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 : مقدمه

شنيدي ميگن اگه سرتت از سرعت نور بيشتر باشه ... اگه به نور پوزخند زدي و گفتي زکي ... و با اون سرعت از يک سياهچاله رد 

  شدي و

  به اونم يک پوزخند خوشگل زدي و دوباره همون حرفو تکرار کردي ... زمانو رد کردي ؟؟

من هيچکدوم اين پوزخنا قسمتم نشد ... درست رفتم وسط سياهچاله و الان اينجام ... ولي زمانو رد کردم ... زمان برام به عقب 

  ... برگشت

  ... اونقدر برگشت که الان بهم اين لقبو دادن اونقدر عقب برگشت که يک جسد هزارساله اومد جلوم ...

  ? ... من ... آتينا ... ملکه ي زمان

  ... به نام خالق کهکشان ها

********************** 

 : فصل اول

چشمامو بستم و نفس عميق کشيدم . امروز بزرگترين روز زندگيمه . بزرگترين . اصلا از خوشحالي تو پست خودم نميگنجيدم . از 

  «آماده اي عزيزم ؟:» تاق اومدم بيرون . مامان دويد طرفم و گفت ا

  . ـ آره . آماده ي آماده

  «. وايييييييييييييي . مامان گريه نکن ديگه:» مامان لبخند زد اما يکهو گريش گرفت . گفتم 

  ـ اگه بري يکهو يک چيزي بشه چه بلايي سرت مياد ؟

  . باش . من بچه نيستم کهـ مامان باورکن چيزي نميشه . مطمئن 

  . ـ تو ممکنه جثتا بچه نباشي ولي بخدا ازيک بچه هم کمتري

  ـ وا مامان

  ـ خب راست ميگم . کوچولوي مامان . نگرانتم
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ـ نباش مامان . اين يک موفقيت بزرگه براي من . وسعتشو درک ميکني ؟ مامان اولين زن فضانورد . توروخدا با اشکات ازم نگيرش 

  . . چيز کمي نيست . بخدا نيست مامان

  «. راست ميگي:» مامان يکم نگاهم کرد . اشکشو پاک کرد خنديد و گفت 

  . ـ معلومه که راست ميگم

لامپ اتاقمو خاموش کردم و رفتم توي پذيرايي . بابا هم که طبق معمول پشت تلويزيون بود . .« خب بيا بيرون :» دوباره خنديد و گفت 

  ستم يکم از پرتقالاش برداشتم و با دهن پر گفتمرفتم کنارش نش

  «. بابا دارم ميرما »:

  . ـ با دهن پر حرف نزن

  . ـ هاااااااااااااااااا

  . ـ ايش

بابا راضي نيستي يک اهمي اوهومي بکن ديگه . من بفهمم ديگه :» خنديدم . پرتقالو قورت دادم که تو گلوم پريد . سرفه کردم . گفتم 

  سرشو به نشونه تاسف تکون داد و گفت.« ازت پرتقال نخورم 

  «. بچه »:

  . ـ ا چه جالب مامان همين الان همينو بهم گفت

  «. واقعا بچه اي:» گاهم کرد و گفت با حالت اندرسفيهانه اي ن

  . ـ واي اينم گفت

  . ـ دختر ديونه

بهت افتخار » :خنديد و گفت .« انشاءالله دفعه بعد توتلويزيون منوببيني :» کنترلو برداشت و تلويزيونو خاموش کرد . باخنده گفتم 

 نيشم تا بنا گوشم باز شد . بابا سوار ماشين شد و منم.« ميکنم 
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مامانو ندزدن . چه تيپي . بچه تراز من :» ش سوار شدم . يکم صبر کرديم که مامان هم اومد . يک سوت کشيدم و گفتم پشت سر

  «. هرکي زن من باشه جوون ميمونه:» بابا گفت .« معلوم ميشه ها 

:» فت مامان نشست و گ.« يشي تو ادب نم:» خنديد و گفت « هرکي ؟ مگه تا الان روچندنفر افسونت اثر کرده بابا ؟:» با تعجب گفتم 

  «. نميگفتي هم ميرفتيم مامان:» گفتم .« خب بريم 

  ـ چته تو امروز نمکدون شدي ؟

  . ـ گفتم هميشه شکرپاشم يکبار هم نمکدون شم . باباهمينجوريشم قندش لب مرزه . نه که هميشه شيرينم

بيرون خيره شدم . دل تو دلم نبود . ميخواستم ازشادي جيغ بزنم ولي از پنجره به .« ازدست تو دختر بازيگوش :»مامان خنديدوگفت 

  اضطراب شديديم داشتم . که ميگن آدمو برق بگيره اضطراب

نگيره هرچند اصطلاح دقيقش يک چيز ديگه بود . هنوزداشتيم خيابوناي پاريسو دورميزديم که بالاخره رسيديم . جمعيت خيلي 

  . رنگاربودن . دلم قيلي ويلي ميرفتزيادي جمع بودن که بيشترشون خب

يعني بايد جلوي اينهمه جمعيت برم ؟اون به کناربدترازاون من دارم ميرم فضا . باورم نميشه بالاخره به رويام رسيدم . من يک زن 

  اونم اصالتاايراني . تو باورم نميگنجه اونقدر به موفقيت رسيده

ب کنه براي عنوان اولين زن . وووووووووووووي . ازماشين پياده شدم . يکي از مسئولا باشم که يک کشور ديگه بين اينهمه منو انتخا

  به.« درست به موقع اومدين . بفرمايين :» دويد طرفم و گفت 

 بابا نگاه کردم . همراه مامان داشت دنبالم ميومد . چه موقعيت سختي . رفتيم نزديک محل فيلمبرداري . مسئول با بي سيم به يکي از

  آدماي کنار رئيس کل پيغام داد که من رسيدم . هنوز تا حرکت

سفينه بيشتر ازچندين ساعت وقت داشتيم و فقط براي مصاحبه رفته بودم . به سرووضعم نگاه کردم . موهامو لخت لخت و شلاقي 

  کرده بودم . کاملا آزادبود فقط ازجلو موهامو جمع کرده بودم و يک

م داده بودم . لباسمم اي ... بد نبود . کيف دستيمو توي دستم گرفتم . مامان بابا توي شرکت موندن و از پوژ خيلي کوچيک بالاي سر

  توي تلويزيون
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  تماشا ميکردن . منم همراه مسئول آروم آروم با کفشاي پاشنه بلندم ميرفتم

م . بعد تقريبا دوسه دقيقه ديگه داشت نفس وقتي رسيديم نفس عميق کشيدم . مسئول دوباره به همون شخص اعلام کرد که من آمادم

  بند ميومد . رئيس کل حضورمو اعلام کرد . ترسيده بودم . اصلا

نميدونستم چيکار بايد بکنم . چي بايد بگم . رئيس هم گفته بود نياز نيست چيز زيادي بگم يکم توضيحات درمورد اينکه چطور به 

  ه کافيه . دستمو روياينجا رسيدم و همينکه مردم ببينن اون زن کي

قلبم گذاشتم نفس کشيدم و از پشت پرده اومدم بيرون . با ورودم صداي تشويق و همه چيز بند شد . داشتم کر ميشدم . اه اين جلف 

  بازيا چيه ؟ خبرنگارا فيلم مي گرفتن . هرخبرنگاري از

معرفي کرد . يکم رفتم اونطرف تر تا دستشو ازروي  هربرنامه خبري اونجا بود . رئيس دستشو روي شونم گذاشت و با لبخند منو

 شونم برداره . کنار رفت تا من صحبت کنم . ايش چقدرمسخره

ميخواين آدموبفرستين فضاخب بفرستين . اين کارا چيه ديگه ؟ رفتم پشت ميکروفون و کلي چرت و پرت ازهمين چيزايي که مردم 

  خودمونيم که غريبه تو تلويزيون و اينا ميگن گفتم . ناگفته نماند

م و تا ماوقت زيادي نداري:» نيستيم به من بيشترمياد خبرنگارومجري شم تا فضانورد . والا. وقتي حرفام تموم شد . رئيس اعلام کرد 

  همينجا اين مصاحبه رو تموم ميکنيم . سفينه تا شش ساعت ديگه

وش کارميکنن و تنظيمش ميکنن تا دقيق باشه . پس مارو ببخشيد حرکت ميکنه . همين الان هم مسئولان من دارن بدون نظارت من ر

  و رفت و منم پشت سرش اومدم بيرون . کنار هم.« . روز خوش 

  «. عالي بودي:» راه ميرفتيم . از يکي از مسئولا يک قهوه گرفت و همونطور که ميخورد گفت 

  . ـ ممنون

  ـ خب تو شش ساعت ديگه بيرون زمين ميري . برات جالبه ؟

  . ـ آره خيلي . کمي هم هيجان انگيز ، امابيشتر استرس

 ـ چرا استرس ؟
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  . ـ نميدونم ميتونم ازپسش بربيام يانه

  . ضانورد شيـ اوه بس کن . مطمئن باش ميتوني . توبراي همين کار ساخته شدي . استعدادت توي همينه . به دنيااومدي که ف

  . ـ ميترسم يک بلايي سرم بياد

  . ـ نترس . مهندساي ما از بهترين هان توي اينکار

  . ـ خدا کنه

  . ـ ميکنه

تون سلام . ازديدن:» به داخل شرکت رسيديم . رفتيم داخل آسانسور که يک خانم خبرنگار اونجا بود . منو که ديد خيلي گرم گفت 

  خداروشکر کردم که اين ازاون« خيلي خوشحالم تبريک ميگم .

و با کلافگي رومو برگردوندم و منتظر شدم که آسانسور وايسته . مامان بابا منتظرم .« ممنون :» سمجاش نيست . با لبخند الکي گفتم 

  خنديدم و« عالي بود.:» بودن . تا رفتم بابا بغلم کرد و گفت 

شه . منم که قند داشتن کيلو کيلو تو دلم آب ميکردن . اينقدر استرس داشتم . چيزي نگفتم . رئيس رفت تا از عملکرد بقيه مطلع ب

  «. من اضطراب دارم:» برگشتم و به بابا گفتم 

  ـ براي چي ؟

  ـ براي چي نداشته باشم ؟

  . ـ خب منم اگه جملمو ادامه ميدادم ميشد براي چي نداشته باشم

  . ـ بابا اذيتم نکن

  ـ کي اذيت کرد ؟

  . ـ تو

  . ـ من اينجا تو نميبينم شما ميبينم

  . ـ چشم شما
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  ـ خب ميخواي چيکار کنم برات عزيزم ؟

  «ازاون بازيايي که آرامش ميگيري ؟:» خنديد و گفت .« بازي کنيم :» به مامان نگاه کردم داشت با موبايلش حرف ميزد . گفتم 

  . ـ آره

  ـ خب ... دودوتا ؟

 ـ چهارتا چهارچهارتا؟

  ونزده تا شونزده شونزده تا ؟ـ ش

  ـ دويست و پنجاه و شش تا . دويست و پنجاه وشش دويست و پنجاه و شش تا ؟

  «. تقلب کردي:» بهم خيره شد و گفت 

  . ـ وا

  ـ بچه مگه من هم سن توام اينطوري دورم ميکني ؟

  . ـ بابا اين که آسون بود ديگه . معلومه ميشه . دو به توان شونزده

  . ـ جدي نه که اينو ميگفتم تو قبول ميکردي

  . ـ نه نميکردم

  خنديد و با اومدن مامان بحثمون تموم شد

  «تو بايد بري کم کم نه ؟:» مامان نشست کنارم و گفت 

  . ـ آره مامان . بايد آماده هم بشم . برم پيش سفينه با رئيس تا چکش کنيم . خيلي کار دارم ولي ميخوام پيش شما باشم

  ... ـ بروعزيزم . اين چک کردنا براي خودته يکهو خدايي نکرده

مامان ديگه هيچي نگفت . معلوم بود ناراحته . حق داره ناراحت باشه ولي فکرنميکردم حق داشته باشه .« اااااااااااا :» بابا با اعتراض گفت 

  منو انقدرناراحت کنه و پشيمون از پيشرفتام . من به تاييد
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ار کردي ببين چيک:» م اما اون همچين حسي نداره . دلم گرفت . با گوشه لباسم بازي کردم . يک قطره اشکم ريخت . بابا گفت نياز دار

  مطمئن باش تصميمت:» دستمو گرفت و با مهربوني گفت « ؟

  « . درسته . کارت درسته و همه حتي مادرت بهت افتخارميکنيم

  . ونم ميکنهـ مطمئن باشم بابا ؟مامان داره پشيم

ـ مطمئن باش . نگراني مادرانشه خب دخترم . بنيتا اين راه آسوني نيست هرمادري نگران ميشه . اين مامانتو ميبيني ؟ بچه که بودي 

  اگر دوساعت بهت چيزي نميداديم بخوري ميمرد ازنگراني يکبارم

  . که گريش گرفت . مادرت اصولا خيلي زن نگرانيه

من بايد دوباره به مصاحبه ها برسم . مشکلي نيست . تو با :» ت . اونم خنديد . رئيس با سرخوشي اومد و گفت ازلحن بابا خندم گرف

  ودوباره به همون مسئولي که منو.« اون برو همراهيت ميکنه 

ازپسش » :کرد و گفت  برگشتم طرف مامان بابا . داشت گريم ميگرفت . بابا محکم بغلم.« باشه » آورده بود اشاره کرد . زمزمه کردم:

  «. برمياي

  . ـ مرسي بابا

  . ـ موفق باشي دخترم . منتظرت ميمونم

و گونمو بوسيد . بعدشم مامان بود که با هق هق پريد تو بغلم . بغض کردم . اه لعنتي . چقدرمامانا بيخودي گريه ميکنن . نميرم بميرم 

  «. مامان برميگردم:» که . فشارش دادم و گفتم 

  . اظب خودت باش بنيتاـ مو

  . ـ نيستم

  . ـ دختره ي ديونه

  «. موفق باشي:» اشکشو پاک کرد و گفت .« مامان عزيزدل مني . گريه نکن ديگه :» خنديدم و گفتم 

  . ـ قول ميدم زود و سالم بيام
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  . ـ مطمئنا

  . ـ خب پس گريه نکن مامان . داره دير ميشه . برام دعا کنين

  . ـ برو عزيزم

و با چشماي «  عاشقتونم .:» رفتم و رسيدم طرف در . دوباره برگشتم طرفشون و با يک لبخند تلخ يک بوسه براشون فرستادم و گفتم 

  اشکي رفتم . اصلا حالم معلوم نبود چيه . شادي ؟ غم ؟

اه مسئول رفتم و توي ماشين اضطراب ؟ چي ؟ همه چيز باهم قاطي شده بود . نميفهمم چرا اينقدر سخته دل کندن ازشون . همر

  نشستم . يک ماشين مدل بالا بود . اشکام سرميخورد . اوف خيلي

ضدحاله . به بيرون خيره شدم . اصلا نفهميدم کي رسيديم . مسئول درو برام باز کرد و منم پياده شدم . رفتيم داخل . اثرانگشتشو زد و 

  قفل در باز شد . رفت کنار تا اول من برم تو . با قدم هاي آروم

 . نش دلم ريخترفتم داخل . چند نفر دور سفينه بودن و هرکس يک چيزيش رو چک ميکرد . با ديد

و  باهاش دست دادم« سلام . خوبي ؟:» ناظرشون دويد طرفم و دستشو به نشونه ي سلام تکون داد . وقتي بهم رسيد خنديد و گفت 

 «. آره . يعني بدنيستم:» گفتم 

 ـ خب . خوب . آماده اي يک نگاهي بهش بندازي ؟

  ـ آره . آمادم

ون همه از سفينه دور شدن . خودش سوار شد و بعد دست منو گرفت و کمک کرد برم دستمو گرفت و همراه خودش بردم . با ديدنم

 بالا . رفتم داخل . قلبم خيلي تند ميزد . بردم طرف صندلي . همه

موفقيت خيلي بزرگي :» بهش خيره شدم و زدم زير خنده . گفت « ميخواي امتحانش کني ؟:» چيز مرتب مرتب بود . خنديد و گفت 

  با لبخند دست.« خيلي بزرگترازاوني که فکرميکني  جلوي روته .

