بود دهدا نجاتش مرسده اینکه از و برگشته رپتایل اون فریاد از مدوسا

 ...زد بهش محوی لبخنده و داد تکون سری براش

 !... ولدومورته کار این دونستمی 

 

  

 

 

 ات. بکشه و ببینه رو ولدومورت نزدیک از خودش تا رفتمی داشت

 ....بگیرهکثیف موجود اون از رو همسرش انتقام

 

 هم اون. شد ولدومورت نزدیک وکشت رو بود جلوش که ارگ چند

 داشت دوست و بود کرده آماده مدوسا با رودررویی برای رو خودش

 !..بده جون خودش دستای تو
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 این از خوشحال مرسده و بودن نمونده ها ارگ از چیزی دیگه تقریبا

 ؛ چرخید گایا سمت وضعیت

 

 ولدومورت؟ پیش رهمی داره مدوسا_

 

 ؛ زد لب و کشت رو رپتایل غمگین

 

 خودش میخواد و بگیره همسرشو مرگ انتقام داره قصد کنم فکر _

 ....بکشتش

 

 هنشست اسبش روی پدرش. پرید بزرگی سنگ روی از و گفت هومی

  جنگیدمی ارگها از تا دو با داشت و بود

 به گیریهدف با و گذاشته کمان تو و آورد در رو تیر دوتا فورا

 ...کرد نگاش شوق با و برگشت پدرش که کرد اصابت سرشون

 

 !... شده قوی چقدر هوروش دختر که بدونن همه که میخواست
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. آورد در رو اش برنده و تیز شمشیر و شد ولدومورت نزدیک مدوسا

 !عصبی خیلی و بود ولدومورت مقابل حاال

 

 !خائن یزنیکه _

 

 و همسرش دادن دست از. کردغرش و زد نیخشندی نفرت با مدوسا

 ...نبود چیزی کم پسرش از بودن دور

 

 الفع ولی کردمی نشینی عقب باید کرد اطراف به نگاهی ولدومورت

 !...بود تر مهم جادوگر این جون گرفتن

 

 شدی باعث و کشتی رو همسرم  بودی تو نفهمیدم کنیمی فکر _

 !!!؟ اس زنده اون که حالی در باشم دور پسرم از هاقرن

 

 ؛ پرسید مبهوت و متعجب وولدمورت
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 !!!اس؟ زنده پسرت_

 کیه؟ اون!... نداره امکان

 

 !... نداره ربطی تو به_

 

 ؛ گفت و زده پوزخندی و اومده بیرون شوک از وولدمورت

 

 به رو کلبه اون که بودم من آره کردی؟ خیانت بهم همینه برای پس _

 ! فرزندت و همسر همراهه کشیدم آتیش

 !... دیاکو از انتقام برای کردم ای وسیله رو تو و

 

 ؛ دویید سمتش و سایید هم به رو هاش دندون مدوسا

 

 !! میکشمت_
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 که همین و بود ایستاده مقابلش شمشیری هیچ بدون ولدومورت

 از شده ساخته خنجری و کرده بلند دستشو شد نزدیکش مدوسا

 دفع رو مدوسا ضربات اون با که شده ظاهر دستش تو سیاه جادوی

 ...میکرد

 

 به جا یه از سرعت به و بود تر قوی مدوسا از وولدمورت اونجایی از اما

  و شده گیج لحظه یه مدوسا اینطوری که میشد ظاهر و محو دیگه جای

 هب جیغش که کرد فرو مدوسا کتف در رو سیاه جادوی به آلوده خنجر

 ...برخواست هوا

 

 از غباری در خودشم شده نابود ارتشش تمامیه دید که ولدومورت و

 ! شد ناپدید سیاه ابرهای

 

 کتفش از رو خنجر سختی به و سرخورد زمین روی کمی مدوسا

 موقتا میتونست فقط و نمیشد درمان دیگه زخمش جای اما درآورد

 اون تا اما میمیره بزودی که میدونست بگیره رو ریزی خون جلوی
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 داده قول  خودش به این نمیمرد کشت نمی رو شیطان وولدمورت

 ...بود

 

 

  

 

 

 «دیاکو»

 

 دلم که کردم تصور ذهنم توی شیطانیش قرمز چشمای دیدن با

 ...بکشمش چطوری میخواد

 !...بمونه ها یاد توی همیشه برای که یجوری

 

 ؛ غریدم و کردم نگاه لجن، موجودات این با ارتشم نبرد به

 

 ! نذارید شونزنده _
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 بودم اسبم بر سوار که طور همین و آوردم در رو زهرآلودم شمشیر و

 که کشیدم موجودات اون از یکی گردن به رو شمشیر و رفتم جلو

 ...چرخید سمتم و کرد غرش

 

.... بودم ندیده رو عجیبی موجوداتی همچین گذشته های قرن توی

 !بودن اومده وجود به آهن از که انگار

 

 و بودن شکل اسکلتی و اندام الغر و طول متر دو حدود که موجوداتی

 هاستفاد جنگیدن برای سالح عنوان به دم این از که داشتن درازی دم

 میکردند

 

 ...بود آلود زهر و تیز بشدت دمشون و سرشونه روی که هایی تیغ و

 

 وقتی و بودن چابک و سریع خیلی جنگیدن تو داشتن ای جثه برخالف

 !... میزد بیرون ازشون لجن به شبیه خونی شدنمی کشته
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 ؛ زدم فریاد ها آشام خون به رو

 

 !!! هستن آلود زهر نکنین برخورد ها تیغ به_

 ...اومد در ها آشام خون از یکی داد گفتم رو این که همین

 

 شکمش به دمش با داشت موجودات اون از یکی.  کردم بهش نگاهی 

 ...آوردمی فشار

   

 به و برداشته زمین از شمشیری شدمو خم اسب روی از سرعت به

 خون و زد ای نعره که کردم قطع دمشو بهش شدن نزدیک محض

 ...زد بیرون شدت به کثیفش

 

 ردمک کتفش وارد رو شمشیر بکشمشون باید چطوری میدونستم حاال

 !... مرد و کرد برخورد خودش به زهرش که
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 آذرخش به سختی به و کردم رو کار همین هم ها موجود از تا چند با

 ....رسیدم

 

 هب بعد و بشن گیج تا کنید قطع رو دمشون اول شمشیر با باید_

 هب وقتی  و زهرشونه شدن جمع محل اونجا. کنید وارد ضربه کتفشون

 !... میمیرن کنه برخورد خودشون

 

 فریاد فرماندهان بقیه و گرگین با همراه و درخشید آذرخش چشمای

 ...کنن مطلع رو ها آشام خون تا زدن

 

 لهبوسی پریان ، بودن شدن کشته حال در زیادی الفهای و هاآشام خون

 تبرهای با ها کوتوله و بودن موجودات اون نابودیه حال در جادو

 ! جنگیدنمی بود خودشون دوبرابر که بزرگی
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 سگهای از تا چند توسط که اش ارابه بر سوار هم هرزه شیطان اون و

 من ارتش افراد کشتن حال در میشد گردونده وحشی و بزرگ خیلی

 !! بود

 

 موجودات شمشیرم با سرراهم و تاختم سمتش به سرعت تمامه با

 ...میکردم نابود رو زیادی

 

 !!! میکردم نابود باید همیشه برای رو شیطان این

 

  

 روی از که بزنه ضربه صورتم به دمش با خواست موجودات از یکی

 ... زدم ضربه سرش به و کردم پرواز اسب

 

 هک کرد پرتم محکم ارگ غولهای از یکی قافلگیرانه حرکتی در اما

 ...افتادم زمین روی
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 که دادم خالی جا سریع بذاره سرم روی رو پاش خواست که همین و

 ...کردن حمله بهش باهم همزمان کارین و گرگین

 

 که موجودات از یکی زهر با و زمین روی از بلند ای نیزه شدمو بلند 

 پرتاب چشمش سمت به گیری هدف از بعد و کردم آغشته بود مرده

 ...کردم

 

 زا زد بیرون سیاه خونی و کشیده ای نعره چشمش به اصابت از بعد

 ...افتاد زمین روی و چشمش

 

 ...شدم تر نزدیک میا به

 ...آورد در رو براقش شمشیر

 ؛ زد فریاد و زده نیشخندی

 

 نابود اتون همه!... ندارین منو ارتش با مقابله توان ارتشت و تو_

 ! میشین
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 ؛ غریدم چسبیده بهم های دندون با 

 

 ! هرزه زنیکه بکشمت بلدم خوب _

 

 ودب زن بهم حال حدی به شیطانیش یقیافه. اومد نزدیکم و زد ایقهقه

 از و ترف عقب که کنه برخورد صورتش به تا کردم پرتاب رو تیرم که

 ...شد رد کنارش

 

 !...بودم روش به رو حاال و بود زده بیرون نیشم های دندون

 ...شدم نزدیکش و کردم نگاه سرخش های چشم به

 

 آتشین ای گلوله دستش تو یکدفعه که میکرد مهار رو هام ضربه 

 مخ عقب به ثانیه از کسری در که کرد پرت سمتم به و کرده درست

 ...برخورد ارگها یکی به و کرد عبور صورتم کناره از گلوله و شده
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 ور خراشی که کردم پرتاب سمتش به سرعت به تیری و شده بلند

 ....شد درهم از صورتش و آورد وجود به گردنش

 

 جمع دورم زن بهم حال موجودات اون و ارگ زیادی تعداد میا اشاره با

 !... شدن

 

 و وجل بیاد ترسیده زن این فهمیدم دیدم که رو عصبیش نیشخندی

 ....کرده مخفی ها موجود این پشت رو خودش

 

 فتشی گرگ حالت به که حالی در هاش گرگینه از تا چند و پوالد آلفا

 ...کردند جنگیدن به شروع و اومدن کمکم به بودن داده

 

 ...جنگیدیممی داشتیم که بود زیادی زمان مدت

 ...بود پوشانده رو جا همه هاشون جنازه که شدند کشته هاشونخیلی

 ! بود پیچیده هوا توی خونشون تعفن بوی و
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 االب قلبم ضربان ، زد خشکم یهو که برم میا سمت به دوباره خواستم

 ! خطره تو مرسده میکردم احساس بود رفته

 

 آذرخش! کشیدم عربده مرسده به فکر با و دادم قورت رو دهنم آب

 ؛ پرسید بود نزدیکم که

 

 !!!؟ فرمانروا چیشده _

 

 !!!خطره توی مرسده آذرخش_

 

 ؛ گفت نگران آذرخش

 

 !... میدیم ادامه جنگیدن به اینجا ما ملکه کمک به برین شما_

 

 دادم فشار هم روی محکم چشمامو
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 ؛ گفتم و

  

  سربازانم هستن قلمروها فرمانروای من_

 رو میدون من اگه حاال میگیرن روحیه جنگ میدون در من دیدن با

 ! کردم فرار میکنن فکر کنم ترک

 

 ! شجاعیه و قوی زنی من ملکه

 !... دارم باور بهش من

 ...بربیاد روشه جلو که موانعی پس از تونهمی اون

  

 

 

 «راوی»
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 یدپاش خونش که کرده رپتایل یه قلب تو شمشیرشو مرسده ملکه

 ...کشید درهم چهره خونش متعفن بوی از و صورتش روی

 

 ! شد نابود وولدمورت ارتش 

 ...پیروزی این از دادند سر شادی فریاد هاآشام خون و

 

 دخترش سمت به سرعت به و شده پیاده اسب از قرار بی هوروش

 ...رفت مرسده

 

 اهالی همه کشیدن آغوش به همدیگرو دلتنگ دختر و پدر وقتی

 ...بودن اومده وجد به لحظه این از قلمرو

 

 

 توی رو مرسده محکم که رسید آران به نوبت هوروش از بعد و

  بکشه آغوش

 ؛ گفت کرده بغض و
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 !شکر بار هزاران رو خدایان _

 !... نبود هم آرامش نبودی تو

 

 

 ره که بود برادری بهترین آران... بوسیدش و داد تحویلش لبخندی

 ...!باشه داشته میتونست دختری

 

 !... خوشحالم خیلی بینم می رو شما دوباره اینکه از منم_

 

 

 ...کرد نگاه بود گرفته که هوایی به

 ایجاد آلودگی و بود شده پر نحسشون بوی و ها ارگ دود از هوا 

 .بود کرده

 دوست و داشتن عجیبی شوق و ذوق مرسده شجاعت دیدن از مردم

 ...بزنن زانو شونملکه مقابل داشتن
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 کرده قایم رو خودشون ها کنار گوشه تو که مردمی سمت هوروش

 ؛ زد لب و انداخت نگاه میجنگیدن که اونایی و بودن

 

 ...! شدیم پیروز ما نمیکنه تهدید رو شما خطری دیگه!  باشید آروم _

 

 از هم بود خوشحال مرسده دخترش بودن زنده از هم هوروش

 ! دالوریش و شجاعت

   

 یدپرس و کرد نگاهی جمع به متعجب اطرافشون شدن شلوغ با مرسده

 ؛

 

 شده؟ چی -

 

 هب شروع و افتادن زمین به مرسده مقابله قلمرو اهالی همه یکدفعه

 ...کردن ستایشش
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 ...میکرد نگاه هاآشام خون به زده حیرت مرسده

 پس شدنمی! کنه ناامید رو هاآشام خون خواستنمی مرسده

 ؛ زد لب و رفت نزدیکشون

 

 دیمب شکست رو دشمن تونستیم همدیگه کمک به ما که طور همین_

 ...کنیم درست همدیگه کمک با رو خرابی دوباره باید هم طور همین

 

 

 درپ همراهه که میکردن تعظیم اون به و ملکه ممنونم میگفتن همشون

 ؛ زد لب آران که شدن قصر وارد برادرش و

 

 ! شجاعیه و محکم و قوی دختری من کوچولوی خواهر میدونستم_

 !!! میکنیم افتخار بهت مون همه
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 ؛ کشید داد جمع توی تالطم دیدن با و شدن قصر وارد