 «. حتما:» خنديد و گفت .« نميدونم ... شايد ... از زمين حمايتم کنيد ها . يکهو نميرم :» روي صندلي کشيدم و زمزمه کردم 

***************** 
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 : يک ساعت و سي دقيقه به پرواز

امان و بابا يک ذره شده بود . بيرون همه جمع بودن و داشتن با سرعت خيلي زياد نفس عميق کشيدم . تو همين چندساعت دلم براي م

  . عکس ميگرفتن و فيلم برداري ميکردن . رفتم طرف سفينه

 «. همه ايناروميدونم:» يوزف دوباره برام همه چيزو مرورکرد . بابي حوصلگي گفتم 

 شه ؟ـ درسته ولي ممکنه هول شي . چه اشکالي داره دوباره دور 

 . ـ هيچ اشکالي

 . ـ پس گوش کن

ما کنترل خودکارو فعال ميکنيم . اين امن تره برات . ولي ميتوني غيرفعالش کني :» و بهم يکم ديگه توضيح داد . آخرش گفت 

 درصورتيکه تو شرايط خوبي بودي . باهامون هرلحظه ارتباط برقرار

 « . کن

 . ـ باشه

 «ديگه نيازي به مصاحبه نيست که ؟:» و کلي توضيح ديگه داد . پرسيدم 

 . ـ نه . تو نه . رئيس مخالفت کرده که لازم نيست توحرف بزني

 . ـ خدا رو شکر

 . ـ بيا يکم قهوه بخور . به زودي بايد آماده شي

ونم به ماماني هم بگو بابايي ج:» يک قهوه بهم داد . داغ بود و يکم حالمو جاآورد . ازش خوردم . موبايلمو برداشتم و به بابا اس دادم 

  ديگه دارم ميرم . قصه نخوره . بازم برام دعاکنين . دعاي شما

بايد :» و موبايلمو خاموش کردم . قهوه رو آروم آروم خوردم . وقتي تموم شد يوزف به ساعتش نگاه کرد و گفت .« درحقم ميگيره 

 . و بردم به اتاق . لباسم توي يک دکور آويزون بود.« آماده شي 
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درشو بازکردم و برش داشتم . بهم کمک کرد بپوشمش . واي انگار اصلا تو دنيا نيستم . قراره چه بلايي سرم بياد خدا ميدونه .لباس 

  يکم اعصابمو بهم ريخته بود ولي خب مجبور بودم . تو

کنم . رفتيم پايين . هنوز کلاهمو  دلم غلغله بود . به ساعت نگاه کردم . واي زمان چه تند ميگذره . چهل دقيقه ديگه بايد پرواز

  نپوشيده بودم

همه داشتن با عجله به اينطرف و اونطرف ميدويدن . رفتيم کنار سفينه . همه پشت دستگاه ها وايستاده بودن و همه چيزو کنترل 

  ميکردن . همراه يوزف رفتم تا به کنترل ها سربزنيم . يوزف تک تک

. موهام لخت و آشفته بود . بعد تقريبا ده دقيقه که همه چيز کنترل شد سقفو باز کردن . دوتا  چيزهارو کنترل کرد . گرمم شده بود

  دستامو روي قلبم گذاشتم و چشمامو بستم .لبخند زدم . اين موقعيت

چه خبره ؟  واي:» و منو دنبال خودش کشيد . سرجام وايستادم و گفتم .« بايد بريم زودتر :» باورنکردنيه . يوزف دستمو گرفت و گفت 

  «. شکست دستم . سي و پنج دقيقه وقته

 . زودتر بريم ـ ولي کارا زياده بايد راهش بندازيم . تو که خودت بهتر ميدوني .من تا الان يکم از کاراشو کردم ولي بايد

  . ـ خيلي خب

دنبالش راه افتادم . کلاهم دستم بود . به سفينه که رسيديم درو باز کرد و بهم کمک کرد برم داخل . نگاهي به اطراف کردم و رفتم 

  . توي فکر . اونم هي وول ميخورد . نميدونستم داره چيکار ميکنه

  «موبايلت خاموشه ؟:» گفت 

  . ـ آره

  . ـ خوبه

 قدر وقت داريم ؟ـ چ

  . ـ نيم ساعت

  «يه ؟چ:» باترس برگشت .« واي :» نفس عميق کشيدم . با دستم روي ديواره سفينه ضرب گرفته بودم . ياد موهام افتادم جيغ زدم 
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 . ـ موهامو نبستم

تم ي کش دور بقيه موهام بسيک شاخه کوچولو ازموهامو برداشتم و به حالت دم اسبي به جا« ترسونديم . :» نفسشو دادبيرون و گفت 

  و با يک گيره ي خيلي کوچولو که موهامو پوژداده بودم ادامه

  «چي شده ؟:» شاخه رو بستم . اومد طرفم و بهم خيره شد . زمزمه کردم 

  . ـ موفق باشي

  . ـ ممنون

ترل خودکاره بدون اطلاع ازاون حالت ـ خواهش ميکنم . کلاهتو بذار . کمربندت فراموش نشه . يادته که چي گفتم ؟ سفينه روي کن

  . درش نيار و مدام بامادرارتباط باش

  . ـ يادم ميمونه

 . ـ خوبه . خب من ديگه برم

و ازکنارم رد شد و درو بست . وقتي رفت يکهو احساس تنهايي کردم . نميدونم چرا . خيلي ناراحت بودم . رفتم طرف صندلي و روش 

  غلغلست . کمربندو بستم و نشستم . ميدونستم بيرون الان

» :تاشروع پرواز چشمامو بستم و دعا کردم تا آروم شم . خب موقعيت خيلي سختي بود . کلاهمو گذاشتم . صداش توگوشم پيچيد 

  نفس عميق.« آماده اي بنيتا ؟ سفينه تا دودقيقه ديگه پرواز ميکنه 

روع کرد به اعلام ثانيه ها ومن هرلحظه بيشتر ازقبل نفسم توي سينم يعد يک دقيقه ش.« آ...آره فکرکنم آمادم :» کشيدم و گفتم 

  حبس ميشد . توگوشم پيچيد چهار ... پلک زدم ... سه ...خودمو به

صندلي فشار دادم ... دو ... يک ... و اين شد شروع يک اقدام ، يک موفقيت ، يک پيشرفت ، يک تجربه ، يک اختراع ، يک افتخار و ... 

  ديد . زندگي اي که تا قبل اون حتي توخوابميک زندگي ج

 .. نميديدم . اتفاقي برام افتاد که واقعا حاضر بودم بميرم اما يک لحظه بيشترهم تواون دنياي عجيب غرق نشم
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باشه .  رسفينه از روي زمين بلند شد . سرعتش بالا بود . خيلي بالا . روي کنترل خودکار بود . به نظرم اون لحظه خوب بود که اينطو

  انقدر استرس داشتم که دستام کاملا ميلرزيد . کم کم سفينه از

ي يوزف صدامو ميشنو:» زمين فاصله گرفت . يوزف هرچند دقيقه يکبار باهام حرف ميزد . سفارش ميکرد و ... بعد يک مدت گفتم 

 «؟

  . ـ آره . بگو

  . ـميخوام خودم سفينه رو هدايت کنم

  ـ مطمئني ؟

  . رم ميرسم . ميخوام خودم هدايتش کنمـ آره . دا

  . ـ باشه مواظب باش

چيزي نگفتم و سفينه رو از حالت کنترل خودکار درآوردم . آرومترشده بودم . زدم زيرخنده . از سرخوشي . ديگه کم کم داشت 

  . واوووووووووووو:» هيجان معمول بهم وارد ميشد . جيغ زدم 

کاري که گفته بود رو با احتياط و دقت « درجه برو به چپ . 11عالي داري ميرونيش . مواظب باش . :» يوزف گفت .« بالاخره اين بالام 

  « ... خب بنيتا:» انجام دادم . چندثانيه بعد زمزمه کرد 

  «چيه ؟:» اماديگه ادامه نداد . دوباره پرسيدم 

 ... ـ تو ک ... ا

ديگه صداش نميومد فقط صداي موج راديويي ميومد . قلبم تند .« يوزف ؟ يوزف سيگنال نميده . يوزف حرف بزن :» با گنگي گفتم 

  . اما بازم نشد« الو ؟ يوزف؟ چه خبر شده ؟:» ميزد . چندبارگفتم 

چه خبر » :د . زمزمه کردم ترسيده بودم . تموم اعتماد به نفسم يکهو ازبين رفته بود تند تند نفس کشيدم . ناخودآگاه گرمم شده بو

  »: دوباره صداش اومد . يک کلمه گفت« شده ؟ چرا سيگنال نميده ؟
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اما باز اون موج لعنتي اومد . خشکم زد . يعني چي نرم ؟ کجا نرم ؟ به روبه رونگاه کردم . ترسيدم . حتما چيزي ميدونه . بدون ...« نرو 

  . کمه زدممعطلي دستمو بردم طرف دکمه که برگردم . روي د

اما کار نميکرد . ترسيده بودم . به شدت . چند بار روي دکمه زدم اما افاقه نکرد . هيچ دکمه اي کار نميکرد . انگار همشون قفل کرده 

  بودن . ديگه داشتم سکته ميزدم . گريم گرفت و صدام ناخودآگاه

ت خيلي زياد به کنار کشيده شدم . ناخودآگاه جيغ زدم . خدايا که با سرع« چه خبره اينجا ؟:» اوج گرفت . با ترس و عصبانيت گفتم 

  چه غلطي کردم . برگشتم تا ببينم چيه که شوکه شدم . باورم نميشد

زبونم بند اومده بود . سياهچاله بود . يک سياهچاله بزرگ . سفينه کشيده شد طرفش . به خودم که اومدم تند تند شروع کردم به  .

  لعنتي کار» ميکرد . زيرلب تند تند تکرار ميکردم:زدن دکمه اما کار ن

اما نشد . دوباره به راست برگشتم . سکته زده بودم . اصلا عقلم دست خودم نبود . رفته بودم داخل سياهچاله . .« کن . کار کن 

  . نميدونستم چيکار کنم هنگ کرده بودم . هيچ عکس العملي نداشتم

  متلاشي شد . همزمان با صداش بي اختياز جيغ زدم و از حال رفتميکهو سفينه با صداي خيلي مهيبي 

 

***************** 

 : فصل دوم

  : يوزف

هرکارکرديم نتونستيم باهاش ارتباط برقرار کنيم . انگار مشکلي پيش اومده بود . صداش درست نميومد فقط بعضي اوقات يک کلمه 

  . داشتم گيجميشنيديم . مطمئنا خيلي بهش اضطراب وارد شده 

ميشدم . ازکنار صندلي خم شده بودم و با دستم روي ميز ضرب گرفته بودم .به موقعيتش نگاه کردم . داشت به راهش ادامه ميداد. 

  زود:» سرکسي که سعي داشت دوباره سيگنالو برگردونه داد زدم 

ن الان بنيتا صدامو داري ؟ مواظب باش بنيتا بايد همي:» ميکروفون توگوشم بود . دوباره توي ميکروفون با نگراني گفتم .« درستش کن 

  برگردي . ديگه نرو . ما نمي تونيم بفهميم دليل اين نقص چيه
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اما هيچ جوابي نشنيدم . با دست به پيشونيم زدم . دونه هاي عرق صورتمو خيس کرده بود . « بهتره زود تر برگردي . نرو بنيتا . نرو .