 

 ...خورد شکست دشمن! نترسید شده، آرومه چی همه_

 

 و کشیدندمی آغوش به همدیگرو و سردادن شادی از فریادی همه

 ...میریختن شوق اشک

 

 یط سمتش به دلتنگ بود همراهش  شیوار که ارشد ندیمه دیدن با و

 رو تنش بوی خوب و کشید آغوش تو پسرشو محکم و کرد االرض

 ...کشید نفس

 

 از خیلی یدهنده شکست قطعا و داشت روشن ایآینده شیوار

 ! بود خواهد موجودات

 

 رو زیبا ای پسربچه که مرسده به تعجب و حیرت با هوروش و آران

 ؛ پرسید هوروش یکدفعه که میکردن نگاه کشیده آغوش به
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 ___پسر این _

 

 ؛ داد جواب خوشحال و پدرش سمت برگشت مرسده

 

 ! شیوار!  پسرمه_

 

 و قلب حال و بود انداخته سایه چشمانش روی اشک ای الیه هوروش

 ! بود نشدنی وصف روحش

 

 زده زانو کنارش و شده نزدیک شیوار به و اومده بیرون شوک از آران

 ؛ گفت و گذرونده نظر از صورتشو و

 

 !... دیدم که پسریه ترین پرابهت و زیباترین_

 !!!منه؟ خواهر فرزنده ، پسر این واقعا
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 ! تو حافظ و همراه ، دوست و مادرتم برادره ، آران اسمم من

 ! تو پدربزرگ هوروش آبها خدای ایشون و

 

 گذاشته آران صورت روی دستشو و زده هردوشون به لبخندی شیوار

 ؛ گفت و

 

 ! داره دوست رو آران شیوار_

 

 آغوش تو اونو و بوسید رو دستش کف خوشحال و خندان آران

 ...کشید

 

 براش که اتفاقاتی تمامیه و نشست برادرش و پدرش کنار مرسده

 ....کرد تعریف رو بود افتاده

 بمسب که بود اومده دخترش سره به که اتفاقاتی شنیدن از هوروش

 ؛ گفت خشمگین بود میا ملکه اش
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 !!؟...شهبک کثیفی و شوم نقشه همچین تونست چطور شیطانی زن اون_

 

 !... بشه نابود اینبار باید اون

 

 دورگه اون میدونست اولم از که داد توضیح دخترش برای هوروش

  باشه نداشته بدی احساس اینکه برای ولی اس

 !!! نگفته بهش چیزی

 

 شدختر بشه باعث موضوع این نگفتن که کردنمی فکرشو هرگز و

 !... بکشه عذاب

 

 و گرن با مدوسا که گذرونده دلتنگی رفع و صحبت به کنارهم مدتی

 ...شد نزدیکشون شده خم سری و پریده رویی

 ...شد مواجه آران و هوروش خشمگین و تند واکنش با که

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1719 
 

 جادوگر این از کم میداد برادرش و پدر به رو حق اینکه با مرسده

 ...بودن نخورده زخم

 ؛ گفت مدوسا به رو اما

 

 !!!؟...خوبه حالت_

 !!کردی؟ مداوا رو زخمت

 

 ...ادد قرار دستش در چیزی و گرفته مرسده سمته به دستشو مدوسا

 

 ردگ ابدیت گردنبند دیدن از چشماش کرد باز دستشو وقتی مرسده

 ؛ پرسید مبهوت و شوکه و شد

 

 ___چطور گردنبند این...این_

 

 ! توئه به متعلق!... تویی واقعیش صاحب_
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 وجودم ترین قوی باشم داشته رو گردنبند این اگه میکردم فکر قبال

 ...میشم قلمروها تمامه در

 

 !... بودم اشتباه در همیشه اما

 ینهک و نفرت ازت همه ولی باشی هم قدرتمندترین وقتی دونستمنمی

 !... نداره ای فایده باشن داشته

 

 آرامش کسی به نمیتونه هیچوقت باشه شده سیاه که روحی و قلب

 !...بده

 

  میخواستم ندادمش زودتر بهت اگه

  که بود این هدفم ، نباشی وابسته و متکی بهش

 !!... نیک استفاده گردنبند اون از اینکه بدون کنی پیدا خودتو نیروهای

 

 ! میشی پیروز تو میدونستم من



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1721 
 

 و میجنگی سخت بخوای که چیزی هر برای تو فهمیدم که وقته خیلی

 ...نمیشی ناامید

 

 بشنوه مدوسا از حرفایی چنین روزی کردنمی فکرشو هرگز مرسده

 ! میدادن پشیمونی و افسوس بوی که حرفایی

 

  

 ...ریختمی روش و سر از عرق و بود جنگیدن درحال سخت دیاکو

 اب و ببینه مقابلش رو میا دوباره بتونه تا میزد داشت زور هرچی 

 !...بکشتش خودش دستای

 

 ...بود پسرش و مرسده پیش نگرانیش و خیالش و فکر همه

 حاال اام برسه آسیبی مرسده به نذاره دیگه که بود داده قول خودش به

 ...کنه رها رو ارتشش نمیتونست که اومده پیش شرایطی

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1722 
 

 و تهخس بودن مونده که اونایی و شده کشته ارتشش نیروهای از خیلی

 ...بود شده کم جنگیدنشون توانایی و زخمی

 

 

 متس به ترسیده جنگ از خبرهایی شنیدن با مرسده دیگه طرف در و

 ؛ گفت و رفت پدرش

 

 !دیاکو پدر،_

 

 ....کنه بیرون دلش از رو کینه این که میخواست. کرد اخم هوروش

 !بود شیطان یه مشکل بار این چون

 

  ....میخواست رو موجودات تمامیه و زمین نابودی هدفش که شیطانی

 

 ولقب پدرش میترسید. بیاره زبون به رو حرفش داشت شک مرسده

 ؛ گفت و انداخت پایین رو سرش... نکنه
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 جنگ برای که ارتشمون گفته آورد خبر جنگ میدون از که پیکی_

 ...بخوریم شکست ممکنه و شده کم خیلی بودن رفته

 

 ...اومد سمتش آران که کوبید زمین به رو عصاش هوروش

 

 پدر؟ چیشده -

 

 .کرد اشاره بیرون به هوروش

 

 خودت و بفرست شیطان اون با جنگ به رو آسمانی ارتش تمام -

 ! کن فرماندهیش

 

 ...رفت و کرده اطاعت آران

 ؛ گفت فورا مرسده
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 !... میام همراهت منم_

 

 عصبانیت و خشم با هوروش که شد گرد چشماشو آران و هوروش

 ؛ گفت و کرده غرشی

 

 و خونخواره موجودات از پُر که بری جنگی به نمیدم اجازه!... نه_

 !... توئه نابودیه قصدش که شیطانی

 

 نکنم بلند پدرم رو صدامو میکردم سعی که حالی در و کرده اخم

 ؛ گفتم جدی و محکم

 

 نم گذشته اون از و رفته جنگ به همسرش که هستم زنی من!... پدر_

 ! دارم هم جنگیدن توان و هستم قلمروها ملکه

 

 !... داره احتیاج من به دیاکو االن



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1725 
 

 که یمدار ای برنده برگ ما اینبار نمیوفته برام اتفاقی ، نباش نگران

 !!! کنم نابود رو اونا میتونم باهاش

 

 ...بود رفته درهم اش چهره هوروش

 باید نباهاشو هم خودش اما بیوفته اتفاقی دخترش برای بازم میترسید

 ؛ گفت بنابراین برسه دخترش به آسیبی نذاره تا رفتمی

 

 !... میام باهاتون منم بری میخوای که حاال!... بسیارخب_

 

 

 !... بشه آماده رفت فورا و زد برق مرسده چشمان

 

  

 صورتش روی های خون و پوشید نبرد برای جدید هایی لباس مرسده

 گردنبند و گذاشته سرش روی ظریف تاجی نیم و کرده پاک رو
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 کمک به آسمانی ارتش همراه و انداخت گردنش به رو ابدیت

 ...رفت همسرش

 

 !!! بود عاشقش که آشامی خون 

 

 و نگرانی تمامه اما سپرد ارشدش ندیمه به رو شیوار پسرش مرسده

 ...شد جنگ میدون راهیه و گذاشت رو داشت که ای دلشوره

 

 

 ...افتادن راه همراهشون هم گایا و مدوسا

 تیزپا و تندرو هایی اسب سوار همگی

 ...کردند حرکت و شده

 

 محل سمت به سریعتر خیلی عادی های اسب از که آسمانی های اسب

 ... دویدندمی جنگ
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 ارتش دو که بیابانی به سواری ساعت چهار سه از بعد که بطوری

 ...بودن جنگیدن مشغول

 

 و ارگها خاکستر همراهه به غلیظی دود شدن بیابان وارد که همین اما

 ...بود پیچیده جا همه موجودات اون متعفن بوی

 

 

 الدنب و موند متعجب نشدنی نابود و بزرگ ارتش این دیدن از مرسده

 و یدهکش بیرون شونو جنگی های سالح و شمشیر همگی گشت؛ دیاکو

 ...بردند یورش دشمن سمت به زنان فریاد مرسده حمله فرمان با

 

 و اش ملکه دیدن از دیاکو فرمانروا بخصوص و هاآشام خون ارتش

 و غرور و زد برق چشمانش سرش پشت آسمانی ویژه ارتش

 ...فراگرفت وجودشو خوشحالی

 سزنده اینکه بر عالوه دیدمی اینکه و مرسده دیدن از میا ملکه

 ؛ زد فریاد پرکینه و خشمگین اومده صالبت با و قدرتمند
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 !!!! نذارین زنده رو هاآشام خون ملکه!... نکنین رحم بهشون_

 

 که کرد فکر خودش با و زده پوزخندی بعد و

 !بمونه زنده ذارمنمی دیگه دفعه این

 ...کرد حرکت سمتش به و

 

  

 

 

 «تورج»

 

 

 ...میگذره شدم تبعید نحس سیاره این به که زمانی از زیادی های قرن
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 که یمن و بود برادرم آشور سمت به ایشتار پدرم توجه تمامه که زمانی

 ارایشت پدرم اما دارم نگه راضی خودم از پدرمو تا میکردم تالشمو همه

 همه و دیدنمی رو فرزندانش بقیه از کدوم هیچ آشور بجز نگاهش

 ...چرخیدمی آشور محور حول چیزش

 

 رارق نابیرو اهالیه و خدایان تحسین مورد و محبوبتر آشور روز به روز

 من لیو میشد بیشتر بهش نسبت خشمم و کینه آتیش و گرفتمی

 ...نداشتم رو باهاش جنگیدن و مقابله تواناییه

 

 هسرخورد و بیوفته همه چشم از که کنم کاری شده طور هر میخواستم

 !... چطوری نمیدونستم اما بشه

 

 میلم علیرغم منم فرستاد زمین به رو آشور ایشتار پدرم وقتی

 ...فرستاد همراهش
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 با پست جایی به و بشم خارج خودم سیاره از نداشتم دوست 

 ...نداشتن هوش و تمدن از ای نشونه هیچ که برم احمق موجوداتی

 

 کم کم موجوداتش نژاد اصالح و زمین در زندگی سال هزاران از بعد

 که کردن جدید های تمدن ساختن به شروع شده هوشمند انسانهای

 !... میشد دیده ما حضور از ای نشونه اش گوشه هر در

 

 مدت این در که گذشتمی زمین در آشور پادشاهی از سال هزار سه

 جرات کسی که بودن آشور فرمانروایی تحت زمین موجودات تمامه

 ...نداشت رو دستوراتش از سرپیچی و مخالفت

 

 هیچ به و رفتمی پیش عقلش با همیشه و باهوش العاده فوق آشور

 ...زدنمی زنی به دست تفریح برای حتی دادنمی نشون عالقه زنی

 

 !!! بود ابهت پر و مغرور
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 بهش رو الزاروس چشمه پدرم که رسید اوج به زمانی نفرتم و خشم

 ...داد هدیه

 

 !!! خاص و باارزش بسیار ای هدیه

 

 عمر طول و ماندن جوان باعث آن در کردن حمام که ای چشمه

 ...میشد

 !... میکرد زنده هم رو مردگان حتی

 

 !... من حتی نداشت رو چشمه اون به شدن نزدیک حق کس هیچ و

 

 باعث که افتاد اتفاقی بود حمام حال در چشمه در آشور که روزی تا

 !!... شد من های نقشه و اهداف تمامیه تحقق
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 و بهت در رو همه که بود شده ظاهر چشمه درون آینده از دختری

 !... رو خدایان حتی بود برده فرو ناباوری

 

 دریاچه در حمام حال در خودش گفته به میا اسم به نقش ریز دختری

 !... آورده سردر اینجا از بوده شدن غرق حال در وقتی که بوده ای

 

 مهچش پیشکش این گفت و گرفت نیکی به رو اتفاق این ایشتار

 ...بوده آشور فرمانروا صاحبش به الزاروس

 

 ...بود شده میا زیبایی و معصومیت شیفته آشور طرفی از و

 دهش میا شیدای و عاشق چنان کردنمی نگاهم زنی هیچ به که آشوری

  که بود

 !... کنه ازدواج باهاش میخواست شده طور هر
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 ازدواج این مخالف هادریان خدایان خدای که داشتم خبر من فقط اما

 و هبود شیاطین دودمان از میا سرنوشت خدای گفته طبق که چرا بود

 ...میشه ریخته  بدستش زیادی بیگناهه های خون سرنوشتش در

 

 و داشت خبر میا به محبوبش فرزنده زیاد عالقه از که ایشتار ولی

 به توجه بدون بود مطلع آشور پافشاریه و سرسختی از همچنین

 ...کرد برگذار رو شون ازدواج جشن هادریان هشدار

 

 رارق زمانی چه در و افتاده براش اتفاقی چه فهمید که ابتدا همون از میا

 با خودشو کرد سعی زود خیلی داره سرکار موجوداتی چه با و داره

 !! شد موفقم که بده وقف چیز همه

 

 هکرد تبدیل الهه یه به اونو همگان بین در داشت که زرنگی و هوش

 ...بود

 

 !!! بدجنسیه و طلب جاه زنی که فهمیدم زود خیلی ولی
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 با و مبش کشیده سمتش به هام نقشه بردن پیش برای من شد باعث و

 ...دادم فریبش انگیز وسوسه و دروغین های وعده دادن

 

 از بود داده انجام که هایی جنایت و جرم بدلیل که آگاتار با همراه و

 ...کردند غارت و کشتار به شروع بود شده تبعید زمین به نابیرو

 

 هک خیانتی آخر در و بیگناهان خون ریختن و مرج و هرج سالها از بعد

 ...شد آشور مرگ باعث شد مرتکب من با داشتن رابطه با

 

 ، بودم گرفته که انتقامی از خوشحال

 با حتی نشد آروم چیز هیچ با که گذاشتم ایشتار قلب روی داغی

 !!! میا شدن نفرین

 

 وقت هیچ که کرد تبدیل سیاه آشامی خون به هم منو آخر در و

 ...بشم خارج زمین سیاره از نمیتونستم
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 فرستاده زمین به هادریان که عظیمی طوفان از موندن امان در برای

 ...رفتم آینده به زمان سنگ طریق از بود

 

 !!! نرفت بین از نفرتم و کینه همچنان اما

 

  

 لهبوسی خودش شدن کشته و مدوسا توسط وولدمورت نابودیه از بعد

 ...بود برداشته که زخمی

 

 مرسده و امی حاال ابدیت گردنبند از استفاده با میا ارتش رفتن بین از و

 ...بودن ایستاده هم مقابل

 

 شکست دوباره از ناباور و خشمگین میا و خوشحال و غرور پر مرسده

 !... خوردنش
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 ؛ گفت محکم مرسده

 

 ! اومدی ازش که جایی به برگردی باید هم تو شد نابود ارتشت میا_

 

 ؛ زد فریاد پرکینه میلرزید خشم از که میا

 

 ! هرگز_

 

 ...کرد لرزش به شروع پاهاشون زیر زمین که کرده بلند دستاشو و

 و شدن جمع هم کنار سریع هاآشام خون مونده باقی و دیاکو و مرسده

 ...دادن تشکیل ای دایره

 

 محافظ عنوان به ای الیه ابدیت گردنبند از استفاده با مرسده و

 ...آورد بوجود دورشون
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 ...میکرد حفاظت میزد بهشون میا که هایی ضربه شدت از که

 

 ناتوان و عاجز و کنه مقابله ابدیت گردنبند نیروی با نمیتونست میا

 ...برداشت جادو با مبارزه از دست

 

 ؛ گفت مرسده به رو و کشید رو شمشیرش و

 

 نستیتو اگه کن مبارزه من با کنی استفاده گردنبند از اینکه بدون_

 ! تابوتم به گردمبرمی من بدی شکستم

 

 ؛ گفت و برگردوند خودش سمت به رو مرسده فورا دیاکو

 

 ! گره حیله نهایت بی زن این!... نه_

 ...کنی مبارزه باهاش تو نمیدم اجازه من
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 ! میدم شکستش من!... نباش نگران_

 

 ادد قرار محافظ ای حلقه درون رو اونا ابدیت گردنبند از استفاده با و

 !...بیان بیرون ازش نتونن که

 

 ...میزدند ضربه حفاظ های دیواره به زنان فریاد بقیه و دیاکو

 ...رفت امی سمت به دستش در خاطرات باستانیه شمشیره نشستن با 

 

 از میا و داشتن مهارت شمشیرزنی در دو هر کردن مبارزه به شروع

 ربهض تر خشمگین کرده پیشرفت اینقدر مرسده که میدید اینکه

 ...میزد

 

 ....چی؟ میزد آسیبی بهش شیطان این اگه بود مرسده نگران دیاکو

 

 وناش ملکه به حیرت و تحسین با مرسده دوستان و هاآشام خون بقیه

 ...بودن شده خیره
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 ارفش با خون که کرده وارد مرسده گردن به ای ضربه شمشیر با میا

 زدمی فریاد دیاکو و گذاشت زخمش روی دستشو سریع که زد بیرون

 ...بود شده کبود عصبانیت و خشم از که

 

 یکار نمیتونست اون و میشد کشته داشته جفتش چشماش جلوی

 !...کنه

 

 ...داشت احتیاج خون به اما شد ترمیم سریع زخمش

 و دز زمینش میا و شد پرت ای گوشه به میا توسط شمشیرش وقتی

 ...نشست اش سینه روی

 ؛ گفت و میداد فشار محکم گلوشو و

 

 مه بار اولین برای وقتی رسیدم بهش خواستم که چیزی هر همیشه_

 صخره از وقتی کنم خودم مال اونو شده طور هر میخواستم شدم عاشق



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1741 
 

 تو هب عمیقش عشق از اما میشه من مال دیاکو دیگه گفتم کردم پرتت

 ...بودم خبر بی

 ...میزارم دلش به رو تو داغ حاال و

 

 میا وقتی و کنه جدا گردنش دور از دستاشو داشت سعی مرسده

  خواست

 ختیس به مرسده ، ببلعه رو مرسده روح تاریکش جادوی از استفاده با

 در سرعت به و گرفت قرار دستش تو شمشیر که کرده دراز دستشو

 ...کرد فرو میا قلب

 

 کم و بود زده زل مرسده به شده گشاد چشمانی با و شده قافلگیر میا

 !... شد تبدیل خاکستر به کم

 

 

 و کرده پرواز سمتش به دیاکو و برد بین از رو حلقه حفاظ مرسده

 ...بوسیدمی صورتشو و سر و گرفت آغوشش تو محکم
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 ! دشمنان نابودیه از خوشحال و دادن سر شادی فریاد همگی

 

 

 ...بود اتفاقات تمامیه شاهد نفر یه دیگه طرف در

 ! بود اتفاقات این همه پشت که کسی

 

 میتونست که بود مونده راه یه هنوز شکستش از نفرت و خشم پر

 ! بگیره انتقامشو

 

 !!! بود شیوار دزدیدن اون و
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 «راوی»

 

 

 موجودات اون با شدن آمیخته درهم و آسمانی ارتش شدن نزدیک با

 ...گرفت در سختی جنگه پست و کثیف

 

  و گذاشته گردنبند روی دستشو مرسده

 دیکنز بهش که موجوداتی از بسیاری گردنبند نیروی از استفاده با

 ...میکرد تبدیل خاکستر به رو میشدن

 

 اتارآگ از شوکه و زده حیرت داشت که نیرویی و گردنبند دیدن با میا

 ؛ پرسید

 

 !!!جادویه؟ چجور دیگه این_

 اومده؟؟؟ کجا از گردنبند این
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 ؛ داد جواب گردنبند عجیبه نیروی از متعجب هم آگاتار

 

 !... سرورم نمیدونم_

 نابودی تواناییه تنهایی به و داره زیادی قدرت هست که چی هر ولی

 !... داره رو ارتش یه

 

 ! هستیم نابودی و شکست حال در ما

 

 ردنگ چنگالش با و شده سیاه چشماش قرنیه که شد عصبانی چنان میا

 ...کرد قطع رو آگاتار

 

 ...یرهبگ ازش انتقامشو تا میگشت وولدمورت دنبال به مدوسا طرفی از

 

 بغض و غمگین ، میمرد زودی به و بود تحلیل به رو بدنش نیروی

  کرده

 ...آذرخش پسرش طرف از موندن ناکام از
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 ردهک که هایی بدی تمامه جبران و بده انجام میتونست که کاری تنها 

 بود

 ...بود وولدمورت کشتن

 

 ...تاخت سرعت به سمتش به وولدمورت دیدن با و

 

 و انداخته کمرش دور دستشو رسید مرسده به خوشحال دیاکو

 ؛ گفت و بوسید عمیق پیشونیشو

 

 شارت نمیتونستم ولی بودم نگرانت همش خطری در فهمیدم وقتی_

 ! عزیزم کن عفو منو کنم رها رو

 

 آسمانی نیروهای کمک با که بود کرده حمله ما به وولدمورت ارتش_

 !!...بدیم شکستشون تونستیم هاآشام خون باقیمونده و

 

 !... من ملکه میکنم افتخار بهت_
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 ...شد سرازیر دیاکو قلب به که بود آرامشی مرسده لبخند

 

 ...کردن جنگیدن به شروع هم دوشادوش و

 

 

  

 

 

 «مرسده»

 

 

 و من. بودم کوفته و خسته خیلی و بودیم جنگ از گشت باز درحال

 پشتمون همگی و بودیم همه از جلوتر آران و دیاکو و آذرخش

 ...میومدن



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1746 
 

 

 جلوی و خراشید دستشو مچ دیاکو فورا که داشتم احتیاج خون به

 ...کردم خوردن به شروع و گرفت دهنم

 

 خوشحال دادم نجاتشون اینکه از ارتش یهمه. بود شده بهتر حالم 

 .بودم داده رو تشکرهاشون جواب لبخند با هم من و بودن

 

 همون این نمیشد باورش هیچکس و بوسیدمی رو من هرلحظه دیاکو

 !...سختگیره فرمانروای

  

 .بود شده تبدیل رحمبی آدم یک به من از بعد که همونی

 ؛ گرفت رو دستم آران

 

 ...!مرسده بیا پدر پیش به من با _

 

 ؛ زدم لب و کردم نگاه زدمی نفسنفس که دیاکو به
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 افتاده؟ اتفاقی مگه آران؟ چرا _

 

 ؛ گفت و زد لبخندی آران

 

 ! بیای هادریان خدایان خدای دیدن به باید اما نیفتاده اتفاقی نه _

 

 ؛ گرفتم رو دستش

 

 !... میام دیدارش به دیاکو با همراه زودی به من _

 

 .چرخید دیاکو سمت و کرد اخمی آران

 

 !ببینیش نمیتونی دیگه وگرنه باش خواهرم مواظب_
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 .کرد اخم دیاکو

 

 هردوشون برای اتفاقی نمیذارم و دارم دوست رو فرزندم و ملکه من -

 ...بیفته

 

 ...کرد بغلم و نداد رو جوابش آران

 

 !نمیاد کوتاه دیگه پدر مرسده، باش خودت مواظب -

 

 ! شدن ناپدید آسمانی ارتش با همراه و

 ...بود زدن غر درحال که چرخیدم دیاکو سمت و کشیدم پفی 

 

 !فرزندم و مملکه دست رو موندم من انگار -

 

 .زدم لب و خندیدم
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 ...نگرانمه اون!  داره حق پدرم!... دیاکو-

 ؛ داد نشونم رو نیشش های دندون دیاکو

 

 ندمفرز منتظرم صبرانهبی و هستم فرزندم و تو عاشق من هرحال به -

 ...ببوسمش و بگیرم آغوشم توی رو

 

  

 

 

  

 .چرخید ارتش سمت و گرفت رو دستم دیاکو

 هم که افرادی داشتن وجود هم هنوز اما بود شده کم خیلی ارتش

 میدادن نشون خسته و بودن زخمی

 

 !هستین زخمی و خسته حسابی همگی که دونممی -



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1751 
 

 .میده فشار و میگیره رو دستم

 رو همه و رسید ما داد به ملکه که خوردیممی شکست داشتیم تقریبا -

 ...کرد نابود

 ___بین این در اما

 

 و دآور بیرون گردنش از رو طالیی گردنبند افتخار با و کرد سکوت

 ؛ گفت

 

 !یمباش متشکر اون از باید که داشت وجود الیق فرمانده یه بین این -

 هب رو موفقی و قدرتمند این به ارتش کوتاه مدت یه در که فرماندهی

 ....آورد وجود

 

 ؛ زد لب متحیر گرگین

 

 ! فرمانروا -

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1751 
 

 ...انداخت گردنش به رو گردنبند و داد تحویلش لبخندی دیاکو

 ...نشست زانو به دیاکو پاهای مقابل گرگین و کشیدن سوت همگی 

 

 .باشم شما مهر این الیق که امیدوارم فرمانروا ممنونم -

 

 ...داد تحویلش لبخندی دیاکو

 

 !کنید استراحت حسابی همگی -

 ...مکنی برپا باید پیروزیمون مناسبت به بزرگی جشن بعدش که

 

 شنیدن از خدمتکارها یهمه. شدیم قصر وارد و گرفت رو دستم و

 ....بودن منتظرمون و بودن شده جمع سالن در ما موفقیت

 

 ؛ گفتن و کرده تعظیم خوشحال ما دیدن با همگی

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1752 
 

 ! باشن سالمت ملکه و فرمانروا_

 

 ...گرفت محکم رو دستم و گرفت قرار کنارم دیاکو

 

 هدیدت رو ما خطری دیگه....برسید کارتون به برید میتونید ممنون، -

 ! نمیکنه

 

 

 !ببینیمش بریم شده ذره یه شیوار برای دلم -

 

 .زد لبخند دیاکو

 

 ...!شیواری قراربی و تنگ دل اینقدر وقتی میشه حسودیم -

 

 ؛ گفتم لبخند با و انداختم باال شونه
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 خودش پسره به دنیا آشام خون قدرتمندترین که کنم باور یعنی_

 !!!؟ کنهمی حسودی

 

 ! میکنم حسادت بگیره ازم رو تو توجه که کسی و چیز هر به من_

 

 کار از که کوبید دیوار به رو من و انداخت خلوت سالن به نگاهی

 ؛ گفتم و کشیده هینی یهوییش

 

 !!!؟ دیاکو کنیمی چیکار_

 

 ؛ دادم ادامه شدمو جدا ازش که ببوسه لبامو خواست

 