  کلافه بودم . نميدونستم.« نه . برگرد نه :» با عصبانيت گفتم 

رييس با صداي .« خدايا کمکش کن :» درجه ميچرخيد . گفتم  11درجه بچرخه درصورتيکه بايد  11چيکار کنم . بهش گفته بودم 

  دستمو رو شقيقه هام« چه خبر شده ؟:» فرياد من اومد تو . گفت 

نمي دونم . هيچي  »:با ابهام گفت « چرا هيچ کاري نمي کني ؟ دليلش چيه ؟:» م فشردم و رو به کسي که پشت کامپيوتر نشسته بود گفت

  نميبينم اينجا . با اطلاعاتيم که از قبل داشتيم مسيرو اشتباه رفته

  «چيه ؟:» داد زدم ...« ولي اون چيزي که فکر مي کنم 

  . ـ نقص از ما نيست قربان يک جوري انگار رفته باشه سمت سياهچاله

سرشو به نشونه ي اين که نمي دونه تکون داد . رييس دوباره ازم .« ديونه شدي ؟ اون دوروبر که سياهچاله اي نيست :» زدم داد 

  با.« هيچي نمي دونيم :» توضيح خواست . با اضطراب گفتم 

  «يعني چي ؟ مگه شما کنترلش نميکنين ؟:» خشونت گفت 

 ... درجه بهش اشتباه گفتم و 7درجه چرخشو ـ خواست ... خواست خودش کنترلش کنه . منم 

  «چه غلطي کردي ؟ حواست کجا بود احمق ؟:» اونم داد زد 

  . ـ متاسفم

 «. تاسف به چه دردم ميخوره ؟ بهش خبربدين که نبايد بره:» بلند تر داد زد 

  . ـ رييس سيگنال نميده . نميتونيم باهاش ارتباط برقرار کنيم

  . ـ براي من مهم نيست . دارين به کشتن ميدينش . فورا همين الان بهش خبر بدين

و دويد بيرون . خودمم داشتم ميمردم . دويدم تا دوباره موقعيتشو چک کنم . هيچي نبود روي صفحه . سرجام ميخکوب شدم . با 

 «پس ... پس سفينه کو ؟:» لکنت گفتم 

  . ـ نميدونم قربان . يکهو ناپديد شد
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  «. واي:» دستمو تو موهام فرو کردم و با نگراني گفتم 

ن و دويدم پايين . رييس نبود . معلوم نيست تو اي.« سعي کن پيداش کني . بهم خبر بده »بعد چندثانيه دوباره رفتم طرفش و گفتم:

  شرايط کجا رفته . هرجا گشتم نبود . دستو پام داشت ميلرزيد . معلوم

  . اومده . فقط خدا کنه سالم برگرده . خانوادش ميميرن فقط اگر ازموي دخترشون يک تار کم شهنيست چه بلايي سرش 

****************************** 

  : فصل سوم

 : بنيتا

.« گينه خو ديونه مغزته که اينقدر سن:» سرم داشت ميترکيد . انگار توش سنگ گنده وسنگيني جاسازي کردن . تو دلم به خودم گفتم 

  علوم نيست الان کجام . تو اين شرايطم دست ازاين احمق بازيام

برنميدارم . چشمامو باز کردم روي زمين سخت بودم . تار بود جلوم . چند بار پلک زدم . يعني هنوز زندم ؟ کجام اصلا ؟ به محض 

  اينکه ديدم درست شد چندنفروبالاي سرم ديدم . همشون جمع بودن

خترا يکي از د« آخ . اينجا کجاست ؟:» دن انگار تاحالا آدم نديدن . بلند شدم و سرجام نشستم . ناله کردم و يکجوري بهم نگاه ميکر

  پتروس:» زمزمه کردم « پتروس ميکشتش . اون کيه ؟:» گفت 

ون . البته همش جوابمو ندادن و فقط به همديگه خيره بودن . بهشون خيره شدم . عجب لباساي اجق وجقي دارن« کيه ؟ اينجا کجاست ؟

  لباساشون يکجوربود و يک رنگ ولي مدل خيلي عجيبي داشت

همشون لباس شب داشتن که رنگش زرد بود . دوتا بندنازک روي شونش داشت و بقيش ساده تا پايين پاهاشون بود. پوزخند زدم و  .

  فقط باتعجب نگاهم« اين ديگه چه وضع لباس پوشيدنه ؟:» گفتم 

بازم هيچي نگفتن . ديگه مخم داشت سوت ميکشيد . تحمل يک دقيقه ديگه زير اين نگاهاي « ش . آدم نديدين ؟اي:» کردن . گفتم 

  خيرشون موندنو نداشتم . يک چيزجالب ديگه هم که توجهمو جلب

باز بود  زکرد اين بود که همشون يک گردنبند و يک دستبند داشتن که روش يک سنگ قيمتي بيضي شکل بود . مدل موهاشون هم با

  هيچکدومتون اينجا زبون:» ساده و لخت . با درموندگي گفتم 
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 ندارين ؟

کهو عاليجناب اين دختر ي:» همه فورا رفتن کنار و بهش احترام گذاشتن . يکي ديگه از دخترا گفت « چه خبر شده ؟:» صداي يکي اومد 

  بهشون نگاه کردم . دهنم از تعجب.« توي شهرماظاهرشده 

. نوک موهاشون برق ميزد . نورش زدتو چشمم . اينجا ديگه کجاست ؟ مرد اومد جلو تر يک زن هم کنارش بود و دوتا دختر باز موند 

  پشت سرشون . به زنه نگاه کردم . لباس دکولته اي داشت و تا

لي که سنگ قيمتي بيضي شکبالاي زانوش بود . رنگ لباسش زرد بود . موهاي طلاييشو گوجه اي بسته بود و يک تاج ظريف با همون 

  بقيشون داشت روي سرش بود . و همون گردنبند و دستبندو

داشت . روي بازوي باريک و سفيدش خورشيد خالکوبي شده بود . هنوز روي زمين بودم . يکي ازدخترا برگشت طرفم و باعصبانيت 

  موهامو ازتو صورتم فوت.« بلند شو و احترام بذار :» گفت 

دختره آنچنان با عصبانيت بهم خيره شد که ترسيدم و آب دهنمو قورت دادم . از ...« پوف !!!! بابا اين مسخره بازيا  :»کردم و گفتم 

  جام بلند شدم و وايستادم ولي احترام نذاشتم . مگه خلم آخه ؟

وم ت مثل همونا بود و جلوي ربلاخره تونستم مرده رو هم ببينم . عين همين پادشاه انگليسيا که تو فيلم هست ؟ ديدين که . درس

  وايستاده بود . شنل قرمز و تاج و ... فقط دستبند نداشت . جالب

اينجاست که زن همراهش که بهش ميومد مظلوم و مهربون باشه تموم موهاش ميدرخشيد . نور زرد خيلي قشنگي از خودش ميتابوند . 

  تو کي:» اصلا چيزايي که ميديدم باورم نميشد . مرد گفت 

گفتم که تو کي هستي و :» آب دهنمو قورت دادم و هيچي نگفتم . تکرار کرد اين بار شمرده تر « هستي ؟ چرا اومدي اينجا؟

  شما اصلا خودتون الان:» با کلافگي گفتم « چرااومدي اينجا ؟ به شهر ما ؟

وري ميکنن ؟ همشون با تعجب و ترس واي چرا اينا اينج.« جلوي من چيکارميکنين ؟ آسمون خداست زمين خداست منم اينجام 

  چه خبره ؟ ايشون اينجاست چراهمه:» برگشتن طرفم . باپررويي گفتم 

http://www.tak-site.ir/
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به نگهبان بگين اين دخترک ديونه رو بندازه زندان . تاحرفم :» مرده پوزخند زد و گفت .« به من خيره شدين ؟ دلقک به اين بامزگي 

  يکي از دختراي پشتش.« نزد که کيه و چرااومده آزادش نکنه 

  «ن ؟چي ؟ نگهبا:» و رفت . دهنم بازموند . گفتم .« چشم :» که فهميدم انگارنديمه بود گفت 

  . ـ معلوم نيست شايد دشمن باشي

  ـ دشمن ؟

  ـ جاسوس ؟

  . ـ صبرکن يکم ديگه بذارم حرف بزني ديگه بهم ميگي شيطان و اينا

  «تا نگهبان مياد وقت داري . تو کي اي ؟:» داد زد .« بدميبيني دختر :» با عصبانيت گفت 

  ـ يعني چي من کيم ؟

  ـ از کجا اومدي ؟

  . من بگين اينجا کجاست ؟ تيمارستانه ؟ بعيدم نيستـ اصلا شما به 

  . ـ گفتم از کجا اومدي جواب سوال منو بده وگرنه زندان بان باروشاي ديگه اي ازت حرف ميکشه

  ـ زندانبان چيه ؟

  «. حرف بزن:» داد زد 

  . طبيعتا اينجا زمينه ـ خيلي خب . به خودت فشارنيار سکته ميزني ميفتي رو دست خانومت . من از زمين اومدم و

  ـ زمين ؟

  . ـ آره ديگه زمين

با « بياد. به ايرس بگو:» هنوز لباس فضانوردي تنم بود . روبه زنش برگشت وگفت « ز...م ...ي...ن.:» با پام به زمين ضربه زدم و گفتم 

  دهن باز نگاشون کردم . ايناديگه کين . زنش با احترام گفت

http://www.tak-site.ir/
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يکم شک کردم که اين زنشه يا نه . اگه زنش بود که « باز؟:» با خشونت داد زد .« رفته چشمه ي سيبلانتا ميبخشين ولي ... اون  »:

  اونطوري رسمي باهاش حرف نميزد پس کيه ؟ اين مرده هم

  «. معذرت ميخوام:» خشنه وا . زنش با شرمندگي گفت 

  . ـ سان من بهت گفتم حق نداره بره . اون هيچوقت دنبال کارش نيست

واهش خ:» يک ابرومو دادم بالا . سان ؟ ايرس ؟ پس براي اين خالکوبي خورشيد داره ؟ اصلا معنيش چيه ؟ گيج شده بودم . زنه گفت 

  «. ميکنم منو ببخشين

 . ـ بگو بهش خبربدن فورا بياد . بايد بفهمم کار کيه که اين دختراومده اينجا

  . ـ چشم

  «. ربدين که بيادبه پسرم خب:» سان روبه نديمه گفت 

  . ـ چشم خانوم

بهش  «اين خانم کيه ؟:» اون يکي نديمه هم رفت . بقيه دخترا هم به دستور مرده رفتن . صداي يکي از پشت سرم باعث شد برگردم 

  نگاه کردم . قدش بلند بود حدود سي سانتي متري بيشتر از من

  «. سلام:» جلو و احترام گذاشت و گفت بود . سرموبالا کردم تا ببينمش . بهم توجه نکرد رفت 

  .ـ سلام . پسرم گلاسيوس گفتم من مثل پدرتم بهم احترام نذار

  . ـ ولي عاليجناب منم مدام ميگم پسرواقعيتون نيستم و بايد مثل همه بهتون احترام بذارم

ايش ايش چه درنوشابه اي براي هم بازميکنن . مرده خنديد . پسره که فهميدم اسمش گلاسيوسه برگشت طرفم و بهم خيره شد . 

  . منم بهش خيره شدم تا بتونم وارسيش کنم . کمم نميارم ماشاءالله

همين زمان يک ...« عاليجناب من :»  چشماي عسلي موهاي قهوه اي و... هنوز کامل نگاهش نکرده بودم که برگشت . اه ضدحال . گفت

  گلاسيوس.« سلام پدر :» پسر ديگه دويد اونطرف و گفت 

  «کجابودي ؟:» سرشو به نشونه احترام خم کرد . مرده با عصبانيت گفت 

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          21  |صفحه            

 

  . ـ سيبلانتا پدر

  . ات داره خونمو به جوش ميارهـ گفتم که تو بايد به مهموني نظارت داشته باشي نه ؟ تو مسئول اين مهموني اي . اونوقت اينکار

  . ـ عذرميخوام . مهموني بي فايدست . چون هنوز شخص موردنظر نرسيده

 اون:» گفتم « اون از زمين اومده ؟:» اه چه مشکوکن . مهموني چي ؟ يکهو گلاسيوس عين برق گرفته ها برگشت طرف من و گفت 

 سگلاسيو.« آره :» توجهي نکرد . مرده گفت .« اسم داره 

خشکم زد . اين ملت .« فکرميکردم نديمه جديده که درخششي نداره و علامتي هم نداره . نگو اون ژوکر ماست :» پوزخند زدوگفت 

  . اجماعا ديونن . اومد طرفم .دستشو آورد جلو که کلاهمو برداره

يترسيدم نفس کم بيارم امادرعين جيغ خفيف کشيدم و خواستم حرفي بزنم که بايک حرکت سريع درش آورد . داشتم ميمردم . م

  تعجب ديدم که دارم خيلي راحت نفس ميکشم .تازه يادم افتاد که بهم چي

 «. مسخرم ميکني ؟ ژوکر خودتي:» گفت . با خشونت گفتم 

  . ـ دخترکوچولو من ژوکر نيستم تو ژوکري

  . ـ برو بابا

توجهي نکرد . چونمو گرفت و سرمو به اطراف .«دستم :» گفتم خواستم برم که دستمو چسبيد و محکم کشيم . جيغ خفيفي زدم و 

  »: چرخوند و خوب صورتمو وارسي کرد . دستشو پس زدم و گفتم

اب با اجازه عاليجن:» خدمتکار کي ؟ ايش مخشون تاب داره .گفت .« شانس بياره بشه خدمتکارش :» رو به مرده با خنده گفت « چته ؟

  دا زد . نديمه اومد . منو پرتو يکي ازنديمه هاي خودشو ص.«

  «چرااينطوري ميکنين شماها ؟:»کرد طرفش . گفتم 

  . ـ آمادش کنين براي مراسم

  ـ مراسم چي ؟

  . ـ خودت ميفهمي

http://www.tak-site.ir/
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  . ـ ديونه اين ؟ ميخواستين ببرينم زندان

  . ـ زندان برات زياده

  «. ببرش:» روبه نديمه گفت 

  . ـ چشم

اهش خو:» توگوشم زمزمه کرد .« دست نزن به من . يک مشت آدم خل ريختن دوروبرم :» ببرم که گفتم نديمه بلندم کرد و خواست 

  ميکنم بياين . اگرپتروس عصباني شه همين امروز گردنتونو

  «. ميزنه

  ـ وسط فيلم تاريخي اين ؟

؟ من اينجا چيکار ميکنم ؟ بردم طرف يک هيچي نگفت و کشيدم . من نميفهمم اين جا چه اتفاقي افتاده . ژوکر چيه ؟ مراسم چيه 

  جايي که شبيه جنگل بود . يکم جلوتر که رفتيم يک کلبه ي خيلي

کوچولو اونجا بود . کلبه ترسناکي بود . درست چندمتراونطرف تر از کلبه يک درياچه بود که يک آبشار بهش ميريخت . دهنم باز 

  موند . آب نبود نوربود

چند نفر کنار درياچه نشسته بودن و پاهاشونو توش گذاشته بودن و مشغول حرف زدن با هم « نجا کجاست ؟خدايا اي:» زمزمه کردم 