 عزیزم نیست کارها این جای اینجا_

 !!! توام اختیار در من بعدش پسرمون سراغ بریم اول
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 و گرفته دستشو که کرده نگام حرصی

 ...میشد نگهداری شیوار که اتاقی سمت دوییدم قراربی

 

 چیزیهیچ اینکه دیدن با و شدیم شگهواره نزدیک خنده و شوق با

 ...جاخوردم متعجب نبود گهواره داخل

 

 ؛ زدم فریاد بلند

 

 !!!!! شیوار_

 

 اشاخم گهواره رو گذاشت دستشو که همین عصبی و خشمگین دیاکو

 ...رفت درهم بشدت

 

 !!!کجاست؟ پسرم_
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 میلرزید خشم از فقط نگفت چیزی

 ؛ کشیدم جیغ و دادم تکونش محکم

 

 !!افتاده؟ شیوار برای اتفاقی چه_

 

 !!! شده دزدیده_

 

 

  

 

 

 ...بودم زده زل شیوار خالی جای به شده خشک و ناباور

 

 ...بود شده سرازیر چشمام از اشک

 !!!؟...بود دزدیده پسرمو چرا و کسی چه یعنی



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1756 
 

 

 جراتی؟؟؟ چه با اصال

 

  بودن رفته بین از میا و وولدمورت

 ...شدن خاکستر ها رپتایل و ارگها ارتش و

 

 بازخواست مورد ها ندیمه همه دیاکو و بودن شده خبردار قصر همه

 ...بود داده قرار

 

 ! نداشت اطالعی کس هیچ اما

 

 پسرمونو مرد یه که فهمید شیوار گهواره به زدن دست با دیاکو

  اما دزدیده

 ! ببینه اشو چهره بود نتونسته
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 ..!.بود عاجز فهمیدنش از هم دیاکو حتی که عجیب نیرویی با مرد یه

 

 ...بود شده پرهیاهو و مرج و هرج دوباره قصر

 ...بودم شده خیره گهواره به ها زده ماتم مثل و بودم نشسته

 

 حس کنارمو نشستنش و دیاکو حضور که بودم خودم حال تو اینقدر

 ...نکردم

 

 فتگ ناراحت لحنی و گرفته بغلش منو و انداخته ام شونه دور دستشو

 ؛

 

  هست منم پسره شیوار!... نکن گریه_

 ! کردنش پیدا برای بذاریم نیرومونو و فکر همه باید

 

 !... کوچیکه خیلی هنوز شیوار_
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 !!! دیاکو میمیرم من بیوفته براش اتفاقی اگه

 

 جدی و محکم  و گرفته امو چونه و کرده جدا خودش از منو یدفعه

 ؛ داد جواب

 

 قوی آشامه خون یه من پسره کمه سنش هنوز شیوار که نیست مهم_

 !... باهوشیه و

 

 !!! میکنم پیداش من

 

 که میکنم مجازاتت جوری خودم بزنی حرف مرگت از دیگه بار یه و

 فهمیدی؟ بمونه یادت همیشه

 

 ...دادم تکون سرمو سختی به که بود گرفته محکم جوری فکمو
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 با رو بود شده سرازیر چشمم گوشه از که هایی اشک حرص پر و

 ...لیسید گرمش زبون

 

 

  

 

 

 «دیاکو»

 

 

 ریقرابی....میکردم نوازش رو صورتش و گرفته بغلم توی رو مرسده

 اون بودم مطمئن و بود بد هم من حال. بود بد خیلی حالش و کردمی

 !...کشممی دزدیده رو شیوار که رو کسی

 

 ! من یملکه نکن گریه -

 ! برات میارمش و کنممی پیدا رو شیوار من
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 هب و بود سرخ سرخ هاشچشم. افتاد بغلم توی حالبی و کرد گریه

 .فشردم رو دستش. داشت احتیاج خون

 

 ! مرسده -

 

 .داد تکون رو خشکش هایلب

 

 ! خواممی پسرمو دیاکو، -

 ...دزدیده؟ رو اون کی

 یک پس وولدمورت، طور همین و نکردیم؟ نابود رو ارتشش و میا مگه

 !باشه؟ خائن تونهمی

 

 هیچ اما کردم بررسی رو قصر خدمتکارای و ها ندیمه همه ذهن_

 ...نبود چیزی
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 بدون شده دزدیده مرد یه توسط شیوار چطوری نمیدونه کس هیچ

 ! بشه متوجه کسی اینکه

 

 و کنه استراحت کمی تا تخت تو کردم درازش دادمو بهش خونم از

 خودم

 ! وارشی دنبال بریم باید. کردم پیدا رو آذرخش و رفته بیرون اتاق از

 

 ؛ زد لب متاسف و نگران با آذرخش

 

 کی که تعجبم در اما... دزدیدن رو شیوار عالیجناب که شنیدم -

 بکنه؟ کاری همچین تونهمی

 

 وشهور و کرد برخورد تاالر وسط به ای صائقه که بگم چیزی خواستم

 ...شدن ظاهر بودن عصبی و آشفته که حالی در آرانی و

 

 ؛ غرید و کوبید زمین به محکم رو عصاش خشن هوروش
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 ! دیاکو کفایتی بی خیلی تو -

 !...کنی مراقبت فرزندت و همسر از نیستی بلد اصال تو

 

 بکنی ونینمیت کاری تو و بینندمی آسیب نزدیکن تو به که کسانی همه

...! 

 

 

 ؛ دادم جواب و کشیده هم تو اخمامو

 

 نمیتونستم فرمانروا یه عنوان به...بودیم دشمن با جنگ توی ما -

 !... کنم رها سربازهامو

 

 ...اومد سمتم عصبی آران
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  چطوره؟ حالش خواهرم-

 

 ...کردم نگاهش کج

 

 ! پسرشه قراره بی فقط!...  خوبه حالش_

 

 و نیشم دندونای اومد، جوش به خونم زد که حرفی با هوروش ولی

 ؛ زد بیرون خشم از گردنم و چشم زیر های رگ

 

 واروشی تونستی وقتی میبرم خودم با دخترمو شیوار شدن پیدا تا_

 !! بمونه من کنار یا پیشت برگرده میگیره تصمیم خودش کنی پیداش

 

 و میکردم حس دهنم تو رو خون طعم و شد پاره گلوم که زدم فریادی

 ...بود شده خیره بهم نگران و زده وحشت آذرخش

 

 !... بشه جدا ازم همسرم نمیدم اجازه هرگز_
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 !!!! بگیره ازم اونو کسی نمیذارم

 

 طی تاالر به آشفته و هراسان مرسده که زدم فریاد طوری رو بگیره

 ؛ گفت و زده زل بهمون متحیر و کرد االرض

 

 !!؟ افتاده اتفاقی چه_

 !!هستین؟ عصبانی چی برای

 

 هک کسی مثل و انداخته کمرش دور دستمو رفتم سمتش به سریع

 هب محکم مرسده بشه گرفته ازش چیزش ترین باارزش میترسید

 ...دراومد آخش صدای که چسبوندمش خودم

 

  نشده پیدا شیوار که زمانی تا دخترم_

 !... بیای من همراهه باید تو

 

  



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1765 
 

 

 

 ...بود شده خیره پدرش به جاخورده و شوکه مرسده

 وادبخ هم مرسده اگه حتی ایندفعه داشتم نگه خودم به ترمحکم من و

 !... نمیذارم من بره

 

  قلمروها ملکه داشت معنی چه اصال

 ؟؟؟...کنه رها جایگاهشو

 

 ؛ شد برابر چند خشمم آتیش داد پدرش به مرسده که جوابی با و

 

 !... میام همراهتون_

 !... کنم مالقات هادریان خدایگان با خواممی ، موندن برای نه اما

 

 ؛ گفت و سمتم برگشت و
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 !... کنم صحبت هادریان جناب عالی با باید_

 !... نباش نگران...گردمبرمی زود خیلی

 ! کنم تحمل نمیتونم رو تو از دوری منم

 

 پیشم که داشتم باور و شدم آروم حدی تا زد حرفو این وقتی

 ...برمیگرده

 ...کردم رهاش میل بی

 

 ...شدن ناپدید نور از ای هاله در آران و هوروش همراهه به و

 

 چرخیدمو آذرخش سمت خورده گره درهم اخمای با و عصبی من و

 ؛ گفتم

 

 !!کنی؟ پیدا ازش ردی تونستی_
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 !... نذاشته باقی خودش از نشونی هیچ سرورم نه_

 ینیروی با مرده یه دزدیده شیوارو شاهزاده که کسی شما گفته طبق

 ...ببینید صورتشو ذارهنمی که خاکستری ای هاله و عجیب

 

 ...نداد نشون چیزیو هم حقیقت گوی

 ...هستیم روبرو قدرتمندی موجوده با ما یعنی این و

 

 !!!! لعنتی_

 ...کرده کارو این آگاهی با و داشته اطالع چیزمو همه از هست کی هر

 

  برسیم آرامش به لحظه یه میایم تا

 ...کنهمی سربلند جدید دشمنی

 

 !... سرورم_



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1768 
 

 

 ؛ طرفش به برگردم تا شد باعث آذرخش تردید

 

 بگی؟ میخوای چی_

 

 فتهر هادریان خدایگان مالقات به این برای مرسده ملکه میکنم فکر_

 !... بشه مطلع شیوار عالیجناب مکان از که

 

 قصدی چه مرسده که نرسید خودم ذهن به چرا شده گرد چشمام

 !!!داره؟

 

 ؛ گفتم شده فشرده فکی با و کرده مشت دستامو

 

 هک کنهمی طلب رو چیزی میشه ازش که تقاضایی مقابله در هادریان_

 !!نیست گرفتن پس قابل
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 باارزشی چیزه و بگیره تصمیم احساسش روی از مرسده اگه آذرخش

 چی؟؟؟ نباید که کنه فدا رو

 

 ! شدم همیشه از تر درمونده

 ! همسرم دیگه طرف از پسرم طرف یه از

 

 

  

 

 

 «راوی»

 

 ؛ چرخید هوروش سمت و گذاشت قلبش روی رو دستش

 

 .ببینم رو هادریان خدایان باید من پدر -

 ...انداخت باال ابرویی هوروش
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 بپرسی؟ شیوار مورد در ازش میخوای-

 

 یداپ پسرم از ای نشونه شاید تا بذارم دست روی دست نمیتونم من_

 ! بشه

 هادریان جناب عالی با که بود همین بخاطر فقط اومدم همراهتون اگه

 ...کنم صحبت

 

 

 دخترش دونستمی خوب هوروش. گرفت دستاش میون رو سرش

 ازش رو مهم چیز یه بود ممکن اون چون هادریان پیش بره نباید

 ...بگیره

 

 ! بدم ادامه زندگیم به نمیتونم پسرم بدون من!... پدر مجبورم -
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 شیوار ترسریع هرچه بود بهتر... نگفت چیزی و کرده اخم هوروش

 ...برسن آرامش به دخترش و اون و بشه پیدا

 

 ! میام همراهت منم-

 

 ؛ زد لب ناراحت مرسده

 

 ...کنم مالقاتشون تنهایی خودم خواممی پدر نه -

 

 ؛ گفت و داده فشار هم رو محکم چشماشو کالفه هوروش

 

 هادریان جناب عالی اقامت محل تا رو تو آران پس!  خب بسیار_

 ...کنهمی همراهی

 

 ...کرد تشکر و زده کوتاهی لبخنده مرسده
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 ...افتادن راه اقامتگاه سمت به آران همراه به و

 

 و نبود دلش تو دل... برداشت قدم آروم آروم و داد تکون سری

 ...کنه پیدا رو پسرش سریعتر هرچه که میخواست

 

 

 هچ ازش و ببینتش میخواد مرسده که میدونست هادریان طرفی از و

 !...داشت رو خودش قانون اون اما. میخواد چیزی

 

  شدن بزرگ تاالر نورانیه فضای وارده 

 ...رسیدمی گوش به آب چشمه و پرندگان صدای فقط که جایی

 

 که رسیدمی مشام به آلودگی از دور به و تازگی و طراوت بوی و

 ...کشید عمیقی نفس چندبار مرسده

 

 ...فراگرفت وجودشو مطلوب آرامشی احساس و
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 ...بود کرده مرتب و تمیز خودشو و پوشیده رو لباسها بهترین

 

 مالقات اولین مثل رسیدمی هادریان جناب عالی حضور به وقت هر

 ...داشت تازگی چیز همه براش

 

 ...میکرد نگاه جا همه به شگفتی با و

 ...شد خیره جلو به هوشیار هادریان مانند زمزمه صدای با ناگهان که

 

 !... فرزند اومدی خوش_

 

 ندمو منتظر و کرد همراهی اصلی تاالر نزدیکی تا فقط رو مرسده آران

 ...برگرده خواهرش تا

 

 ...بود رسیده هادریان پیشگاه به حاال و

 ؛ گفت احترام ادای بعد
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 ! هادریان خدایان خدای بر درود_

 

 بردن بین از بابت میگم تبریک!  مرسده ملکه بر درود_

 !...دشمنانمون

 

 ...نکردیم مالقات همدیگرو وقته خیلی

 

 ؛ داد جواب و زده کوچیکی لبخنده مرسده

 

 !... کنین عفو منو جناب عالی_

 ...افتاد من برای اتفاقاتی چه میدونین کسی هر از بهتره شما

 ...بودیم میا و وولدمورت با جنگ درگیره بعدشم
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 فداکاری چه دونستمی و داشت دوست رو هوروش دختر هادریان

 ... داده انجام های

 !...باهوشه چقدر دونستمی همچنین

 

!  کنه طلب رو پسرشو هادریان از چطوری دونستنمی مرسده

 ...باشه میلش برخالف هادریان جواب که میترسید

 ....بیاره طاقت پسرش بدون نمیتونست اون اما

 

 ضبغ و غمگین لحنی و افتاد زانو به هادریان مقابله مرسده یکدفعه

 ؛ گفت کرده

 

 !... شده دزدیده شیوار پسرم!... جناب عالی_

 ...داره کار این از هدفی چه و کیه کاره دونیمنمی

 

 !... مرده اون میدونیم فقط
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 !...کنم پیدا پسرمو کنین کمک بهم دارم تقاضا ازتون

 

 

  

 

 همچنان و گرفت رو بود کرده تار هاشوچشم جلوی که اشک ای الیه 

 ...بود انداخته پایین سرشو

 

 ...بود گرفته دلهره و استرس هادریان سکوت و مکث این از

 !!!؟چی نکنه قبول کمکمو درخواست اگه که میکرد فکر این به همش

 

 کنه؟؟؟ چیکار باید اونوقت

 !!؟...میکرد پیدا پسرشو چجوری

 

 ردک بلند زمین روی از رو مرسده و رفته جلو شد بلند هادریان ناگهان

 ؛ زد لب و
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 بدی؟ انجام کاری هر حاضری فرزندت شدن پیدا برای_

 

 ؛ داد جواب معطلی بی مرسده

 

 و مسال پسرم تا بدم جونمو حاضرم حتی میکنم بگین که کاری هر_

 ! بشه پیدا زنده

 

 رد باید بیاری بدست رو باارزشی چیزه قراره وقتی که اینه قانون_

 ! بدی دست از رو ارزشمندی چیزه مقابل

 

 ...! میشناسیش هم تو که دزدیده کسی توسط و!.... اس زنده پسرت

 

 راینقد که کیه اون که میکرد فکر این به متعجب و جاخورده مرسده

 !!!میشناسمش؟ من و قدرتمنده
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 منیدش باهاش که کسی اما کرد فکر میمومد ذهنش به که کسی هر به

 !! باشه نهتومی کی نمیدونست کنه تالفی اینطوری بخواد و باشه داشته

 

 !...بوده کی بفهمی نمیتونی کنی فکر چقدر هر_

 !!! اس شده رانده خدای یه اون

 ! فراریه همچنان اما شد نیستی و مرگ به نفرین که کسی

 

 ؛ گفت متحیر مرسده

 

 شناسمش؟می من که کیه اون خب!!!!.... خدا یه_

 

 

 مثل انرژی از موجی که گذاشت مرسده دست روی دستشو هادریان

 که دید چیزایی و بسته چشماشو بعد و کرد احساس برق مالیم جریان

 ...میشد حیرتش و شوک باعث لحظه هر
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 ! توز کینه و خائن مردی وجودیه حقیقت

 تمامه پشت اون واقع در اما کرده کمک بهش میکرد فکر که مردی

 ...بود جریانات این

 

 

  

 

 

 «مرسده»

 

 

 ! نمیشد باورم اصال!  خدایا

 !!!!! تورج

 

 !!!؟ بیام اینجا تا داد گردنبندو بهم آینده تو که همونی
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 بود؟؟؟؟ مهرداد و گیسو همراهه که همون

 

 !!!؟ چرا اما

 ؛ داد جواب هادریان که گفتم بلند اینو 

 

 آشور برادرش علیه میا توسط که ای توطئه و خیانت از بعد تورج_

 زمین در زندگی به محکوم و نفرین پدرش ایشتار طرف از داد انجام

 ...شد

 

 خلع بودن خدایی فرزنده عنوان از و شد گرفته ازش جاودانگیش

 ...شد

 

 ...شد تبدیل سیاه آشامی خون به و

 

 شد؟؟؟ نزدیک بهم نقشه با مهردادم یعنی

 !!!داره؟ قصدی چه تورج و کیم من میدونست اول از
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 ...بود؟ ساختگی و الکی همش عالقه همه اون

 

 انگشتش نوک با هادریان جناب که افتاد ام گونه رو اشک ای قطره

 ؛ گفت و گرفت اونو

 

 ! نریز چیزی هر برای رو اشکها این_

 !... فرزندم میخواد محکمی دلیل ها ریختن اشک بعضی

 

 

 !!!؟...کنم چیکار باید من حاال_

 بدم؟ نجات شیوارو پسرم چطوری
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 مکثی اب و افتاد بود گردنم تو که ابدیت گردنبند به اش خیره نگاهه

 ؛ گفت

 

 دوگردنبن این دوباره اون...منتظرته اون میری دنبالش دونهمی تورج_

 ...میخواد

 

 !... برسه گردنبند به دستش بزاری نباید تو

 

 پلیدی ذات که بیوفته کسی دست اگه و خطرناکیه سالح گردنبند این

 ...کنهمی نابود باهاش رو دنیا باشه داشته

 

 !!! بشه نابود باید پس

 

 ؛ گفتم متحیر

 

 ! هاستآشام خون میراث این ولی_
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 لاص در ، داده من به امانت عنوان به اونو دیاکو...نیست من به متعلق

 !... دیاکوئه به متعلق

 

 ...!!!کنم نابودش نمیتونم من

 

 ؛ داد جواب و انداخته بهم نامفهوم نگاهی هادریان

 

 هیچ باشن پادشاهشون فرمان به گوش که زمانی تا ها آشام خون_

 !...نداره رو باهاشون مقابله توان دشمنی

 

 !... ندهگردنب این بپردازی فرزندت به رسیدن مقابل در باید که بهایی

 ...بدی بهم باید اونو دادی نجات پسرتو اینکه از بعد

 

 !!!میکنم نابودش من
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 دنش پیدا ازای در ابدیت گردنبند که بفهمه دیاکو اگه دونستمنمی

 !؟ نه یا کنهمی قبول بشه نابود باید پسرش

 

 اشنیروه از بتونه و بیاره بدست اونو کسی اگه گفت هادریان جناب

 ...نمیبره بهره ازش خوبی جهت در مطمئنا کنه استفاده

 

 در ماا کنیم استفاده میتونیم گردنبند این از دیاکو منو فقط واقع در

 اشتهد اونو از استفاده توانایی که کنه ظهور برتر قدرتی ممکنه آینده

 ...باشه

 

 !!! بشه نابود باید بود هادریان جناب با حق

 

 و ردهک تشکر گفت بهم رو داشت قرار شیوار که مکانی هادریان وقتی

 ...برگشتیم پدرم نزد به آران با همراه
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 ؛ گفت و گرفته دستامو کنارمو اومد فورا دیدنم با پدرم

 

 ...گفت؟ شیوارو مکان بهت هادریان جناب عالی_

 

 ؛ داد ادامه که دادم تکون سری

 

 خواست؟ ازت چی ازاش در و_

 !!!بپردازی؟ قراره بهایی چه

 

 ؛ دادم جواب و کشیده عمیقی نفس

 

 !!! ابدیت گردنبند_

 

 ؛ پرسید متعجب
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 !.... اصیله هایآشام خون میراث و نماد گردنبند اون ولی_

 ...بشه نابود میراثش که نکنه قبول دیاکو ممکنه

 

 رفتن بین از به راضی اگه...میکنم صحبت باهاش نمیدونم_

 ...بپردازم ای دیگه بهای باید نباشه گردنبندش

 

 ...رفت درهم آران و هوروش اخمای

 ؛ گفت عصبی آران که

 

 !!!بپردازی تر سنگین بهایی ممکنه نه گر و کنه قبول باید_

 

 ! برگردون قصر به منو آران_
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 قصر تاالر وسط آران برادرم همراهه کرد ام بدرقه پدرم اینکه از بعد

 ...شدیم ظاهر نور هایرشته از انبوهی میون هاآشام خون

 

 ...کردن االرض طی جلومون آذرخش و دیاکو سرعت به که

 

  کرد بغلم محکم کنارمو اومد دیاکو

 ...انداخت باال ابرو که کردم نگاه آذرخش به سوالی و جاخورده

 

 !... دارم واهمه برنگردی و بری اینکه از همش_

 ....ندارم قرار و آرامش نیستی وقتی

 

 

 ازش همه که دیاکو ناپذیریه نفوذ و سختی به مردی نمیشه باورم

 واش عالقه من به بقیه حضوره در و پروا بی اینطوری داشتن وحشت

 ...کنهمی ابراز
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 هول اینطور چطور تند اخالقی با و اخمو همیشه و خشن آشامی خون

  شده

 !!نیام؟ دیگه اینکه از

 

 برنگردم؟؟؟ بوده قرار مگه دیاکو_

 ...هادریان جناب عالی مالقات رفتم فقط من

 

 ؛ گفت و جداشده بغلم از

 

 ! عزیزم ملکه نیست خودم دست_

 !! بدمت دست از دیگه بار یه نمیتونم

 

 ...زدم انرژی پر و عمیقی لبخند

 ...نشد مرد این عاشق میشه مگه
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 «دیاکو»

 

 

 ؛ پرسیدم و زدم شگونه روی ایبوسه

 

 بهتری؟ -

 

 ...داد تکون سری

 

 ...! دختر این ذاتیه های عشوه برای رفتمی دلم

 

 ؛ پرسیدم نگرانی با دوباره و کشیدمش بغلم توی سفت
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 ...مرسده؟ بودی رفته چی برای هادریان خدایان پیش چیشد؟ -

 ...کردی؟ صحبت باهاش چی درباره

 

 کردمو اخمی. کرد اشاره آران و آذرخش به و انداخت پایین رو سرش

 ؛ گفتم جدی و اخم با آران به رو

 

 !...آران برگردی میتونی _

 

 ؛ زد پوزخندی و انداخت باال ابرویی

 

 ...باشم مرسده همراه گفته پدر -
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 این و هوروش به اینکه از. بودم شده خسته بیخودی هایبحث این از

 ....نمیکنم عوض هم دنیا با رو مرسده من بفهمونم پسر

 

 کرده دور غرور حس اون از رومن اون. بود من دنیای تمام مرسده 

 ...بود

 

 ...کنی سکوت باید فعال دیاکو، میگم بهت -

 

 ؛ پرسید نگرانی با آذرخش. کرد اشاره آذرخش به و

 

 ...بودیم شده نگرانتون خیلی ؟ملکه خوبید -

 

 برای اما داشتم اعتماد بهش من و بود من همراه بهترین آذرخش

 ...بودم قائل ارزش امملکه حرف
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 ودنب دختر این قلب تو چیزی هیچ... داد جوابشو و زد لبخندی مرسده

 !... بود زالل و صاف آب مثله قلبش و

 

 ! پسرمم نگرانه فقط...بهترم من آذرخش ممنونم -

 

 ...کردم اخم که گرفت بغلش توی رو اون و شد مرسده نزدیک آران

 

 وهمسرم برادرش و پدر حتی من مثله هیچکسی نداشتم دوست اصال

 ....کنن بغل رو

 !!... داشتم تعصب حد از بیش اون روی من 

 

 !... عزیزدلم نباش نگران -

 ...میدیم نجات شیوارو و برمیایم پسش از باهم من

 

 .کرد بغل رو اون بیشتر و داد تحویلش لبخندی مرسده



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1793 
 

 

 ...کشیدم رو مرسده دست اخم با

 

 ...بدی توضیح من برای باید تو! من یملکه بریم بهتره -

 

 ...انداخت حسودیم به نگاهی آران

 

 !!!بترکه حسودی از که االنه همین وگرنه برو خواهرم میگه راست -

 

 ...کرد اخم لبخند با مرسده

 

 بشینین دیگه بهم کنینحسودی اینکه جای وضعیت این تو -

 ...بدیم نجات رو شیوار باید چطور کنینفکر
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 ؛ زدم لب جدی خیلی و فشردم رو دستش

 

 هک رو کسی سریعتر هرچه و کنممی پیدا رو فرزندمون زودی به من -

 ...رسونممی کارش سزای به داده انجام رو کار این

 

 ؛ غریدم نفرت با و کردم فکر کمی بعد

 

 ! کنه فراموش نتونه هرگز که مجازاتی -

 

 ؛ پرید وسط آران که بگه چیزی خواست مرسده

 

 از هک کن فکر این به کنین فکر فرد اون مجازات به اینکه جای شما -

 !...کنی مراقبت خوبی به فرزندت و همسر از بعد به این

 

 ؛ غرید عصبی و متعجب مرسده
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 !کنید بس کنید، بس -

 

 لومگ به بادی بنابراین کنم اختیار سکوت آران جواب در نتونستم

 ؛ زدم لب و انداختم

 

 هم پدرت حتی نکنم، چیکار کنم چیکار بگی من به تو نکرده الزم -

 !...باش رفتارت مواظب پس آران، بگه بهم نمیتونه

 

 رو دستم مرسده که بده رو جوابم خواست و زد پوزخندی آران

 ...کشید

 ؛ پرسید اون و افتادم راه دنبالش 

 

 ...باشی داشته کشمکش و بحث برادرم و پدر با ندارم دوست اصال -
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 ...انداختم باال ابرو

 

 ! بگیرن ازم خوانمی رو تو مدام و هستن دشمن من با اونا-

 

 ...بست رو در و شد اتاق وارد مرسده

 

 ...!بزنیم حرف باهم باید ما دیاکو -

 

 ؛ پرسیدم و نشستم جدی

 

 شده؟ چی -

 

 ؛ زد لب گریه با و گرفت دستاش میونرو سرش

 

 داری؟ دوست رو فرزندت تو دیاکو -
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 زا بیشتر حتی دارم، دوستش خیلی که معلومه بود؟ سوالی چه این

 ! جونم

 

 باشه؟ نداشته دوست خودشو فرزند کسی میشه مگه آره -

 ...پرسی؟می رو این چرا 

 

 ؛ کرد هم توی هاشو اخم و گزید رو لبش

 

 چیزهای همه میتونی فرزندت شدن پیدا و موندن زنده بخاطر تو -

 کنی؟ هرکاری براش میتونیببخشی؟ داریو که مهمی

 

 ؛ شدممی عصبی داشتم واقعا دیگه

 

 مرسده؟ شده چی -



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1798 
 

 

 ...شد خم و گرفت رو دستم

 