  »: بودن . اولين پسرا و مردايي که ديدم اونجا بودن . نديمه گفت

  «. بايد دوش بگيرين

  ـ چي ؟ دوش بگيرم ؟

  . ـ آره

  ـ براي چي ؟

  . ـ براي مراسم

 ـ اصلا اين مراسم چيه ؟ چه ربطي به من داره ؟

http://www.tak-site.ir/
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  . ـ خودتون بعدميفهمين

  . ـ ميخوام الان بدونم

  . ـ اجازه ندارم

  . ـ حداقل يک خلاصه ميتوني بگي

  «. امروز روز ژوکره و شماپيداتون شده:» بهم خيره شد و بعد يکم مکث با صداي خيلي آرومي گفت 

  ـ روز ژوکر ؟

  . تونم بگمـ ديگه چيزي نمي

 ـ آخه يعني چي ؟

لباس فضانوردي بود . درش آوردم . عجيبه اگه اينجا زمين نيست پس چرا .« لطفا اين لباستون روهم دربياريد :» جوابمو نداد و گفت 

  اتمسفرداره ؟ چرا جاذبه داره هرچندحس ميکنم يکم جاذبش

يا کم نيست ؟ چرا من اينجاراحت مثل زمين ميتونم زندگي کنم ؟ اين  بيشتراززمينه . يا چرا اينا آدمن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا فشارزياد

  خيلي مسخرس . حتما خوابه . چشمامو بهم زدم و يک نيشگون از

بازوم گرفتم . بازوم که قرمزشدهيچ تازه فهميدم خواب نيست . ولي محاله همچين چيزي اصلا وجودنداره . يکهو ياد مامان بابا افتادم 

  به.« بياين اينجا لطفا :» مه ازفکراومدم بيرون اما باصداي ندي

شدت کنجکاوبودم . براي همين رفتم تا ببينم چي ميشه . در کمال تعجب من يک چيزي شبيه کدوي توخالي برداشت و يکم از 

  «اين چيه ؟:» نوردرياچه برداشت . گفتم 

  . ـ خب با اين دوش ميگيرين ديگه

 ـ با اين ؟ پس ... آب ؟

 ؟؟؟ـ آب ؟؟

  ـ آب نميدوني چيه ؟

http://www.tak-site.ir/
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جوابي نداد و نورو روي سرم خالي کرد . انگار تو رويا بودم . پوستم يکهو سفيدترشد و يکم ميدرخشيد . موهامم که قبلش يکم 

  نامرتب بود يکهو ازاين روبه اون رو شد . مثل بقيه نوکش نميدرخشيد

لحظه يک بار ديگه هم روي سرم نور خالي کرد و بعد کدورو گذاشت داخل اما برق ميزد . اصلا باورم نميشد اين موي منه . تو همين 

  سرجام ميخکوب.« دنبالم بياين :» درياچه نورشون و بهم گفت 

بودم . گنگ بودم . دوباره حرفشو تکرار کرد . مثل مسخ شده ها دنبالش رفتم . رفتيم توي کلبه . داخلش خيلي باحال و متفاوت بود . 

  سقفش همش با يک نوع گياه عجيب غريب ديواراش کلا با

ا نيم من ميرم . ت:» پوشيده شده بود . توشم همه وسايلش انگارازدرخت ساخته شده بود . منو برد جلو و پشت آيينه نشوند . گفت 

  اينو گفت و رفت . منم.« ساعت ديگه برميگردم . لطفا جايي نريد 

ي اينجام ؟ الان بايد برميگشتم زمين . تازه نميدونم ساعت چنده . اصلا چطوروقتي تو آيينه به خودم خيره شدم . من اصلا براي چ

  سفينه تيکه تيکه شد من سالم موندم ؟ مامان بابا چي ؟ الان دارن

 چيکار ميکنن ؟ در يکو باز شد . ترسيدم . اون که گفت نيم ساعت . يک دختر اومد تو . به نظر کنجکاو بود . بهش سلام دادم . بهم

  «ژوکر ...تويي ؟:» نگاه کرد و گفت 

 . ـ به من مياد دلقک باشم؟ يکهو چشماموبازکردم شماروديدم که بهم ميگين ژوکر

  ـ ميخواي بدوني چرا ؟

  ـ تواجازه داري بهم بگي ؟

  . ـ نديمه اصلا اجازه دخالت تواين چيزا رو نداره ولي آره من بهت ميگم

  ـ تو نديمه نيستي ؟

  ـ گردنبند و دستبندمو نميبيني ؟

  . ـ آره ولي نورنداره موهات

  . ـ نور مال ستارس . من ستاره نيستم
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  «ستاره ؟:» ديگه داشتم شاخ درمياوردم . گفتم 

  . ـ آره . من ستاره نيستم . من يک سيارم

  «. پوف . رواني جماعت:» پوزخند زدم 

  . ـ اينجا بقيه اين لقبو به تو ميدن

  «. مهم اينه من ميدونم که اينا ديونن:» نديد . با حرص گفتم و خ

ـ از چشم مردم اينجا تو يک موجودزيرسلطشوني که چيزي از اين بزرگي ها نميفهمي . باور کن طرز فکرشون حقيقته . اين دنياخيلي 

  . بزرگترازدنياي شماست

  ـ جدي ؟ مثلا چرا ؟ خب تو سياره اي اين يعني چي ؟

  . زاييه که بايد به مرورزمان بفهميـ ايناچي

  ـ مرور زمان ؟ مامان بابام توزمين منتظرمن . مرورزمان چيه ؟

  ـ ميدوني هرروز اينجا يک ماه توي زمينه ؟

  «چي ؟:» داد زدم 

  . ـ تو الان يک ماهه که ازخانوادت دوري . اونا فراموش ميکنن کم کم . تونميتوني برگردي

  . ا فراموش نميکنن . محالهـ من بايد برم . اون

  . ـتو نميتوني بري . سرنوشتته

  ـ سرنوشت ؟

  . ـ آره ژوکر از قبل اومدنش پيش بيني شده بود . تو اولين ژوکري . امروزم روزژوکره

  ـ يعني چي روز ژوکر ؟

يشه د داره که روزژوکر حساب مـ تقويم ما هرچندسال يکبارکه معادلشو توي زمين ميتوني سي برابرکني تابهش برسي يک روز جدي

  . تا حالا روز ژوکرهيچوقت کسي نيومده . ژوکريک فردخاصه که
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  . ناگهان توي شهرماپيداش ميشه تاقبل اين همه فکر ميکردن افسانس تااينکه سال پيش لاريسا پيش بيني کرد که امسال ژوکرمياد

 ـ لاريسا؟

  . ـ الهه نور و طبيعتا الهه بقيه الهه هاست

  . الهه ؟ من گيج شدمـ 

  . ـ فعلا بهتره درمورد سرنوشتت بدوني

  ـ خب ؟

ـ يک مهموني برگذار ميشه مهموني اي که همه توش نقاب دارن . با اينکه درحالت واقعي هرکس باتوجه به مقامش ، لباس ، مدل مو 

  وخالکوبي خاصي داره اما تواين مهموني از شهاب سنگ تا الهه

 . همه لباسهاي يکسان دارن

 ـشهاب سنگ ؟

ـ کمترين مقامه البته کمترين مقم نديمه هاهستن ولي اوناتومهموني نيستن . قانون نميذاره باشن . پس شهاب سنگ پايين ترين مقام 

 . توي مهمونيه

  ـ خب چرا لباساشون يکسانه ؟

  . ـ تاتشخيص داده نشن

ميکنه باهم . گردنبندودستبنداتون فرق ميکنه . بعضيا نور دارن بعضيا ندارن . راحت  ـ مسخرس . مثلا شما خالکوبي هاتون فرق

  . تشخيص داده ميشه

ـ به اين آسونيا نيست دختر. خالکوبي ها همه باوجود شال روي شونه ها ديده نميشن . گردنبنداودستبندا پوشيده نميشن و همه روي 

  . توي اين مهمونيموهاشون يک پارچه ساتن مانندانداخته ميشه 

فقط الهه نور به دليل درخششي که تمام بدنش داره تشخيص داده ميشه که اون چون بالاترين مقام توي شهرودنياي ماست جدا از بقيه 

  . ميشينه
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  ـ خب چرا نبايد شناخته بشين ؟

  . ـ تو هم تواين مهموني هستي . ژوکر هم بابقيه قاطي ميشه

  ـ چرا ؟

امش تعيين بشه . توي اين مهموني هرزني با يک مرد ميرقصه بنابه خواست خودشون و وقتي چنددوررقص تموم ميشه ـ براي اينکه مق

  هرجفت کنار هم وايميسن و نقاباشون رو در ميارن . ژوکر

  . باهرکس رقصيده بود ازاون به بعد مال اونه

  «مال اونه ؟ يعني چي ؟:» با تعجب گفتم 

گي داره به بست ه بکشتش ياميتونه باهاش ازدواج کنه يا اونو برده خودش بکنه يا هرچيزديگه . به مقامش همـ يعني اون فردياميتون

  عنوان مثال يک شهاب سنگ فقط ميتونه باژوکرازدواج کنه . يک

واج کنه . ولي ازد سياره هم ميتونه يانديمش کنه يا باهاش ازدواج کنه . يک کهکشان ميتونه حتي بکشتت وياحتي نجاتت بده و باهات

 ... اگرگير الهه بيفتي

  ـ اگر گيرش بيفتم ؟

  . ـ الهه فقط ميتونه بکشتت

با ترس بهش خيره شدم . يعني چي ؟ مگه من اسباب بازي يا جايزم ؟ آدمم . جونم مال خودمه . اينا کين ديگه . بعد مثلا دنياشون 

  . نه تااين حدازمابرتره ؟ البته تو دنياي ماهم ظلم خيلي زياده ولي 

حداقل اونجا تودنياي ما يک قانوني هرچندبه اسم وجودداره تاعدالت باشه اما اينجاقانون اينه که زندگي رو کاملا بدن دست يکي ديگه 

  «الهه ها چندتان ؟:» . با ترس گفتم 

 . لاريسا الهه نوردر راسشونهـ درمقابل بقيه خيلي خيلي کمن . الهه مرد فقط الهه کهکشان . در کل سه تا الهه داريم . 

  «. آخيش . پس من گيرش نميفتم:» نفسمو دادم بيرون و گفتم 

  . ـ ولي کهکشان هم ميتونه بکشتت
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  . ـ ولي حتمي نيست

  . ـ آره خب

:» درهمين زمان نديمه اومد داخل . يک نفر همراهش بود که يک صندوقچه دستش بود . اون دختر که داشت باهام حرف ميزد گفت 

  من ميرم بيرون .نبايد ببينم چه شکلي ميشي. درسته رنگ لباسا و

» :و رفت . نديمه با اون دختر اومد طرفم و گفت .« نقابا يکيه ولي مدلاشون يک تفاوتاي خيلي خيلي کوچيک داره باهم . فعلا خداحافظ 

  . و شروع کردن به درست کردنم.« بايد آمادتون کنيم 

چيزعجيب اين بود که توي اين شهر نه خورشيدي بود نه ماهي نه هيچ چيزديگه که باعث روشنايي و شب و روز بشه ولي رنگ 

  آسمون خودبه خود تغيير ميکرد . اينجا واقعا عجيب بود . خيلي

روغه . نفس عميق کشيدم . عجيب . واي که چقدر دل نگران مامان بابام . جدي الان توزمين يک ماه گذشته ؟ به همين سرعت ؟ د

  آماده شده بودم . رفتن بيرون . تا من لباسمو بپوشم . لباسو برداشتم

 .و بهش نگاه کردم

چه پارچه ي نرم و لطيفي داشت . آدم دلش ميخواست تموم مدت لمسش کنه . رنگش مشکي بود . مونده بودم چرا اين رنگو انتخاب 

  دامنش انگار مثل گلبرگايکردن . کوتاه بود و تاروي زانو هام . 

رز چندتيکه بود . واز پشت دنباله حرير بلندي داشت . بالاتنش هم ساده بود ولي بخاطر يک مواد خاصي که روش بود که تاحالا 

  هيچوقت توزمين نديدمش برق زيبايي داشت که خيلي خوشم اومده بود

يلي خوشگلتر شده بود . زيبايي خاصي داشت نميدونم چرا و تفاوتش نقاب هم طلايي رنگ بود . لباس رو پوشيدم . تو تنم خيلي خ .

  بابقيه لباسا چيه ولي مطمئنم باهرچي لباس تاالان ديدم و پوشيدم

متفاوته . نقابمم زدم و رفتم تا توآينه دوباره يک نگاهي به خودم بندازم . موهام کاملا فرداده شده بود . نقاب طلايي روي سمت راست 

  ساده تربود ولي سمت چپ صورتم با پيچيدگيصورتم يکم 
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هاي مختلف تا يکم بالا تروپايين تر نقاب ادامه داشت . موهايي که از سمت راست و چپ يکم روي شونم بود لخت لخت بود ولي بقيه 

  . فر . کلا مدل عجيب و خاصي بود که اونم خيلي قشنگ بود

  «آماده شدين ؟:» نديمه در زد و گفت 

. ميتونين بياين . اومد داخل و به اون يکي دختره اشاره کرد . اونم اومدطرفم خم شد و کفشام رو جلوي پام گذاشت . نديمه  ـ آ...آره

  . به کفشا نگاه کردم.« اينا رو بپوشين . ديگه بايد بريم :» گفت 

اهش کردم . روش دقيقا ازهمون موادي که خشکم زد . نه چرمي بود نه پارچه اي نه هيچ چيز ديگه اي . بلوري بود . با دهن بازنگ

  روي لباسم باعث درخشش شده بود خيلي ريخته بودن که درخشش

با ترس و تعجب پامو داخلش گذاشتم . .« نه :» لبخند زد و گفت « اين ... اين نميشکنه ؟:» داشت و رنگش هم طلايي بود . گفتم 

  شنه بلند وليفکرميکردم اذيتم کنه ولي بااينکه شيشه اي بود و پا

خيلي توش راحت بودم . واقعا اين ديگه چيه ؟ دوباره به خودم نگاه کردم . لباس مشکي با برق طلايي . موهاي مشکي و نقاب طلايي با 

  کفشاي بلوري طلاييم که دنباله ي حريرلباس اونوجذاب تر

ه رو ا بهتره بگم آسمون رفته بود توتاريکي ودرياچه نور روبکرده بود . برگشتم طرف نديمه و رفتيم از کلبه بيرون . هواتاريک بود . ي

  جلوه خيلي قشنگي داشت . از داخل جنگل داشتيم حرکت

ز اينجا بهتره خيلي زود ا:» نديمه وايستاد . بعد يکم مکث گفت « چي بود ؟:» ميکرديم که يکهو يک صدايي شنيدم . با ترس گفتم 

  «براي چي ؟:» د . گفتم ترسم چندبرابر ش.« بريم . خيلي زود 

  . ـ بايد فورا بريم . بهتره بدوين

 ... ـ ولي با اين کفشا

و خودش خيلي سريع حرکت کرد . منم فورا کفشارو درآوردم . پام که به .« درش بيارين :» نذاشت حرفمو ادامه بدم و با ترس گفت 

  زمين خورد يخ زدم . دنباله لباسو گرفتم و بعد اينکه يک نگاه
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ختصر به پشت سرم کردم منم با قدم هاي تند دنبال نديمه رفتم . ديگه تقريبا به آخر جنگل رسيده بوديم که پام به يک چيزي م

  گيرکرد . برگشتم ديدم انگار يک ستاره افتاده بود روي زمين . نه آدمي

ديگه به آخر جنگل راهي نمونده بود . به  که نوک موهاش برق بزنه که اينجا بهش ميگن ستاره . يک ستاره واقعي . تعجب کردم .