 هب بیام تا کرد کمک من به که همونی آشور، فرمانروا برادر تورج، -

 ...داد بهم رو گردنبند اون و زمان این

 

 !...شده چی فهمیدم من و کرد بغضبیشتر

 

 !دیاکو دزدیده رو فرزندمون اون -

 

 رو شیوار باید چرا آشور؟؟؟اصال فرمانروا برادر....شدم خشک 

 میدزدید؟

 

 ؛ پرسیدم ناباور و خشمگین
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 میخواد؟ چی اون دزدیده؟ چرا -

 

 

 ...داد نشونم و آورد بیرون رو گردنبند

 

 ات خواسته رو این هادریان خدایان و دیاکو گردنبنده این دنبال اون -

 ...بپردازم باید شیوار کردن پیدا ازای که بهایی کنه، نابود

 

 نخوای اگه اصیله هایآشام خون میراث گردنبند این که دونممی من

 ____بشه نابود

 

 ؛ گفتم پریدمو حرفش وسط

 

 ! بشه نابود که میکنم قبول باشه_

 برش آغوشت به و بدم نجات پسرمو اینکه برای کاری هر من

 ...میکنم گردونم
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 ! ام ساله صد چند میراث بردن بین از حتی

 

  

 

 

 «راوی»

 

 شیوار که بگه بهش بود منتظر مرسده و نبود دیاکو دل در دل

 ...کجاست

 !بزنه شبه ایصدمه لعنتی تورج اون و بیاد شیوار سر بالیی میترسید 

 

 ...گرفت دستاش میون رو سرش

 

 ایه کوه که گفت بهم هادریان خدایان ولی کجاست دقیقا دونمنمی -

 ...کنیم دنبال رو تاریکی یهاله شمالی
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 ؛ غرید و شد بلند هاش شنیده از متعجب دیاکو

 

 ....ادبی شیوار سر بالیی ما کردن دیر با ممکنه...مرسده بریم باید -

 

 !میترسید و میکرد فکر طوری همون هم مرسده

 

 .کرد بلند و گرفت رو مرسده دست

 

 ! دیاکو -

 

 که اهیر که بود تونسته قدرتش با هادریان که گفتمی دیاکو به باید

 ...داده نشونش رو میکردن عبور ازش باید
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 ؛ زد لب بنابراین 

 

 باید راه کدوم از که داد نشون من به قدرتش با هادریان خدایان -

 .برده ااونج رو شیوار که جایی تورج، گاه مخفی به برسیم و کنیم عبور

 .کشید رو دستش

 

 .بریم سریع باید نیست خوب کردن تلف وقت -

 هب که بودن اینقشه دنبال آران و آذرخش. رفتن بیرون اتاق در از و

 ...برسن شیوار

 

 !بودن شیوار نگران مرسده و دیاکو مثله هم ها اون

 

 ...رسید آران و آذرخش نزدیک دیاکو

 

 ! شمالی های کوه سمت بیفتیم راه باید -
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 ...شمالی؟ های کوه. شدند گرد باهم آران و آذرخش هایچشم

 ...رفتندمی باید ها برف این بین سرما، این توی 

 

  بود؟ دزدیده رو شیوار موجودی چه مگه که میکردند فکر این به 

 

 هستن؟ اونجا شیوار عالیجناب چرا؟ شمالی های کوه سرورم -

 

 .داد تکون سری دیاکو

 

 ؛ کشید داد و افتاد راه سرعت به

 

 ! بیوفتین راه-

 

 

  



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1814 
 

 

 

 راه شمالی های کوه سمت آران همراه به آذرخش و مرسده و دیاکو

 ....افتادند

 چون بقیه و پوشید ضخیم و گرم های لباس آران فقط بین این در

 ...کردنمی اذیتشون سرما بودن آشام خون

 

 ...افتادن راه به شده مسلح و

 

 ستد که شیواری... بود شیوار فکر به مرسده و بود سرد شدت به هوا

 !...بود افتاده خائن مرد اون

 .برمیاد ازش هرکاری که خطرناکی مرد

 

 ! فرزندش خاطر به... رفتمی راه باید اما میزد نفس نفس خسته

 

 ...دیدندمی جلوشونو سختی به که بود کوالکی و برف
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 ...بود گرفته رو مرسده دست محکم دیاکو

 شیرهای رهبره گرشاسب دیدن با که بودن نرفته زیادی راه هنوز

 !... جاخوردن بالدار سفید

 

 سمت تند خوشحال هم و بود شوکه هم گرشاسب دیدن از که مرسده

 ؛ زد فریاد هیجان با و چرخید دیاکو

 

 ! بالداره سفید شیرهای رهبر گرشاسب اون-

 

 قامت بلند و خشن مرد این هویت فهمیدن با آذرخش و آران

 ...میکردن نگاش شده خشک روبروشون

 

 ؛ پرسید حیرت با آران

 

 !!!!بالدار؟ سفید شیرهای_
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 و هستن خودشون ممنوعه قلمروی در که ای افسانه شیرهای همون

 !!!نمیکنن؟ دخالت موجودات بقیه امور در

 

 ؛ داد جواب مرسده

 

 !... درسته_

 

 ...داد توضیح رو سفید شیرهای ناگهانی شدن پیدا علت مرسده و

 

 ...بود زده زل گرشاسب به عصبی و درهم اخمای با دیاکو بین این در

 که کرده پیدا غار تو رو مرسده ماها از بعد که روزی اون یاد اش همه

 ....دبو کرده حسادت چقدر و میوفتاد بود ایستاده کنارش گرشاسب

 

 کوتاهی تعظیم بقیه و مرسده به و رفته جلو بالدار شیرهای رهبر

 ...کرد
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 ! میام همراهتون منم-

 ! ببینه آسیبی نباید شیوار جناب شیران قلمرو محافظ

 

 ؛ گفت و زده لبخندی زور به دید رو دیاکو درهم قیافه که مرسده

 

 ! سپاسگزارم شما از-

 قرار راه این از ما و شده دزدیده شیوار شدین متوجه چطور شما ولی

 !!!؟...کنیم حرکت

 

 ، بودیم قلمرومون محافظ و ناجی منتظره سالها ما که همونطور_

 !... میشیم متوجه باشه خطر در وقتی همونطورم

 

 ؛ داد ادامه و انداخته دیاکو سخته و درهم قیافه به نگاهی به و

 

 !!.. نداری ارتباط هادریان خدایگان با که نیستین کسانی تنها شما و_
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 ...میکنم مشورت ایشون با قلمروام مهم تصمیمات برای همیشه من

 ! بدیم نجات رو شیوار عالیجناب تا داریم وظیفه ما االنم و

 

 میان در العبور صعب و سخت راهه به نفری پنج ها حرف این از بعد

 ...دادن ادامه برفها

 

 

  

 

 

 «راوی»

 

 مرسده .برن راه دیگه نمیتونستن و بودند شده کوفته و خسته همگی

 ؛ زد نفس نفس
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 ...میدیم ادامه دوباره بعد کنیم استراحت کمی!...سخته خیلی -

 

 

 لرزش به زمین بگه چیزی خواست همین و کشید پوفی دیاکو

 ...دراومد

 

 همیدف کشید فریاد گرشاسب وقتی ولی زمینه رانش کرد فکر اولش 

 ...افتادن بزرگی خطره تو

 

 !...بگیرید پناه!... برف ریزش!... برف ریزش -

 

 ندرفت بود برف از پر که بلندی درخت باالی به فورا آران و آذرخش 

 ...کنند جلوگیری خودشون به ها برف برخورد از تا

 

 هک شد کشیده دیاکو توسط دستش که بود مونده گیج هم مرسده

 ...شدن پنهان کاج درختان از انبوهی میان در و کرده پرواز
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 شاهد کنان پرواز و داده شیفت شیر حالت به سریع هم گرشاسب

 !... بود برف عظیم ریزش

 

 بود؟ چی دیگه این -

 ....اومد آذرخش داد صدای

 

 چون نداشته برف ریزش کوه این که هاست قرن!...  هابرف ریزش -

 برف انبار یه اینجا نیومده شمالی های کوه سمت هیچکس تقریبا

 !...میشه حساب

 

 ...داد تکون سری

 

 !نمیشه باورم -

 . دش خیره میکردن سقوط پایین به رود مثله که هاییبرف به مرسده
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 ؛ گفت و رفت دیاکو نزدیک کنان پرواز گرشاسب

 

 !بگیرن آروم ها کوه نیست قرار انگار -

 

 ؛ غرید دیاکو

 

 ! مردکه اون کاره این-

 !!! بشه ما مانع میخواد

 

 ؛ پرسید و چرخیده مرسده سمت گرشاسب

 

 ...فرمایید؟می چی شما من بانوی-

 

 !... میدیم ادامه راهمون به-

 !!! گردمبرنمی پسرم بدون من
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 بهش هم آران و آذرخش و شد تر کند برفها حرکت ساعتی از بعد

 ؛ پرسید و چرخید آذرخش سمت مرسده که شده ملحق

 

 ..داره؟ وجود کوهستان این تو زیادی های درخت چرا -

 .کرد اشاره بود شده خمیده برفا سنگینی از که درختی به

 

 داشتند آمد و رفت کوهستان این به زیادی ها آدم چون قدیم زمان -

 برای هارو درخت این خدایان  میومد؛ پیش زیاد خیلی برف ریزش و

 ...گذاشتند موجودات بقیه و هاآدم نجات

 

 ...داد تکون سری

 ویر نمیتونستن بود شده برف از پوشیده جا همه اینکه بدلیل ولی

 ...میدادن ادامه کنان پرواز باید برن راه پیاده زمین
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 همرسد و گرشاسب پشت بر سوار آذرخش و آران که شد این بر قرار

 ...دادن ادامه راهشون به کنان پرواز هم همراهه دیاکو و

 

 

  

 

 

 احتیاج خون به میکرد احساس مرسده پرواز طوالنی مسافتی از بعد

 ...داره

 ...کرد حس هم دیاکو اینو و

 

 ؛ گفت و گرفته رو مرسده دست

 

 ! داری احتیاج خون به -
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 و گرفت مرسده دهن مقابله و کرده ایجاد دستش روی خراشی

 ...کرد خوردن به شروع ولع با مرسده

 

 تو غرشی صدای که افتادن راه دوباره شد سرحال اینکه از بعد

 ...پیچید کوهستان

 

 ...کجاست منشأشون نمیدونستن که مهیبی صداهای

 

 رفیب هیوالهایی دیدن با آران یهو که میکردن نگاه بهم مبهوت همگی

 ؛ غرید ترسناک ولی بودند بزرگ های برفی آدم شبیه که

 

 !... هستن ها یتی اون!... برفی هیوالهای -

 

 ؛ کشید فریاد هیوالها دیدن با و چرخوند رو سرش دیاکو

 

 ! بشین نبرد آماده-
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 ...گرفت قرار دستش در شمشیرش مرسده و شده مسلح همگی

 یومدنم بیرون یکی یکی برفها زیر که بزرگی هیوالهای به متعجب و

 ...بود شده خیره

 

 سمتشون به قدرت با هیوالها. بود شده حبس همه سینه توی نفس

 ...شدن ور حمله

 

 حرکت یه در و کرد حمله هیوالها یکی سمت به شمشیرش با دیاکو

 ...افتاد برف بین زنان نعره هیوال و گرفته نشونه قلبشو

 

 ؛ اومد دیاکو عصبی صدای 

 

 !... کنین حمله قلبشون به شمشیر با -

 

 ...دادند انجام رو گفتند که کاری همین همه
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 هی هیوال. پرید هیوال سر روی و داد قورت رو دهنش آب مرسده 

 .بمونه سرش باالی مرسده ذاشتنمی و میخورد تکون

 ....کرد قطع رو هیوال سر و کرد کج رو خاطرات شمشیر

 

 رتی سه فورا و آورد بیرون کمانشو و گذاشته کنار شمشیرشو اما

 ابپرت پرقدرت دقیق گیری نشونه بعد و گذاشته کمان درون همزمان

 ...میکرد برخورد گردنشون به که کرد

 

 دوندن به رو ها یتی از یکی کتف قدرتمندش های آرواره با گرشاسب

 ....درید هم از و کشیده

 

 ...بودن شمشیر با مبارزه مشغول کدوم هر آران و آذرخش

 

 و دهکوبی دیاکو صورت به محکم بزرگش های پنجه با ها یتی از یکی

 ...کرد برخورد تنومندی درخت به که کرد پرت اونو
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 رهمد کینه و نفرت از صورتش صحنه این دیدن با و برگشت مرسده

 ...شد ور شعله بدنش تمامه یهو و رفته

 

 و سوزند خشمش آتیش تو رو اونا و شد ور حمله ها یتی سمت به و

 ...کرد خاکستر

 

 ؛ کشید فریاد و

 

 رو نبندگرد تو!.... بشی پسرم به من رسیدن مانع نمیتونی تو!.... تورج_

 !!! ببینم پسرمو من بزار فقط میدم بهت اونو من ، میخوای

 

 

  

 

 

 «مرسده»
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 جتور انگار برفی کوهستان گرفتن آروم و ها یتی نابودیه از بعد

 ...باشه شنیده صدامو

 

 خیره دمبو ور شعله که منی به حیرت با که رفتم دیاکو سمت به سریع

 ...بود شده

 ...بودن زده حیرت آران بجز همگی واقع در

 

 ؛ گفت و شده نزدیکم دیاکو

 

 ! شده تبدیل قدرتمند زنی به من کوچولوی ملکه_

 

 ...گرفتم پناه دیاکو محکم آغوش تو و شد خاموش آتیشم های شعله
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 که رسیدیم کوهی به سرد و آلود مه هوای بین در پرواز ساعتها

 ...میشد دیده وسطش شکافی

 