  خم شدم و ستاره رو برداشتم . طولش.« صبر کن :» نديمه گفتم 

کم نور بود . نديمه برگشت .« اوخي کوچولو :» تقريبا يک و يک پنجم وجب بود . يا همون يک و دودهم . نرم بود . زمزمه کردم 

  «. خداي من:» طرفم . با ديدن من گفت 

  ه ؟ـ چي شد

هيچي نگفت و يکهو ناپديد شد . با ترس صداش زدم . اما نبود . نفسام تند شده بود . جنگل خيلي ترسناک بود . خيلي . مخصوصا 

  بااون صدايي که شنيده بودم . ياد حرکاتش که افتادم . اينکه براي

م . حس ميکردم يکي اطرافمه . ستاره رو به خودم اونم يک چيز معمولي نبود اين صدا . يکهو عين برق گرفته ها به دوروبرنگاه کرد

فشار دادم . انگار جون داشت ولي مريض بود . دست و پام ميلرزيد . خم شدم و کفشامو که موقع برداشتن ستاره روي زمين گذاشته 

 «. ترسم . ترس نداره کهنميترسم . نمي:» بودم رو برداشتم . دوباره به عقب نگاه کردم . نفس عميق کشيدم و تو دلم زمزمه کردم 

خشکم زد . قلبم .« ژوکر . بايست :» و با خودم مدام حرف زدم و آروم طرف ته جنگل حرکت کردم . که صدايي از پشت سرم داد زد  

 . تند زد . نه ميتونستم جلو برم نه شجاعت برگشتن به عقبو داشتم

روبيشتر به خودم فشار دادم . تموم بدنم يخ زده بود . چشماموروي  از چيزي که ميخواستم ببينم ميترسيدم . چشمامو بستم و ستاره

  هم فشاردادم و تودلم هي ازخداکمک ميخواستم . دوباره صداش

بدترچشماموروي هم فشار دادم . صداش بهم نزديک شد . نميدونم کي بود وچي ولي صداش اصلا .« چشماتو باز کن و منوببين :» اومد 

  . دم نبود . يکجورصداي خبيثانهخوب نبود . مثل صداي آ

صداي خاص و ترسناک . حس گرما کردم از پشت سرم . انگار خيلي بهم نزديک شده بود . ستاره داشت تو دستم وول ميخورد . 

  خيلي تکون ميخورد و عين ماهي تودستم ميلغزيد . صداي پاش
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گيرم که نيفتم . اين ديگه چيه ؟ اشکم داشت ميريخت . اون نميومد ولي انگارحرکت ميکرد . يکجوري توهوامعلق بود . واي خدا ب

  نديمه ديونه منواينجاتنها گذاشت . صداي خندش اومد و بعد باهمون

« .ستارمو بهم پس بده :» يکم خنديد و بعد صداي خندش قطع شد . با صداي جيغي داد زد « پس ژوکر آمد . :» صداي ترسناک گفت 

  ستاره بيشتر وول خورد . نتونستم چشمامو بسته نگه دارم . يک

شتم . ومه و چه شکليه داشت ميکحسي نميذاشت . بيشترآدمااينطورين خب . سعي کردم چشماموباز نکنم ولي کنجکاوي اينکه چي جل

  ستاره هنوز وول ميخورد . به دلم نشسته بود . دوست نداشتم

بهش بدم . چشمامو آروم باز کردم اما باديدنش جيغ کشيدم . چهارستون بدنم لرزيد . شبيه آدم بود . توهوا معلق بود و ... و تموم 

  فاصلشبدنش آتيشي بود . ناخودآگاه شروع کردم به عقب رفتن . 

باهام چندمتربود اما يکهو با سرعت خيلي زيادازاون بالا توهوا خودشو کشوند جلو . جيغ زدم و رفتم عقب اما افتادم . دستامو باز کردم 

  . ستاره از بغلم پريد بيرون . اشکام داشت ميريخت . خدايا

.«  زنده نميموني:» داي جيغش دوباره تو گوشم پيچيد کمک . هنوز ميومد جلو ولي آرومتر . خودمو روي زمين به عقب ميکشوندم . ص

  جيغ زدم و همونطور که خودمو به عقب روي زمين

يکهو ازتوهوا خودشو بهم رسوند ودوتا دست آتيشيشو روي گلوم گذاشت . سوختم . جيغ .« توروخدا ولم کن :» ميکشوندم گفتم 

  ي نميتونستمکشيدم اما نتونستم خودمو آزاد کنم . داشتم ميمردم . حت

و بعد دستاش ازروي .« ولش کن :» دستمو روي دستاش بذارم تا خودمو آزاد کنم . خفم نميکرد اما ميسوختم . صداي داد يکي اومد 

  گردنم برداشته شد .چشمامو بستم دستمو روي گلوم گذاشتم و

« .آروم باش . نترس . اون رفت :» دم که گفت هق هق کردم . بدجورميسوخت . خيلي بد . يکهو دست يکي روي بازوم نشست . جيغ ز

 چشمامو باز کردم . پاهامو توبغلم جمع کردم . هق هقم

ن الان اينجاخطرناکه . بايدهمي:» دستمو گرفت و گفت .« اينجا کجاست که من توش گيرافتادم . ميخوام برم :» شديدترشد . ناله کردم 

  بخند زد و گفتبهش نگاه کردم . چهرش مهربون بود . ل.« بريم 
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  «. بايد بريم . برات امن نيست »:

  ـ چرا اينکارو کرد ؟

  . ـ گريه نکن . برات ميگم . فقط چند قدم مونده . بهم اعتماد کن

و دستشو طرفم دراز کرد . اشکمو پس زدم و دستشو گرفتم . بلندم کرد . شمشيرشو تو غلافش گذاشت و کفشامو ازروي زمين 

  مهموني شروع شده . همينطوري هم دير:» گفت برداشت بهم داد و 

  «. شده

  . ـ من که نميتونم بيام مهموني

  ـ چرا ؟

 . ـ با اين حالم با اين ... ديگه نميام . ميترسم

 . ـ نترس اونا فقط تو جنگلن

  «اونا ؟ چندتان ؟:» با ترس وايستادم و گفتم 

  . ـ اونا اجنه ان . تعدادشون به چندصد ميرسه

  «. خدايا نه:» س گفتم باتر

  . ـ بايد زودتر بريم

خيلي  ميشه يکم صبرکنيم ؟:» دستمو گرفت و کشيدم . دنبالش دويدم . از جنگل که اومديم بيرون خودمو روي زمين انداختم و گفتم 

  »: نشست کنارم و به گلوم خيره شد . گفت.« گلوم ميسوزه 

اگه نديمه هادرست :» از خدام بود . بهش نگاه کردم . با حرص گفت .« شه  اينطوري تشخيص داده ميشي . مهموني بايد لغو

  کارشونوانجام بدن اينطوري نميشه . چندبار به بانو اعتراض کردم

  « . بابتشون ولي هيچي نشد

  ـ بانو ؟
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  . ـ لاريسا . اون منو فرستاد دنبالت

  ـ همون ... الهه نور؟

  . . بايد بري پيشش . ديرميشهـ آره . بالاترين مقام . بيا بريم 

.« مکت ميکنم ک:» بهم نگاه کرد . گفت .« من نميتونم تو اين جاده بدوم . کفشاموهم نميتونم بپوشم وبدوم :» ودوباره بلندم کرد . گفتم 

  شمشيرشو درآورد . دستشو دورکمرم حلقه کرد . دستمو گرفت

 . و گذاشت روي دست خودش که شمشير بهش بود . روي مرواريد شمشيرو فشار داد و يکهو تو بغلش بين زمين و هوا معلق شدم

جا کفشاتو بپوش . اين:» همه چيز يکهو جلوي چشمام تغيير کرد و جلومون يک قصر ظاهر شد . قصر خيلي بزرگي بود . بهم گفت 

  و.« . مشکلي پيش نمياد  هيچکس جز لاريسا و نديمه ها نميبيننت

وايستاد  سرجاش« بايد بريم بالا ؟:» رفت داخل . منم فورا کفشارو پوشيدم و دنبالش رفتم . پله هاي زيادي ميخورد به بالا . ناله کردم 

  آه خدا . انسان ها واقعا:» نفسشو با حرص دادبيرون وگفت 

  «. تنبل وتن پرورن

  . ـ پررو

رفتم کنارش . يک دستگيره رو کشيد و بعد سکوي بيضي شکلي که .« بيا از اين طرف :» و کنار پله گفت هيچي نگفت رفت جلو تر 

  روش وايساده بوديم از زمين جداشد و رفت بالا . بدون هيچ بالابر

روي  تمامويا نيرويي . ديگه داشتم به چيزهاي عجيب اينجا عادت ميکردم . رسيديم به طبقه سوم . چون بيضي کوچيک بود . دس

  شونش گذاشته بودم و بهش چسبيده بودم تا نيفتم . به پايين و پله ها

سف تکون سرشوبه نشونه تا.« انتظار داشتي اين همه پله روبيام بالا ؟ من که براي خودم نميگم مهموني دير ميشد :» نگاه کردم و گفتم 

  داد و هيچي نگفت . يکهو بيضي وايستاد . پاشو گذاشت

له رفت بالا و خم شد . کمرمو گرفت و بلندم کرد و گذاشتم روي زمين . به عقب برگشتم . دهنم باز موند . قصر روشن روي يک پ

  روشن بود . يک تخت پادشاهي طلا اون جلوبود و از دوطرفش از
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 سرورم ؟:» ره صدازد سقف نورميريخت ومثل دوتا جويبار نور از دوطرفمون ميومد . دستمو گرفت و بردم جلو . گلوم سوخت . پس

  وقتي اومد احترام فراموشت:» تو گوشم زمزمه کرد .« آوردمش 

بهش نگاه کردم . صورتم حالت چندش گرفت .« متشکرم گازباس :» خواستم جوابي بدم که صداي مهربون و دلنشين زني اومد .« نشه 

  «. گازباس ... چه اسم چرتي:» و مسخره زمزمه کردم 

پايين . موهاي سفيد و بلندي داشت که لخت بود . لباسشم سفيد بود و دنبالش ازحرير بود . تموم بدنش ميدرخشيد .  بالاخره زنه اومد

  همونطور که اون دختر گفته بود . گازباس احترام گذاشت و با

 اومد جلو و.« راحت باش » آرنج به پهلوم زد . منم آروم سرمو خم کردم ولي ديگه تا کمر خم نشدم . با لبخند و صداي جووني گفت :

  تو صورتم دقيق شد . جلوم.« اوناهميشه دردسرن :» گفت 

  «. خيلي خوشگلي:» وايساده بود . خنديد و گفت 

  . ـ م ... ممنون لطف دارين

  . ـ مهموني دير شده . بايد زودتر بريم

لاريسا به گلوم نگاه کرد . تازه يادسوزشش .« ه بانوي من گلوش سوخته . نميتونه بره مهموني تشخيص داده ميش:» گازباس گفت 

  افتادم . دستشو آورد جلو و خيلي ظريف انگشتاش با گلوم تماس

ايد بري . ب:» لبخند زد و گفت « اين ... اين چطور ممکنه ؟:» پيدا کرد و يکهو سوختگي گلوم ناپديد شد . خشکم زد . با لکنت گفتم 

  »: قابمو صاف کرد و گفتن.« گازباس مواظب باش کسي نبيندش 

بايد » :و برگشت و به سمت پله هايي که به طبقه بالا ميخورد حرکت کرد . گازباس گفت .« سرنوشت خوبي روبرات آرزو ميکنم 

  من نبايد:» و کشيدم و بردم . وقتي رسيديم بهم گفت .« زودتر بريم 

  «. دم . تو بروبا تو باشم وگرنه همه چيز خراب ميشه . خودمم هنوز آماده نش

  ـ تو هم هستي تو اين مهموني ؟

  . ـ آره هستم
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 ـ مگه نگهبان نيستي ؟ نگهبان مگه حکمش مثل نديمه نيست ؟

 . و يکهو رفت.« من فرمانده نگهباناي قصربزرگم دختر . توهين نکن :» باخشونت گفت 

. همه تقريبا لباسشون مدل لباس من بود ولي بعضي هاهم مطمئن شدم که نقابم درسته . زيرلب اسم خداروبردم و رفتم بين مهمونا 

  فرق داشتن . ولي فرق جزئي . جمعيت خيلي زياد بود . حس تنهايي

کردم . رفتم داخل جمعيت . همه مشغول صحبت با هم بودن . همه مرداهم لباساشون تقريبا يکي بود . رفتم طرف ميزپذيرايي . 

  شتم . گيرکي بيفتم و چه اتفاقيحوصله مهموني رو نداشتم . استرس دا

برام بيفته دست خداست . به چيزايي که رو ميزبودنگاه کردم . ظاهرش که خيلي خوب بود . يکم از نوشيدني هاش برداشتم . بهش 

  نگاه کردم . نميدونستم چيه . فقط رنگ رنگين کمون بود . شونه

که همه ميفهمن ژوکر منم . وقتي مزش پيچيد تو دهنم يکهو سرگيجه گرفتم . هاموبالاانداختم و يکم مزه مزه کردم . با اين رفتارام 

  چي بود:» دستمو به ميزتکيه دادم و جاموپرت کردم . زمزمه کردم 

مزش اول تو دهنم بعد سرم و بعد توي تک تک سلولاي بدنم پيچيد . اصلا نمي شدمزه دقيقشو گفت . انگار طعمي ازهمه مزه هاي « ؟

  دنيا بود . انواع ميوه ها . نوشيدني ها غذاها و همه چيز . ترکيبي

زدم . سرگيجم بهتر شد . انگارمال لحظه اول  ازهمشون بود . هرنقطه بدنم انگار يک مزه اي حس ميکرد . مورمورم شد . پلکامو بهم

  بود . سرجام وايسادم هنوز مزه هاي مختلف توتموم بدنم

ميچرخيد . داشتم لذت ميبردم . هيچوقت چيزي به اين خوبي نخورده بودم . عالي بود عالي . دلم ميخواستم بازم ازش بخورم که يکي 

  م فکرکردم وصداش آشنابود . يک.« نخورش :» اومدطرفم و گفت 

  «چرا ؟:» روبهش گفتم .« آها گازباس :» بعد باخودم گفتم 

  . ـ چون اون يک فريبه

 ـ فريب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  . ـ اگه يکم ديگه به خوردنش ادامه بدي همه ميفهمن توژوکري
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  ـ چرا ؟

  . ـ چون مردم اينجا ميدونن خوردن بيشترازيک جام اون عواقبش مرگه

  «مرگ ؟:» مو گذاشتم روميز و گفتم با ترس جا

ـ آره مرگ . يکمش لذت بخشه و طبيعتامفيد اما زيادش سمه . اون تنهانوع سم و تنهانوع به قول زميني هامشروبيه که اينجا 

  . پيداميشه

 ـ اونوقت توکل عمرت فقط بايد يک جام بخوري يا يک مدت زمان مشخص ؟

  . يعني سي سال توزمين ـ سالي يکبار . البته يک سال تواينجا

  . ـ اطلاعاتت اززمين خيلي زياده

ـ خب آره . همه اينجادرموردزمين ميدونن و هرچيزي که يادميگيرن از موقع تولدشون اول درمورد زمينه . تعجب نکردي که همه 

  اينجا انگليسي حرف ميزنن ؟

  . ـ چرا خب . ولي دقت نکردم

  . رهادچارمشکل ميشن . براساس افسانه هااگرژوکري نميره قطعاشخص خيلي خيلي مهمي ميشهـ مابايد اين چيزاروبدونيم چون ژوک

  ـ مهم ؟

  . ـ آره ولي اگرمابه زبون اون صحبت نکنيم چه فايده که مهم باشه ؟ فقط شانسمونو ازدست ميديم

  ـ خب ... چرا اين ژوکر مهمه ؟ کي مهمش کرده ؟

  . لاني بايک شخص خاص بدون رقصيدن يعني شک و ايهامـ زيادداري سوال ميپرسي . صحبت طو

  ـ شک به چي ؟

 . ـ به ژوکر بودن اون . من بايد برم وگرنه توجه همه به طرف تو جلب ميشه

و ازم دور شد . وا . اين آدماي اينجا البته آدم که نه ولي خيلي عجيبن . به رنگين کمانه نگاه کردم . خيلي دل کندن ازش سخت بود با 

  اينکه يکم خورده بودم ولي ميترسيدم بميرم . ديگه نخوردم . از
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ميزدور شدم و رفتم داخل جمعيت . يکهو همه جمع شدن . بهشون نگاه کردم . مسيرنگاهشونو دنبال کردم . لاريسا اومده بود . همه 

  خب . مهموني رقص:» احترام گذاشتن . لاريسا بالبخند گفت 

نشست و يک نديمه هم پشت سرش ايستاد . فقط همون نديمه اومده بود که احتمالا به لاريسا برسه .  و سرجاش.« روشروع ميکنيم 

  . لبخندش مهربون بود . همه جفت شدن . چندين دقيقه طول کشيد

  . آخه جمعيت واقعا زياد بود واقعا . من همونطور سرجام نشسته بودم . نميخواستم برقصم

. سرموآوردم بالا . نميدونم کي بود . همشون لباساشون يکي بود . نميدونستم چطورحدس بزنم که يکي اومد طرفم ودستمو گرفت 

  . کيه . شک کردم که گازباس باشه ولي حق پرسيدن اسمشو نداشتم

د اما اونا وهيچي نگفتم . زير لب بسم اللهي گفتم و از جام بلند شدم . همه مي رقصيدن . سالسا عجيب بود که رقصشونم مثل زميني هاب

  خيلي ماهرترازمابودن . خيلي ماهرتر . ولي خب به پاي من

نميرسن مطمئنم . رفتيم جلو داخل جمعيت . بهش خيره شدم و بعد يکم مکث شروع کردم به رقصيدن . مسلط ميرقصيدم و اين جاي 

  تعجب نداشت ولي چيزي که تعجب برانگيزبودبرام اين بود که اون

خيلي خيلي ماهرترميرقصيد طوريکه بعضي اوقات نزديک بود کنترل خودمو از دست بدم . آخراي رقص بود که رو دستاش بلندم 

  کرد ، يکهو ولم کرد طوريکه توهواچندتا چرخ تند خوردم که دوباره

 شم . رقص تموم شده بود و من نزديک زمين گرفتم . يک لحظه فکرکردم الانه که بميرم . احمق . دستمو گرفت و کمکم کرد بلند

  خيلي ميترسيدم . ازاينکه اون کيه و چه سرنوشتي دارم . چشمامو

بستم و نفسمو بيرون دادم . دستمو گرفته بود و طرف لاريسا مثل همه برگشته بود . لاريسا همونطور که باد موهاي سفيدشو به بازي 

  يه و با کيالان وقت اينه که ببينيم ژوکر ماک:» گرفته بود گفت 

اتونو ميتونيد نقاب:» لبخندمحوي زدم البته تودلم ازروي تمسخرولي به ظاهراينطور نبود . لاريسا بعد يکم مکث گفت .« رقصيده 

  برگشتم طرفش . يکم مکث کرد . لبخندزد و دستشو برد.« بردارين 

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          37  |صفحه            

 

ش ريخته بودبا حرکت سر به طرف ديگه اي سمت نقابش و با يکم مکث خيلي آروم برش داشت . بعد موهاشو که يکم توصورت

  برگردوند . وقتي ديدمش خشکم زد . خون تو رگام يخ زده بود . نميدونم

منو شناخته بود يا نه ولي من شناختمش . خيلي خوب هم شناختمش ... گلاسيوس بود ... با ترس بهش نگاه کردم . نه عمرا من 

  ره بودم يک قدم بهدستش بيفتم . همونطور که باترس به چشماش خي

عقب برداشتم بعد برگشتم کاملا تا بدوم و برم که دستمو کشيد و پرتم کرد تو بغلش . پوزخند زد و تويک حرکت سريع نقابمو 

  «. فکرشم نميکردم» درآورد . نگاهش رنگ شيطنت گرفت . زمزمه کرد:

 خب ... منتظر نتيجم:» ازهمون اول از من داشت . لاريسا گفت  حالا من مونده بودم و چشماي نافذوسوزانش . ترسيدم . اون بدکينه اي

  و لبخند مهربوني زد . گلاسيوس پوزخند زد و دستمو گرفت.« 

و منو با خودش برد . لعنتي چقدرم دستاش محکمه . وقتي رسيديم جلوي لاريسا خيلي آروم احترام گذاشت . لاريسا انگارچشماش 

  وا . به.« بقيه ميتونن برن :»  برق زد . از جاش بلند شد و گفت

همين مسخرگي تموم شد مهموني ؟ چقدر چرت . در عرض چند دقيقه همه رفتن . داغ شده بودم . لاريسا خيلي متين ازجاش بلند شد 

  . بادموهاشو به بازي گرفته بود . از پله ها آمد پايين و با لبخند

د گلاسيوس کمي مکث کر« چه تصميمي داري گلاسيوس ؟ :» ره شد و بعد گفت کمي مکث کرد ، به هردومون خي« خوشحالم . :» گفت 

  گلاسيوس مطمئنم:» و بعد خواست چيزي بگه که لاريسا گفت 

درک ميکني که بين ملياردها ستاره و سياره وکهکشان و غيره اي که اينجا هستن من روي تو يک حساب ديگه باز ميکنم . من به تو 

  الهه کهکشان هاست اعتماددارم و ازتحتي بيشترازپتروس که 

 ... مطمئنم . درحديک خواهشه . اون مال توئه ميدونم . اگه خواهشمو قبول نکني نه ناراحت ميشم نه از علاقم نسبت بهت کم ميشه

»  

 ... ـ گوش ميدم بانوي من

 . ـ نکشش
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من . اما ازمن انتظار نداشته باشين که راحتي  من هيچ وقت همچين قصدي نداشتم و ندارم بانوي:» گلاسيوس لبخند زد و گفت 

  کاملوبراش درنظربگيرم . ميدونين که اين دختر ازاونايي نيست که

لاريسا اومد طرف گلاسيوس ماشاءالله معمولاالهه هاقدشون بلندتره ها ولي گلاسيوس بازم ازاون بلندتربود .« قدرلطف کسي رو بدونه 

  »: اسيوسو گرفت و گفت. لاريسا بادستاي درخشانش دست گل

 « . حتما بانوي من:» لبخند زد و گفت « فقط نکشش . توبقيش هرکاردلت ميخواد بکن . به اين خواهشم عمل ميکني گلاسيوس ؟

ه ؟ زندان ؟ شکنج:» گلاسيوس بهم نگاه کرد . لاريسا ادامه داد « خب حالابرام بگو چه برنامه اي داري براش ؟:» لاريسا خنديد و گفت 

  هيچکدوم . اگريادتون:» گلاسيوس بعديکم مکث گفت « چي ؟

کم زد . خش.« آره . يادمه . برخلاف قوانين حامله شده بود :» لاريسا بالبخند تلخي گفت .« باشه ... يکي ازنديمه هاي ورونيکا اعدام شد 

  يعني يک زن بيچاره و بچشو کشتن چون خلاف قانون حامله

ميخوام براي راحتي ورونيکا اين دختر رو :» چه گناهي کرده . واي . بدنم مورمور شد . گلاسيوس گفت شده ؟ ظلمه . بيچاره بچه 

  من برم خدمتکار:» با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم .« نديمش کنم 

  «شم ؟ ميدوني تو زمين به من به چه چشمي نگاه ميکنن ؟

  . ـ اينجا زمين نيست

  . ـ مهم نيست . من خدمتکار نميشم

آب دهنم خشک .« اما يک ژوکر مجبوره به حرف صاحبش گوش بده و تمام اوامرشو اطاعت کنه وگرنه جرمش اعدامه :» لاريسا گفت 

  گلاسيوس:»لبخند زد و گفت ...« آخه بانوي من :» شد . گفتم 

  «. بي رحم نيست

  . ـ ولي با من لجه

به  «اون امشب اينجا توي قصرميخوابه . فرداآمادش کنين . :» رش گفت لاريسا ديگه جوابمو نداد با خوشحالي به نديمه پشت س

  با اعتراض گفتم.« فردا ميتوني ببريش :» گلاسيوس نگاه کرد و گفت 
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.«  ديگه اعتراض نکن عزيزم:» که لاريسا همونطور که هنوز جلوي گلاسيوس بود انگشت اشارشو گذاشت روي لبم و گفت ...« ولي  »:

  اون يک ژوکره . قوانينو:» و رو به گلاسيوس دوباره گفت 

  «. زيادنميدونه . سعي کن تاوقتي که به همه چيزواردميشه يکم باهاش با صبر و گذشت رفتارکني

  . ـ چشم

  . ـ از طرف منم به ورونيکا همين سفارشو بکن

گلاسيوس برگشت و لبخند قشنگي زد . محولبخندش شدم . بي همتا بود . يک .« گلاسيوس :» يکهو صداي يک دختر جوون اومد 

  حالت:» دختر توبغلش جا گرفت . اونم بغلش کرد و خنديد و گفت 

  «خوبه ستاره من ؟

  . ـ نه

  ـ چرا ؟

  . ميخواستم تومهموني باشم ـ

  . ـ خب نميتونستي ديگه عزيزم

به دختره نگاه کردم . اونم درست مثل سان تموم موهاش مي درخشيد . مدل موهاشم درست همون شکلي بود ولي لباسش قرمز بود . 