 بود شده گم ها برف میون غار این... داشت؟ وجود مقابلمون غار یه 

 کرد پاک رو هاش برف و پرید غار شکاف باالی آذرخش وقتی اما

 ...بخونیم رو اسمش تونستیم تازه

 

 ؛ کردم زمزمه... بود شده طلسم گرشاسب گفته به که اسمی

 

 چی؟ یعنی این -

 

 ؛ غرید دیاکو

 

 جهنمیه هیوالهای و مردگان دنیای به ورودی اینجا!... زیرین دنیای-

!!! 
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 ...بودن متعجب بود فهمیده رو اسم معنی دیاکو اینکه از همه

 بهم محکم رو لبم اینجا؟ بود آورده کشتن برای منو شیوار یعنی

 ...شدم غار وارد نفر اولین و فشردم

 

 ...بشم رو به رو باهاش خواممی خودم -

 

 ...شد کشیده دستم

 

 ! خائن مردک اون دیدن بری تنهایی نمیذارم من...میریم هم با همه-

 

 ...افتادن راه کنارم هم بقیه و

 

 و بود کرده روشن مشعلی آذرخش... دیدیممی رو جلومون سختی به 

 ...میکرد حرکت جلوتر
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 ...میشد سردتر هواش و میبرد پایین سمت به رو ما که بود جوری غار

 

 نگت خیلی. چرخیدم دیاکو سمت. میکردیم عبور تنگ جای یه از باید

 !بود

 

 کنیم؟ عبور باید چطوری -

 

 ...کرد فکر کمی

 

 .شید وارد راسته و کنید خم رو سرتون باید -

 و شدیم وارد و دادیم انجام رو بود گفته دیاکو که کاری همون همگی

 ...رسیدیم عظیم سنگی های ستون با بزرگ تاالری به

 

 داشت رو قیافه همون بود، خودش....وایساد قلبم تورج دیدن با که

 !...بود قرن این به متعلق که بود پوشیده رو سیاهی و بلند لباس فقط
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 ...بود نشسته بزرگی سنگیه صندلی روی

 

 ...میزد موج شرارت و تکبر و غرور نگاهش تو

 لیخی بیام اینجا تا کرد کمک بهم و دیدم آینده تو که تورجی اون با

 ...میکرد فرق

 

 ؛ گفت و کرده مرموزی خنده دیدنم با

 

 مرسده پوستی سخت خیلی تو!  آفرین کنی پیدا نجات که تونستی -

 ....بیای بر هم شده نفرین میای اون پس از تونستی حتی تو

 

 ادهس خیلی دیدمت بار اولین برای وقتی...کردی زده شگفت منو واقعا

 ...میومدی بنظر پا و دست بی و

 

 ...نیک غلبه نیروهات تمامه به بتونی که بودم نکرده اینجاشو فکره
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 ؛ کشیدم داد عصبی

 

 این هب کردی کاری تو نه؟ بود تو تقصیر ها این یهمه!... ببند دهنتو -

 ...بیاد؟ میا کردی کاری تو و برگردم دنیا

 

 !!!من؟ به مهرداد شدن نزدیک حتی بود تو سره زیر اتفاقات این همه

 

 ؛ داد جواب و سرداد شیطانی خنده

 

 تصادفی کامال شدنش عاشق و نداشت خبر هیچی از احمق مهرداده_

 ! بود

 ...برداشتمش راه سره از که میشد مزاحمم داشت دیگه اما

 

 ...دمبر بین از اونم که بود برده بوهایی و شد مشکوک بهم گیسو اما
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 ...بود زده بیرون نیشش دندونای و شده کبود خشم از دیاکو

 

 دهکر خوبی حقم در و مهربونه میکردم فکر که تورجی نمیشد باورم

 بود

 ...بوده جریانات این همه پشت

 

 ؛ زدم فریاد و میلرزیدم نفرت از

 

 !...ببینم خواممی رو پسرم کجاست؟ شیوار پسرم -

 

 ؛ غرید عصبی دیاکو

 

 !آشور برادر تورج بده بهم رو من فرزند -
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 ؛ داد جواب و انداخته گرشاسب و دیاکو به نگاهی تورجی

 

 رهبره و اصیل هایآشام خون فرمانروای دیدن از که بگم نمیتونم_

 !... خوشحالم بالدار سفید شیرهای

 

 ...بشین دفن اینجا قراره وقتی کنهمی فرقی چه خب اما

 

 ؛ داد ادامه و کرده اشاره گردنم تو گردنبند به و

 

 ...بینینمی رو فرزندت گرنه و بده خوام،می رو گردنبند اون -

 

 دیگه که اون میدادم؟ بهش باید. گرفتم دستم توی رو گردنبند

 دهش گرفته هادریان خدایان های دست به نیروهاش و نداشت نیرویی

 ...بود
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 !... ببینم خواممی پسرمو اول-

 

 قرار شیوار درونش که شد ظاهر یخی تابوتی دستش حرکت با و

 ...بود گرفته

 

 ؛ زد فریاد دیدنش با دیاکو

 

 ! کشمتمی لعنتی_

 

 اه یخ روی رو دستم هق هق با... رفتم یخی تابوت سمت ناباور من و

 ....نداد نشون تغییر هیچ. کشیدم

 

 ...بود زده یخ شیوار

 ...کنم برقرار ارتباط باهاش کردم سعی و بستم چشمامو
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 یشمونپ برگرد لطفاً!... بدیم نجاتت تا اینجاییم پدرت منو!... پسرم_

...! 

 ! منی محکم و قوی پسره تو

 

 ؛ کشید فریاد عصبی تورج

 

 بیرون رو پسرت و کنم نابود یخی تابوت تا بده بهم رو گردنبند اون -

 !... بیارم

 

 بخش و آوردم بیرون گردنم از رو گردنبند و سمتش چرخیدم

 ...دادمش

 

 !!! بیار بیرون پسرمو حاال_

 

 بود رسیده ابدیت گردنبند به دستش دوباره اینکه از خوشحال تورج

 ؛ داد سر بلندی قهقهه
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 دنابو اتون همه خواممی که وقتی بدم نجات پسرتو باید چی برای_

 !!...؟ بشین

 

  که کنه استفاده ازش که خواست و

 ...تادنیف اتفاقی اما کرد سعی دوباره و دوباره شده متعجب... نتونست

 

 ؛ چرخید عصبی تورج یهو

 

 نمیکنه؟ کار چرا گردنبند این -

 کردید؟ چیکارش

 

 ؛ زدم پوزخندی

 

 !نداره نیرویی دیگه اون -
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 ستونها که کشید فریادی قراره چه از موضوع بود فهمیده که اون

 ...کردند لرزیدن به شروع

 

 محکم گردنمو و شده ور حمله سمتم به سریع تورج...میلرزید جا همه

 ؛ گفت و گرفت

 

 بهم ازتون حالم ای هرزه میای اون مثل هم تو ، میکشم خودم رو تو_

 ...میخوره

 

 رو یستون دستش یکی اون با تورج که بیاد سمتم به خواست دیاکو

 ...بست راهشو و انداخته جلوش

 

 کرد شدن ور شعله به شروع بدنم

 ؛ گفت و زده پوزخندی بهم و نداشت تاثیری روش آتیش لعنتی اما
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 !!!؟ بکشی منو میتونی کردی فکر_

 

 عقط گردنمو میخواست ، میکرد خفه منو داشت تیزش هایچنگال با

 ...کنه

 ...بود شده سخت برام کشیدن نفس

 

 ...شدم مات ندیدم چیزی ولی خورد یخی تابوت به چشمم لحظه یه

 

 ؟؟؟...رفت کجا یخی تابوت

 ؟...افتاده براش اتفاقی چه شیوار پسرم

 

 

  

 

 

 «مرسده»
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 .کشیدم جیغ. کجاست نبود معلوم و بود رفته یخی تابوت

 

 !!!! دیاکو -

 

 تدس روی انداختم دست بودم بیزار بیاد پسرم سر بالیی اینکه از

 ؛ غریدم و تورج

 

 !لعنتی تورج کشمتمی خودم دستای با خودم -

 

 داخل اشک. بود آورده پسرم سر بالیی چه نبود معلوم لعنتی اون

 ؛ غریدم شده کلید بهم های دندون بین از و زد حلقه هامچشم

 

 ! کن لم...و -

 



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1832 
 

 تتابو یخهای....کنم باور نمیتونستم اصال رو دیدممی که چیزی اون

 ...بودن شده آب

 ...میکردم تقال هم من و بود کرده فرو موهام تو هاشو پنجه تورج 

  

 

 ؛ غرید که شنیدم می رو گرشاسب صدای

 

 و هکرد استفاده پادشاه و ملکه نیروهای داشتن از شیوار عالیجناب -

 ....بده نجات رو خودش تونسته

 

 جاتن شیوار بشنوم اینو بودم تونسته که بودم شده خوشحال دلم ته

 ..بود کرده پیدا

 

 چشمام سمت رو ابدیت گردنبند. کوبید زمین به رو من تورج ولی

 ؛ آورد
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 کارشچی بگو برگرده؟ گردنبند این نیروهای کنم چیکار باید بگو -

 کردید؟

 

 ؛ گفتم زدمو بهش پوزخندی

 

 !... نمیکنی پیدا دست گردنبند این نیروهای به وقت هیچ تو_

 

 ؛ ریدغ نفرت با و کرده پرت ایگوشه به رو گردنبند عصبانیت با که

 

 ارب هر اما بکشمت تا داشتم فرصتشو بارها اینکه از پشیمونم_

 از وقلبت مهرداد مثل باید هم رو تو میکردم اشتباه ولی شدم منصرف

 ....بیارم بیرون ات سینه

 

 !!! میدم انجامش من بده انجام نتونست میا هرزه زنیکه اون که کاری
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 از بلق اما گرفت قرار دستم تو شمشیرم و کرده دراز دستمو سختی به

 ؛ گفت و زده پوزخندی و فهمید ام نقشه تورج کنم حرکتی اینکه

 

 !!!؟...دربیاره پا از منو تونهمی باستانی شمشیر یه کردی فکر واقعا_

 

 !!! ها موقع همون مثل احمقی هنوزم

 

 وجودم تمامه با رو درد که داد فشار ام سینه تو هاشو پنجه از یکی و

 ...میکردم حس

 

 ...بود نابودی حال در و ریخت می فرو داشت جا همه

 !!! بلعید می داشت چیزو همه زمین انگاری
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 زا دستاش...شد گرد و رفت سفیدی به رو تورج هایچشم ناگهان اما

 ...زد بلندی فریاد و شد رها گردنم دور

 

 قی..تفا...ا ه...چ -

 

 ؛ دمپرسی و شدم بلند متعجب.افتاد و کنه کامل رو حرفش نتونست

 

 شد؟ چی -

 

 سنگش زهتی نوک و ابدیته گردنبند دستاش توی شیوار اینکه دیدن با

 شده بدنش وارده رنگش قرمز مایع که کرده فرو تورج کتف تو رو

 ...بود

 

 ؛ زدم فریاد صحنه این دیدن از شوکه

 

 !!!دیاکو -
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 ...فتمگر ازش گردنبندو و کرده بغلش رفتمو شیوار سمت به سریع و

 

 خونی و زدن پا و دست حال در زمین روی که تورج به کردن نگاه با

 ...میزد بیرون گوشش و بینی و دهن از رنگ سیاه

 

 اقیب اسکلتش نهایت در و میشد تر سیاه و سیاه و چروکیده صورتش 

 ...!!!موند

 

 وشیوار فورا من که کرده پرواز سمتمون به شیر حالت در گرشاسب

 ؛ گفتم و کردم سوارش

 

 ! ببرش اینجا از-

 

 ...شد خارج غار از کنان پرواز و داده تکون سری

 ؛ زدم فریاد بیان سمتم به داشتن سعی که آذرخش و آران دیدن با
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 !... بشین خارج اینجا از فورا_

 ....میریزه فرو داره جا همه

 

 ...غار از بیرون به کردیم االرض طی سریع گرفت بازومو زیر دیاکو

 پایانی های پارت

 

 

 «مرسده»

 خارج شمالی کوهستان از ما و شد نابود تورج که روزی از ماه یک

 ...میگذره شدیم

 

 بین از سنگشم و نداشت نیرویی و اثر دیگه که رو ابدیت گردنبند

 ...برگردوندم هادریان خدایگان به بودو رفته
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 بعد آرامش مانند بود رسیده آرامش به چیز همه و جا همه باالخره و

 !! سهمگین طوفانی از

 

 ، افتاد برام زیادی اتفاقات و حوادث ، میکنم مرور رو گذشته که االن

 و تلخ شدم فرستاده زمان این به یکدفعه که منی برای که حوادثی

 ...بود فرسا طاقت

 

 نم پای به پا که داشتم وفاداری دوستان راه این تو خوشحالم چقدر

 یلیخ من نبود اگه که فداکارم آریازه مخصوصا بودن کنارم و جنگیدن

 مشاور ، نمیرسیدم مقصد به وقت هیچ شایدم میکردمو گم راهمو جاها

 جلوی دردناکی بطور ولی بود من دوستان ترین اعتماد مورد از و

 ...شد کشته چشمام

 

 ! مهرداده نمیکنم فراموش وقت هیچ دادنشو دست از که نفری دومین

 یدمفهم بعدها ولی داشتم دوستش که مردی اولین عنوان به که کسی

 ...شد کشته نقشه و رحمی با اونم که نبودم عاشقش وقت هیچ که
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 مرگه باعث و زد زیادی های آسیب بهمون چه اگر که نفری سومین و

 بودن بیرحم انقدرام فهمیدم شناختمش بهتر وقتی اما بود شده مادر

 یشزندگ به ای دیگه جور االن کردنمی سیاه قلبشو انتقام اگه شاید

 ...میداد ادامه

 

 لیو باشه شده تعیین پیش از ما سرنوشت از نیمی شاید دونمنمی

 ! میشه زده رقم خودمون بدست دیگه نیمی مطمئنم

 

 