  با اين حال حتي مدل لباسشم همون بود . دکولته کوتاه با يک

موهاي گوجه اي با همون تاج و گردنبند و دستبند . انگارفقط رنگ لباسش عوض شده بود . ولي خالکوبي ستاره روي بازوش . مدل 

  رنگ موهاشم قرمز بود . درکل خوشگل بود مخصوصا با اون خط

 «کاش ميومدم . چي مي شد مهموني چندروز اونورتر برگزارميشد ؟:» چشم مشکي اي که دور چشماي مشکيش کشيده بودن . گفت 

  تحمل کن چندروز ديگه راحت:» گونشو بوسيد و گفت گلاسيوس 

تازه متوجه شکمش شدم . اونقدر بزرگ نبود . نه اونقدر که چندروز ديگه بچش به دنيا بياد . لبخند زد و « ميشي . حال بچه خوبه ؟

  به گلاسيوس نگاه کردم . يعني ازدواج.« خوبه . خوب :» گفت 
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ته آدم که نه کي حاضر شده بااين گنداخلاق ازدواج کنه ؟يکهو دختره متوجه لاريسا شد . با کرده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کدوم آدمي الب

  گلاسيوس.« واي بانوي من منو ببخشين :» دستپاچگي برگشت و گفت 

چت عزيزم به ب :»بازوشو گرفته بود . دستشو به کمرش گرفت و خيلي با احتياط احترام گذاشت . لاريسا فورا دستشو گرفت و گفت 

  ورونيکا اين:» گلاسيوس گفت .« فشار نيار . لازم نيست خم شي 

  «. خوشبختم:» پس ورونيکا اينه ؟ برگشت طرفم و گفت .« دختر ژوکرمونه 

  . ـ ممنون . منم همينطور

اه کردم به ورونيکا نگ« بايد بهش احترام بذاري . :» و بعد رو به من گفت « مي بخشي که اون چيزي از قوانين نميدونه . :» لاريسا گفت 

 «. معذرت ميخوام:» و بعد يکم مکث با گنگي سرمو خم کردم و گفتم 

 . ـ مشکلي نيست

ورونيکا بخاطر بچه تو اين روزا يکم بايد احتياط کني و نياز به کمک داري . منم که نيستم زياد پيشت . پس براي :» گلاسيوس گفت 

  «. همين اون نديمه جديدته

  ي ؟ـ پس کارلا چ

  . ـ هردوشون ازت مراقبت ميکنن

  . ـ چندروز بيشتر نمونده گلاسيوس لازم نيست

  . ـ نه فقط اين چندروز تا هميشه . بعد اون خب بايد يکي مواظب بچه باشه

  «. ولي اين دختر از عهدش برنمياد:» بهم نگاه کرد و گفت 

  . ـ برمياد . خودت کم کم همه چيزو حاليش کن

  «باش . هرطورکه تو ميخواي . امشب که پيشمي ؟:». حاليش کن . پسره ي پررو . ورونيکا گفت  چقدر بي ادب

  . ـ متاسفم
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شاخ درآوردم اين همه مدت نديدتش ؟ چه مرديه ؟ ايش « ولي خيلي وقته نديدمت . از اون روزي که حامله شدم.:» با ناراحتي گفت 

  مال خودش ارزوني خودش. تو دلم به خودم پوزخند زدم . ديونه

  «. قول ميدم فردام مال تو باشه:» حالاکي خواست بدش به تو ؟ گلاسيوس گفت 

 قط براي من ؟ـ قول ميدي ف

  . ـ نه

ونيکا ور.« فردام فقط مال تو و بچمون :» گلاسيوس وسط حرفش گفت ...« چرا ؟ به فکر منم باش گلاسيوس من :» با ناراحتي گفت 

  «. مرسي:» خنديد و گفت 

  . ـ خواهش ميکنم عزيزم

  . ـ من بايد برم

  . ـ برو

  . ـ قول داديا گلاسيوس

  . ـ قول دادم پاشم هستم

  . ـ عاشقتم

  «بله ؟» :و دويد طرفش . ورونيکا گفت .« وايستا :» گلاسيوس بازوشو ول کرد . ورونيکا هم برگشت بره که گلاسيوس يکهو گفت 

  . ـ بذار اونم باهات بياد

ه من يک نگاهش بگلاسيوس با عصبانيت بهم نگاه کرد . ورونيکا « من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چيکار به من داري ؟:» و به من اشاره کرد . گفتم 

  گلاسيوس ... مهم نيست . الان:» بود يکي به گلاسيوس . گفت 

  «... باز

  ـ مهمه
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بانوي من بذارين اون با ورونيکا بره . ميترسم بلايي سرش بياد . خب بهرحال حاملس . نديمه هم نياورده :» رو به لاريسا گفت 

  ن نگاه مي کردورونيکا به م« باخودش انگار . اين اجازه رو ميدين ؟ 

فقط چون حاملس و بايديکي همراهش باشه ميذارم . فردا لباس هاشو دست :» با التماس به لاريساخيره شدم تانذاره برم که گفت  .

 . نديمه ميفرستم تا بپوشه . ميتونه بره

عوا بسه لطفا الان د:» رونيکا گفت و...« اما بانوي من نميخوام به حرف گلاسيوس گوش بدم . احترام اين خانوم سرجاش ولي :» گفتم 

  ميشه .براي من خوب نيست . بانوي من شما يک کاري کنين

نبايد بهش فشاروارد شه . تو تاهمينجاش هم حق نداشتي :»اه لوس ادا واطفاري . من برم نديمه اين بشم ؟ پوف . لاريسا گفت  «.

  . وگلاسيوسوبا اسم کوچيک صدابزني اون رييسته . با ورونيکا بر

فقط »:به ورونيکا نگاه کردم . با مظلوميت بهم خيره شد . نفسمو دادم بيرون و گفتم .« اون ضعيفه با يکم ناراحتي بچش صدمه ميبينه 

  خدايي خدمتکار پرروترازمن ديدين ؟ من که.« بخاطر بچه 

 خشمنوبب:» رفتم طرف ورونيکا . زمزمه کرد  و رفت . منم.« مواظب خودت باش :» نديدم . گلاسيوس پوزخند زد و روبه رونيکا گفت 

.»  

  . ـ نه بانوي من مهم نيست

اه اه اه . اينقدر متنفرم ازش ببين مجبورم به کيا احترام بذارم . لاريسا رفت داخل قصر . منم بازوي و رونيکاروگرفته بودم و حرکت 

 ميکردم . تموم راه ساکت بود . منم چيزي نگفتم . تقريبا نيم

  «که راه رفتيم پرسيدم :اينجا ماشيني چيزي نيست ؟ همه پياده راه ميرن ؟ ساعتي

  ـ ماشين ؟

  . ـ منظورم وسيله يا چيزي که باهاش بريم اينور اونور آخه پياده همه خسته ميشن

  . ـ آهان آره هست

  ـ جدي ؟

  . ـ آره . ابر
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 ـ ابر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟

  . ـ اوهوم ابر . بااون ماجابه جا ميشيم البته همه کم ازش استفاده ميکنن

  ـ ولي شما که حامله اين فکرنميکنين ضروريه براتون ؟

  . ـ نه . زن حامله نميتونه از ابراستفاده کنه

  ـ چرا ؟

  . ـ بچش ميميره

  ـ واسه ي چي آخه ؟

  «. همين بقيه هم خيلي کم استفاده ميکنن مطيع کردن ابرا خيلي سخته . براي:» خنديد و گفت 

  ـ مگه وحشين ؟

  . ـ يکجورايي . رسيديم

  «اين قصره ؟:» به روبه رو نگاه کردم . اونجا هم يک قصربود . سرجام ميخکوب شدم . گفتم 

  . ـ آره . همين قصر

  ـ يعني گلاسيوس اينقدر پولداره ؟

عاليجناب . توبايداينطوري صداش بزني . من خودمم موظفم بهش بگم عاليجناب . ولي گلاسيوس نه . :» خنديد و دوباره زمزمه کرد 

  . گلاسيوس نميخوادبينمون با اين رسومات سردشه و مقاماتي

خب بهرحال يادت بمونه بايداينطوري صداش بزني . سوالت چيزديگه اي بود . آره همه کهکشانا يک قصردارن . فقط بنابه درجشون 

  «. ات کمتري دارهکوچکتروامکان

  ـ گلا... ببخشيد عاليجناب يک کهکشانه ؟

 ـ آره . پس چي فکرميکردي ؟

  . ـ نميدونم
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  . ـ بايد بريم تو

  ـ اونجا پله داره ميتونين برين بالا ؟

  . ـ آره . راحت ميتونم

 . ـ ولي من که نميتونم

  ـ عادت ميکني

ممنونم ازت . :» ه مرده بودم . ميخواستم خودمو بندازم روي زمين . روبهم گفت رفتيم داخل . از پله ها بردمش بالا. ديگه آرش ک

 «. ميرم بخوابم

  ـ خواهش ميکنم . ميشه يک سوال بپرسم ؟

  . ـ بپرس

  ـ اگه ... جسارت نيست اينجا ... من ... کجابايداستراحت کنم يا بخوابم ؟

  . ـ به کارلا ميگم کمکت کنه

  «بله سرورم ؟:» يک نديمه فورا اومد بيرون و گفت .« کارلا ؟ کارلا بيا اينجا :» صدا زد 

 ... ـ کارلا . ميرم بخوابم . تو هم اتاق

  «اسمت ؟:» بهم نگاه کرد و پرسيد 

  . ـ بنيتا

  . ـ اهان . اتاق بنيتا رو بهش نشون بده . اون نديمه جديده

  . ـ چشم بانوي من

بازوشو ول کردم و اونم رفت طرف يک اتاق خيلي بزرگ که کمي اونطرف تر از ما بود .« اولين شبت اينجا خوش بگذره :» به من گفت 

  . . داخل راهرو . درش نسبت به بقيه اتاقا خيلي بزرگتر بود
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قا به اتاق رو به روي اون اتاق و منو برد دقي.« بيا تا اتاقو نشونت بدم :» شاهانه بود . رفت داخل و درو بست . کارلا رو به من گفت 

  . بزرگ . درو باز کرد . اتاق بزرگي بود . خيلي هم شيک بود

رفتم تو و « .البته که نيست . من که خدمتکار نيستم . نشونش ميدم :» باورم نميشدهمچين اتاقي مال يک خدمتکار باشه . با خودم گفتم 

  . بهاز کارلا تشکر کردم . درو بستم و روي تخت نشستم 

کمدلباس نگاه کردم . رفتم طرفش و درشوبازکردم اما خالي بود . خب معلومه قرارنبود من بيام اينجا اصلا . روي تخت دراز کشيدم و 

  چشمامو بستم . خوابم گرفت . نميدونم چقدرخوابيدم که با صداي

د ؟ با ترس يادصداي جيغ اون اجنه افتادم خيلي جيغي از خواب پريدم . به اطراف نگاه کردم . پنجره باز بود . کي جيغ زده بو

  . تندسرمو به اطراف تکون دادم ولي هيچي نديدم . دويدم بيرون از اتاق

کارلاهم دويده بودبيرون . به همديگه نگاه کرديم .دوتامون يکهو عين برق گرفته ها دويديم طرف اتاق ورونيکا . من زودتررسيدم . 

  روي تختش بلند شده بود خودشو بهدرو باز کردم . ورونيکا از 

کمدچسبونده بود و ميلرزيد . در پنجره ي اونجا هم باز بود . دويدم طرفش . دستشو روقلبش گذاشته بود وناله ميکرد. دستشو 

  «بانوي من خوبين ؟:» گرفتم و گفتم 

  . ـ نه . نه . نه

  «. يکم آب بيار:» گذاشتيمش روي تخت . به کارلاگفتم 

 ؟؟؟؟؟؟؟ـ آب ؟؟

 . ـ اه . همون نور خودتون

دويد بيرون . هنوز ميلرزيد .رفتم طرف پنجره به پايين نگاه کردم . يک درخت آتيش گرفته بود و هيچ چيزديگه اي نديدم . ترسيدم 

  . . فورا پنجره رو بستم و قفلش کردم . برگشتم پيش ورونيکا

بود روي شکمش . لباسشم کوتاه بود که زيرش يک پارچه ساتن مانند و روش دوتادستاشو گذاشته  ميلرزيد اما گريه نميکرد . فقط

  هم يک حريرداشت . بازم قرمز بود . نميفهمم بارنگ
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 «گي ؟اون سوخت:» قرمزاعصابش بهم نميريزه ؟ داشتم لباسشو وارسي ميکردم که جاي سوختگي ديدم روي شونش . با ترس گفتم 

  . ـ ب...بهم دست ... سوخت

اش سوخت . کنارش نشستم . بهم نگاه کرد . موهاي قرمزش پريشون بود . بغلش کردم و سعي کردم آرومش کنم ولي هنوز دلم بر

  برام عجيب بودکه چراگريه نميکنه ؟ کارلا اومدبالا و جام پرازنورو

دراز کشوندمش و  داد بهم . به ورونيکا کمک کردم بخوردش . وقتي خوردش موهاش دوباره درخشش قبلشو به دست آورد .

  پتوروروش کشيدم . البته پتومانند بود اما جنسشو نميدونستم چيه . به

  «. به گلاسيوس بگين بياد:» ورونيکا با ناراحتي گفت .« من ميمونم برو :» کارلاگفتم 

 . ـ من نميدونم چطوري خبرش کنم

.  مين الان بياد پيشم بگين اجنه داشت زنشو بچشو ميکشتـ کاش منم ميدونستم . بهش بگين بياد . لطفا . هرطورشده بهش بگين ه

  . بهش بگين بياد

ش منم ادامه حرف.« بانوي من ناراحتي براتون خوب نيست بخوابين :» خيلي ناراحت بود اما بازم هيچ اشکي نميريخت . کارلا گفت 

  عاليجناب فرداميان ديگه . بخوابين . مطمئنا فردا پيشتونن»گفتم:

» :رگردوند طرفم . چشماش خسته بود . خط چشماش پاک شده بود اماهنوز به همون زيبايي قبل بود . باخستگي گفت سرشو ب «.

  مدتهابود که اونانميومدن توشهر . يعني ازهمون هزاران سال پيش

چرا ؟ نکنه بخوان بلايي چرا اومدن ؟ چرا اومدن اينجا ؟ :» با صداي لرزون گفت .« که اومدن هيچوقت ازجنگل بيرون نيومده بودن 

  عذاب وجدان شديدي گرفته بودم . نکنه« سر بچه ي من بيارن ؟

بخاطر منه که اينطوري اذيت شده ؟ نکنه به خاطراومدن منه که اون اجنه ازجنگل اومده بيرون ؟ خداياسروکارماباچيه ؟ اشکموپاک 

  «. بخوابين لطفا:» کردم و زمزمه کردم 

  . ـ ميترسم

  . ـ من کنارتونم . نترسين

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          47  |صفحه            

 

 ـ تاصبح ؟

  . ـ آره تا صبح

  . ـ اذيت ميشي

  . ـ نه وظيفمه بانو . بخوابين . اگرخيلي خسته شدم کارلاروبيدار ميکنم

هيچي نگفت و چشماشو بست . وقتي چشماشو بست درخشش موهاش خاموش شد . برام چيز جالبي بود . کارلا رفت بيرون . من 

  امله و يک اتاق خيلي بزرگ و قرمز رنگ که همهموندم و يک زن ح

جاش سايه افتاده بود . اتاقي که يک اجنه واردش شده بود . ترسيده بودم ولي نميتونستم برم . گناه داشت . دستشوتودستام گرفتم و 

  . به اطراف اتاق نگاه کردم . ديواراکلاقرمز بود تختش قرمز بود

قرمز . يک آيينه گوشه ي اتاق بود که دوطرفش شمع گذاشته بودن . يک کمد هم داشت  فرش مشکي بود و حتي آجراي شومينه

  مشکي بود . درست مثل کمدتوي اتاق من . يک صندلي هم که

نميدونستم جنسش از چيه گوشه ي اتاق بود . لامپ نداشتن توي اتاق . فقط همون شمعا باعث روشنايي شده بود . همينطور با دقت به 

  ا دقت کردم و رسيدم به تخت . دوباره بهش نگاهتک تک جاه

کردم . لبخند زدم و به شکمش نگاه کردم . بعد چندثانيه حس کردم همه جا خيلي تاريکه . تصميم گرفتم شمعو بردارم و کنارمون 

  بذارم . برگشتم طرف آيينه تا برم و شمعو بردارم که چشمام تو

  ي بلند . يکهو غيب شدچشماي آتيشيش گره خورد . جيغ کشيدم خيل

گاه بهش ن« چي بود بنيتا ؟ چرا جيغ زدي ؟ دوباره اومد ؟:» ورونيکا ازخواب پريد . نفس نفس ميزد . باترس بهم خيره شد و گفت 

  نه:» کردم . داشت ميمرداز ترس . آب دهنمو قورت دادم و گفتم 

.»  