 که قلمروشون ترمیم و بازسازی مشغول روز شبانه ها آشام خون

 ...بودند ، بود وولدمورت ارتش با نبرد از ناشی

 

 

 هشب رو جنگاوری فنون تا سپرده گرگین و آذرخش به شیوارو دیاکو

 ...بدهند آموزش
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 دیاکو گردن از و زده برق چشماش فهمید رو موضوع این وقتی شیوار

 ...بود شده آویزون

 !! بود شده تر صمیمانه و بهتر خیلی پسر و پدر بین رابطه

 

 

 شدر ساله ده های پسربچه اندازه به اما داشت کمی سن اینکه با شیوار

 ...بود کرده

 زا وقتا بعضی داشت نظامی های آموزش یادگیری برای شوق اینقدر

 افر پامو سرتا غرور احساس و کردممی تماشا رو تمریناتش نزدیک

  گرفتمی

 !!! زیرکی و باهوش پسر چنین داشتن از

 

 همدیگه از سختی به که بود شده رفیق جوری گرگین و آذرخش با

 ...میشدند جدا

 ...میگذروند فرماندهی مرکز تو رو وقتش بیشتره و
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 گرفت یاد که رو جنگیدن خوب هنر اینکه از بعد داشت قصد دیاکو

 فرستهب الفها قلمروئه به شیوارو روح تقویت و عرفانی تمرینات برای

 !... بگیره قرار آموزش تحت دارن که بصیرتی و دانش با اونجا تا

 

 شیوار شدن شناخته رسمیت به و من مجدد گذاری تاج روز امروز اما و

 و قلمروها بین در اصیل هایآشام خون شاهزاده و ولیعهد عنوان به

 ...بود خدایان

 

 فنون و علوم تمامیه فراگیری برای شیوار که کرد پیشنهاد پدرم اوایل

 ارثو و شاهزاده گفت و کرد مخالفت دیاکو ولی بیاد آسمانی قصر به

 اب نزدیک از و باشه یادگیری مشغول مردم بین در باید هاآشام خون

 !!! باشه داشته ارتباط موجودات بقیه

 

 اینکه برای شیوار ، گفتمی درست بودم موافقت دیاکو گفته با منم و

 دارها عهده از بدرستی که بشه کسی و باشه عادل فرمانروایی بتونه

 ونباهاش نزدیک از و کنه زندگی مردمانش بین باید بربیاد قلمروها

 ...باشه ارتباط در



 خون آشامان اصیل  اثری از گلوریا

 

1842 
 

 

 با منم که دید وقتی ولی رفت درهم صورتش همیشه مثل پدرم

 ...نگفت چیزی موافقم همسرم

 

 

 جوش و جنب پُر دوباره قصر و بودن آمد و رفت حال در خدمتکارا

 ...بود شده

 

 از ای هدیه که گذاری تاج مخصوص لباس ها ندیمه کمک به منم و

 ...!پوشیدم رو بود جنگلی پریان طرف

 

 و بود درخشنده و برق و زرق پر اینقدر

 ...میکرد خیره رو ای بیننده هر چشم که

 ...بود شده پوشیده سرخ یاقوت سنگهای از لباس باالتنه
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 ورود خدمتکار که بودن صورتم و موها آرایش مشغول آرایشگرها و

 ...کرد اعالم رو اتاق به شیوار

 

 خوش و باشکوه نهایت بی لباسهای تو وقتی اتاق به شیوار شدن وارد با

 ...بست حلقه چشمام روی اشک ای الیه دیدم تیپ

 

 ، امروز...بشم اشکم ریزش از مانع تا زدم بهم پلکهامو تند تند ولی

 !... نبود ناراحتی و گریه روزه

 

 من تیخوشبخ لبخنده دیدن از هم بقیه که باشم شاد و بخندم باید فقط

 !!! باشن خوشحال

 

 به پادشاهان و ها ملکه همه و بود قلمروها تمامه پیروزی جشن این

 منتظره و دعوت امروز جشن در خدایان حتی و مقامات  دیگر همراهه

 ...بودن ملکه و فرمانروا ورود
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 بوسید ، گرفته دستمو و اومد جلو سریع که گرفتم پسرم سمت دستمو

 ؛ گفت و

 

 !!! زمینی روی در زن و ملکه زیباترین شما!... مادرجان_

 

 نوازش موهاش حالی در بغلمو تو کشیدمش و زدم عمیقی لبخنده

 ؛ دادم جواب میکردم

 

 که دختری ترین قلب خوش و زیباترین با روزی یه مطمئنم من_

 !!!! میشی عاشقش نهایت بی و کنیمی مالقات داره وجود

 

 ؛ گفت تخس و کشیده درهم اخماشو

 

 !... باشم شما عاشق  خواممی فقط من!... نه_
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 موانگشت بعد و شدم یکدندگیش و غد لحن این صدقه قربون دلم تو

 ؛ دادم جواب و گذاشته دماغش روی

 

 !!!! هیش_

 !... بشنوه نباید حرفتو این پدرت

 ...افتادم گیر نفر دو شما بین من

 

 !... بیایم ماهم تا آذرخش کنار برو ارشد ندیمه همراهه هم حاال

 

 

 ...کردن ترک رو اتاق ها ندیمه شدم آماده کامال اینکه از بعد

 ...شدم اتاق گوشه قدی آینه تو خودم کردن نگاه مشغول منم و

 

 و اشکها ، کرده عبور زیادی اتفاقات و ها سختی از که میدیدم رو زنی

 مخش احساس گاهی ، هاش ناامیدی ، ها تنهایی ، داشته که لبخندهایی

  ساخت باتجربه و پخته ، مقاوم زنی من از همه داشته که نفرتی و
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 ...داشتم بخاطرش زیادی بهای اگرچه

 

 !... برگشتم داشتم تعلق بهش که مردی و جایگاه به دوباره تا

 

 متوجه یکدفعه که بودم افکارم در غرق و خودم تماشای محو اینقدر

 ام خیره براق نگاهی و شیفتگی با و گرفته قرار سرم پشت دیاکو شدم

 ...شده

 

 رنیازپ لحنی با گوشم زیر و گذاشته هام شونه روی پشت از دستاشو

 ؛ کرد زمزمه

 

 !!؟...کیه به متعلق زیبا نهایت بی ملکه این_

 

 ؛ دادم جواب درآوردمو کردن فکر ادای و زده بدجنسی لبخنده
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 تشریف خشن کمی که بداخالقه و اخمو آشام خون مرد یه به متعلق_

 !!! داره

 

 بداخالق و اخمو آشامه خون این امشب_

 نباش اش ملکه خودشو فقط که ببره مکانی به رو تو دوباره میخواد

 نشون بهش خوب خیلی بودنو خشن اونوقت و مزاحمی هیچ بدون

 !... میده

 

 ؛ گفتم و سمتش برگشتم زده هیجان

 

 !!!؟...ببری منو میخوای کجا_

 

 ؛ کرد زمزمه لبهام با مماس و کرده حلقه کمرم دور محکم دستاشو

 

 ...رفتیم ازدواجمون شب که مخفیگاهی همون_
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 شب خاطرات من و بوسیدم عمیق و گذاشت باالیم لب روی لبشو و

 ...پیچید بهم شکمم خوشی از و شد تداعی ذهنم تو ازدواجمون

 

 آثار بخوبی و میداد فشار محکم خودش به منو بوسیدنم حین در و

 هب نیاز بدجور که فهمیدممی میکردمو احساس رو شدگیش تحریک

 ...داشت باهام رابطه

 

 

  بشه خشن بوسیدنش میخواست وقتی

 ؛ گفتم که کرد نگام شاکی و اخمو که شدم جدا ازش

 

 جشن از بعد هستن ملکه و فرمانروا وروده منتظره همه پایین اون_

 !!! اختیارتم در کامال بعد

 

 رد منحرفی افکار بفهمم میتونستم که زد مرموزی برق چشماش که

 !... بسته نقش ذهنش تو من مورده
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 سر شادی فریاد و بودند شده جمع قصر از بیرون زیادی جمعیت

 ...دادندمی

 

 پدرم طرف از ای هدیه و آسمانی قصر از جواهراتش که زرین تاجی

 زده وزان مقابلش که حالی در و گذاشته تاج روی دیاکو و فرستاده بود

 ...گذاشت سرم روی ، رو تاج بودم

 

 با هک هادریان خدایگان مقابل هم با که کرده بلندم و گرفته دستمو

 ؛ گفت دیاکو و کردیم تعظیم بود ما گرنظاره لبخند

 

 در ما به که سپاسگزارم خدایان بقیه و هادریان جناب عالی از_

 ...!کردند یاری دشمنانمون شکست

 

 شونه روی دستشو یه و اومد نزدیکمون شد، بلند هادریان خدایگان

 ؛ گفت و گذاشته دیاکو شونه روی اشو دیگه دست و من
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 دربیارین پای از رو دشمن هم یاری به شدین موفق شما!... فرزندانم_

...! 

 ادشاهیپ قدرتمندترین میتونین باشین که باهم و هم کنار در همیشه و

 ...باشین داشته دوران تمام در رو

 ...کنه نفوذ قلمروها به نباشه قادر اهریمنی نیروی هیچ که

 

 مشغول خدمتکارا خدایان خدای بخش آرامش سخنرانی از بعد

 ...شدند میهمانان از پذیرایی

 

 جلسم تو نگاهمو نشستیم ملکه و فرمانروا مخصوص جایگاه در وقتی

 ...بودن خندان و شاد همگی ، چرخوندم

 

 !... یدنرس داشتن دوست که کسایی به همشون کردم نگاه دوستانم به
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 انداخته شینا کمر دور دستشو آذرخش که کنارهم شینا و آذرخش

 هگون شدن سرخ باعث که میکرد زمزمه شینا گوش تو چیزی و بود

 ...بود شده شینا های

 یچ بشنوم میتونستم میکردن تمرکز زدنشون حرف روی اگه البته

 مخصوصا بشم کسی شخصی حریم وارد نداشتم دوست اما میگن

 !!! دوستانم

 

 ؛ افتاد یادم مرگش هنگام مدوسا آخره حرفای ناخودآگاه

 

 وجدان عذاب بار خوامنمی!... بودم مادرش من نگو بهش وقت هیچ_

 !... کنه اش سرافکنده و باشه همراهش همیشه مادرشم من اینکه

 

 ..!.بشه آگاه تلخ حقیقت این از نذاری هرگز که مرسده بده قول بهم

 

 ....دادم قول بهش من و
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 ؛ داد ادامه بود زده تلخی و غمگین لبخند که حالی در و

 

 !... ببخش آوردم سرت که بالهایی تمام بخاطر منو_

 

 !... مرد آلود اشک چشمان با که بخشیدمش و

 رو گایا دیگه بعد به روز اون از و برد خودش با اشو جنازه گایا و

 ...ندیدم

 

 زمانی ما و میرن دست از زود خیلی زندگیمون فرصتهای اوقات گاهی

 !!! شده دیر که بریممی پی بهشون

 

 

 تهتونس داشت که شیطنتی با باالخره آرتمیس شاهدخت نهایت در و

 ود های مخالفت رغم علی و ببره دل خودشیفته و مغرور کارین از بود

 و آذرخش ازدواج جشن از بعد بود قرار جنگلی پریان و الفها قلمروئه

  شینا
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 ...کنند ازدواج هم اونا

 

 ود صاحب و کرد زایمان گذشته هفته که هم پوالد آلفا همسر یسنا

 کرده شرکت جشن تو روزبه و پوالد همراهه االن و بودن شده پسر

 ...بود

 

 هنکرد پیدا هنوز جفتشونو روزبه و گرگین و آران برادرم همچنان اما

 ...بودن

 مبودی کرده آماده براشون که هایی اتاق تو مهمونا جشن پایان از بعد

 ...شدن مستقر

 

 خودش دیاکو البته رفت آسمانی قصر به پدرم و آران همراه شیوار و

 !... ببره خودشون با شیوارو امشب که فهموند آران به

 

 آمیزی شیطنت لبخنده قراره چه از جریان بود فهمیده که هم آران

 ...برد خودشون همراهه شیوارو و زده
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 ؛ غریدم دیاکو به متعرض من

 

 ؟؟؟؟...بریم میخوایم کجا تو منو بفهمن همه قراره_

 

 ؛ داد جواب بود شده خیره لبهام به که زده برق چشمای با که دیاکو

 

 ! کرده دیوونه منو لبات جشن اول از_

 ...بودم لطیفت و نرم لبهای روی خون طعم چشیدن فکر تو همش

 

 ...شدیم بلند زمین از و گرفته آغوشش تو منو نزدیکمو اومد و

 

 ...بودیم اومده ازدواجمون شب که رسیدیم کوهی قله به و کرده پرواز

 

 ...بودم رویایی مکان این عاشق نهایت بی من و
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 فرصت بهم دیاکو درخت درون اتاقک درون به شدن وارد محض به

 به شروع سرعت به منم البته ، شد ور حمله لبام سمت به و نداد

 ...درمیاوردیم همدیگرو لباسای همزمان و کردم همراهیش

 

 گوش به کشدارمون و بلند نفسهای صدای این بعد ای لحظه و

 ...رسیدمی

 

 دیاکو با قبلی دفعات از تر خشن که پرحرارت و داغ ای رابطه و

 ...کردم تجربه

 

 ام عشق ، پرستیدممی وار دیوانه و عاشقانه رو آشام خون مرد این من

 دست هم از وقت هیچ اما گرفت قرار آزمون و چالش مورد بارها

 !... دادیم فرصت بهدیگه و نکشیدیم
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 و ترین سخت بین از را گمشده نیمه دو که ایست جذابه همان عشق و

 ...!میکند جذب هم سمت به شرایط بدترین

 

 

 

 «پایان»

 

 

 و نبود کنارم رمان این نوشتن در که کسانی تمامیه از ویژه تشکر″

 ″...کردند صبوری
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