  . ـ پس چرا جيغ زدي ؟ رنگت مثل گچ سفيد شده

 . ... بانوي من . ترسيدم فقطـ ه...هيچي 

 ـ مطمئني ؟
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خواستم بگم آره که يکهو شيشه پنجره شکست . ورونيکا با ترس بهم چسبيد . قلبم خيلي تند ميزد . دويدم طرف پنجره ولي بازم 

  هيچي نديدم . هيچي . ديگه داشتم کلافه ميشدم . برگشتم طرف

 بهم خيره.« ورونيکا . موهات :» گرفته بود اما هيچ کاري نميکرد . داد زدم  ورونيکا که با ديدنش سرجام خشکم زد . موهاش آتيش

  مال ترسه . هميشه وقتي خيلي بترسم اينطوري:» شد و گفت 

دستاشو روي شقيقش گذاشت و هي زيرلب يک چيزي رو زمزمه کرد . آتيش موهاش کمترشد بعدم خاموش شد . جالب .« ميشه 

  موهاش نرسيده بود . رفتم طرفش . گفت اينجا بود که اصلا آسيبي به

  «. خواهش ميکنم برين گلاسيوسو صدا بزنين »:

  ـ ازکجا آخه ؟

  . ـ نميدونم

يعني مردبي فکر تر از گلاسيوس نديده بودم . زنشو اينطوري تو اين وضعيت ول ميکنه ميره گردش و خوش گذروني . معلوم نيست 

  »: ات . ورونيکا گفتاصلا الان پيش چندتا زن ديگست . اه ل

د . رفت بازوشو آزاد کر.« ممنون :» بازوشوگرفتم و کمک کردم از روي تخت بلند شه . وقتي بلند شد با گفتن « ميشه بلندم کني ؟

  ميخوام لباس عوض کنم . لطفا برو بيرون:» طرف کمدش و گفت 

.»  

  ـ لباس براي چي عوض کنين ؟

  . ـ ديگه طاقت ندارم اينجا بمونم

  ـ خب ... کجا ميخواين برين پس ؟

  . ـ ميرم پيش لاريسا . اون ميدونه چطور بفهمم گلاسيوس کجاست

 ... ـ آخه نصفه شب که

بيچاره من که به فکرش بودم . احمق . بدون هيچ حرفي رفتم بيرون از اتاق و درو بستم . بعد چند .« برو بيرون :» با خشونت گفت 

  بهش« ميشه همراهيم کني ؟:» دقيقه صدام زد . رفتم تو و گفت 
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ز اتاق ا.« باشه :» ان در ميرفتم از اينجا. گفتم نگاه کردم . باز مظلوم شده بود . اه به جون خودم اگه حامله نبود ولش ميکردم همين ال

  رفت بيرون منم دنبالش رفتم . باز دوباره تموم اون پله هاي

مزخرفو رفتيم پايين . جوني برام نمونده بود . نميدونم اين با اين وضعش چطوري اينهمه پله رو هي ميره مياد . اون رفت و منم 

 بود . خداروشکر . وقتي دنبالش رفتم . قصر لاريسا خيلي نزديک

گازباس از داخل يک اتاق اومد بيرون . لباس قبليش که مال کارش بود تنش .« گازباس ؟ گازباس :» رسيديم رفت داخل و صدا زد 

  جانم:» نبود . يک لباس ديگه داشت . اومد پيش ورونيکا . گفت 

  «چي ؟:» گازباس با ترس گفت ...« گازباس ... اجنه ها :» گفت وا نه احترامي گذاشت نه هيچي . تازه گفت جانم؟؟؟؟؟ ورونيکا « ؟

  . ـ گازباس يکيشون اومده بود تو اتاقم . گلاسيوسم نبود . داشتم ميمردم از ترس گازباس

گازباس .  و رفت تو بغل.« نه . اصلا خوب نيستم :» ورونيکا با ناله گفت « تو و بچه خوبين ؟:» بانگراني به ورونيکا نگاه کرد و گفت 

  . پوزخند زدم . جاي گلاسيوس خالي اين صحنه رو ببينه

مواظبم بود . اون نديمه :» ورونيکا گفت « تو اينجا چيکار ميکني ؟:» گازباس بعد يک مدت ولش کرد و تازه متوجه من شد . گفت 

  . آهان:» گازباس با ملايمت گفت .« جديده . خيلي دختر مهربونيه 

چشام چهارتا شد . خواهر؟ خنديدم . من چه فکرايي پيش .« مراقب خواهرم باش :» بعد يکم مکث گفت « تادي . پس گير گلاسيوس اف

 . خودم کرده بودم

  «ميخواي امشب اينجا بموني ؟:»رو به ورونيکا گفت .« باشه :» زمزمه کردم 

  . ـ نميدونم . اومدم تا گلاسيوسو ببينم . لاريسا ميتونه بهش بگه بياد

  . اشه . هرجورخودت ميخواي . بذار لباس بپوشم بريم بالا . خودم ميگم به بانوـ ب

  «. شايد بانوخواب باشن:»رفت داخل اتاقش و بعد يک مدت باهمون لباسايي که باراول پوشيده بود اومد . روبه ورونيکا گفتم 

  . ـ نه . لاريسا نميخوابه

 ـ کلا نميخوابه يا الان ؟
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 . ـ هيچوقت نميخوابه

  «مگه امکان داره ؟:» با تعجب گفتم 

  . ـ آره

ديگه فرصت حرف زدن به من نداد و دنبال گازباس رفت . واييييييييييييييييييييييي يييييييي . باز اين پله ها . اينا که دوبرابر قصر 

  . تو با اون آسانسور برو:» گلاسيوسن . گازباس روبه من گفت 

آخيش قربون آدم چيزفهم . حالا آسانسور کدوم هست ؟ خب معلومه ديگه منظورش همون بيضي .« ي ماميريم با پله تو عادت ندار

  خودمه . رفتم طرفش و روش وايسادم و دستگيره رو کشيدم . من

تقريبا ده دقيقه  .و رفتم بالا .« لابد نامرئيه :» نميدونم اين که هيچ بالا بري نداره چرا دستگيره ميکشن ؟ شونه هاموبالا انداختم و گفتم 

  اي زودترازاونا رسيدم . اينقدر ذوق مرگ شدم . الکي کلاس

ميذارن ما عادت داريم . خب داشته باشين . گازباس رفت سمت پله ها و لاريسا رو صدا زد . لاريسا از داخل تراس اومد بيرون . 

  چي:» گازباس برگشت عقب و بهش احترام گذاشت . لاريسا گفت 

روزبهت ورونيکا بايدهر:» من و ورونيکا هم بهش احترام گذاشتيم . لاريسا با لبخندهميشگيش گفت « موقع شب اومدين ؟شده که اين 

  «بگم که بهم احترام نذاري ؟

  . ـ معذرت ميخوام بانوي من

  . ـ ديگه تکرار نکني

  . ـ چشم

  . ـ خب بگين چي شده

لي اين مشکل خي:»ورونيکا تموم ماجرا رو تعرف کرد . لاريسا روي تخت پادشاهيش نشست و رفت توفکر . بعد چنددقيقه گفت 

  تو:» بعد يکم ديگه مکث گفت « بزرگيه ممکنه به همينجا ختم نشه . 

  «. تا وقتي بچت به دنيامياد همينجابمون . تا يک فکري بکنيم
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  . ـبانوي من نميخوام مزاحم شم

  . ـ مزاحم نيستي اصلا . گلاسيوس که نيست . تو تنهانميتوني ازخودت و بچه مراقبت کني . فقط چندروزه

 ... ـ ممنونم بانوي من ولي الان اومدم تا ... تا شما به گلاسيوس بگين

ود . ديدم که ورونيکا ناراحت ببه وضوح .« منظورتو فهميدم . باشه همين الان بهش ميگم . پيش کارولينه :» لاريسا وسط حرفش گفت 

  لاريسا رفت.« ممنون ميشم ازتون :» خيلي ناراحت ولي گفت 

  «. تا پنج دقيقه ديگه ميرسه:» بالا و بعد تقريبا ربع ساعت اومد و گفت 

  . ـ بازم مرسي

  . ـ خواهش ميکنم . نترس ديگه . اينجا جات امنه

 گازباس احترام گذاشت و رفت . لاريسا هم به ورونيکا اشاره.« بيار . تقويتش ميکنه براي خواهرت يکم نوشيدني :»روبه گازباس گفت 

  کرد که بشينه . ورونيکا نشست و منم همينطور وايساده بودم

بهش خيره شدم و با يکم دستپاچگي گفتم « تواين چندساعت چيکار کردي ؟:» و به درو ديوار نگاه مي کردم . لاريسا روبه من گفت 

 «... .. آممن .:»

ممنونم ازت . اين بچه خيلي براي مامهمه . مثل بقيه :»لاريسا خنديد و با قدرداني گفت .« تموم مدت مراقب من بود :» ورونيکا گفت 

 نيست . بايد مثل يک گنج ازش مراقبت بشه حتي اگه هزاران

  «؟ چرا:» با کنجکاوي گفتم .« نفرتوي اين شهربميرن به زنده موندن اون مي ارزه 

  . ـتوي طالع گلاسيوس حيات ديده ميشه

 ـ حيات؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ درحال حاضر معروف ترين کهکشان ، کهکشان راه شيريه که پتروس امپراتورشه . معروفيت اين کهکشان بخاطر حياتيه که توي 

  يکي از سياره هاش وجود داره . زمين . که تو هم از اونجا اومدي
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ک سياره حيات دارديده شده . که اين دومين مقامو به کهکشان اون ميده و از همه مهمترحيات براي همه اما تو طالع گلاسيوس ... ي .

 . ما مفيده . خيلي هم مهم

  ـ خب ... نميفهمم ارتباط سياره حيات دار با حاملگي زن گلاسيوس ... ببخشيد زن عاليجناب چيه ؟

ه رو حاملس ؟ سوالمو ب شاخ در آوردم . يعني الان ورونيکا يک سياره.« مياره ستاره سياره رو به دنيا :» لاريسا بعدکمي مکث گفت 

  نه اينکه يک سياره توشکمش:» زبون آوردم . خنديد و گفت 

باشه . بچش توشکمشه . که اينطور که فهميديم يک پسره . اما وقتي بچه ي يک ستاره متولد ميشه بهش ميگن سياره . مثل ورونيکا 

  ه نيست مثل يک آدمه ولي يک ستارس . ياخودش شبيه ستار

  «. گلاسيوس که يک کهکشانه

  . ـ آهان . اونوقت يک سوال ديگه

  . ـ بپرس

  ـ کهکشان گلاسيوس اسمش چيه ؟

  . ـ اون ... کهکشان آندرومداست

  . ـ آهان . اسمشوشنيده بودم تو زمين . اما فکرنميکردم توش حيات باشه

  . باشه . که به احتمال زياد همين بچسـ نيست اما قراره داشته 

  ـ يعني ممکنه اين بچه نباشه ؟

  . ـ آره . ما فقط توطالع گلاسيوس ديديم ولي نميدونيم بچه ي کدوم زنش

 ـ کدوم زن ؟ مگه چندتا زن داره ؟

» :سوالم با دويدن گلاسيوس داخل قصر بي جواب موند . با نگراني اومد طرف ورونيکا . ورونيکا از جاش بلند شد و با ناراحتي گفت 

  نتونست جملشو تموم کنه . گلاسيوس فورا بغلش کرد و« گلا...
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و هم وس کاش بودي . داشت ميکشتم . هم منگلاسي:» ورونيکا ناله کرد .«ببخشم ورونيکا . ببخش . من نبايد تنهات ميذاشتم :» گفت 

  »: گلاسيوس چشماشو بست و زمزمه کرد.« پسرکوچولوتو 

ره . آ:» ورونيکا با حالت طعن آميزگفت .« ميدونم ... ميدونم که کوتاهي کردم :» ورونيکا رو از خودش جدا کرد و گفت .« منم ميمردم 

  . ميکشت وخيليم کوتاهي کردي . اجنه داشت منو ... زنتو ..

  «. تو ... پيش کارولين بودي

  . ـ عذرميخوام

  ـ من بهت گفتم گلاسيوس امشب بياپيشم . با کلي شوق گفتم اما تو گفتي کارداري . اين بود کارت ؟

 ... ـ ورونيکا

  . ـ اشکال نداره . ميدونم وظيفته اما ... منم زنتم . من ستاره اصلي توام . از همه مهمتر ... دوستت دارم

  . ـ ورونيکا منم دوستت دارم . بيشترازهرکسي ولي ... خودت که ميدوني وظيفمه

  . ـ آره . ميدونم

  . ـ پس ديگه حرفي نميمونه . الان اينجام . به خودت عذاب نده

 . ديگه داشت حالم بهم ميخورد چقدرلوسن اينا.« هرچي توميگي :» ورونيکا بهش خيره شد و گفت 

  «. برگرد:» که يکهو به ورونيکا گفت  گلاسيوس لبخند زد

  ـ چي ؟

  . ـ بهت ميگم برگرد

ورونيکا به ..« .اين سوختگي :» ورونيکا با گنگي برگشت و پشتشو به گلاسيوس کرد . گلاسيوس موهاي ورونيکا رو کنار زد و گفت 

 گلاسيوس تازه.« بهم دست زد :» بازوش نگاه کرد و گفت 

اونو نميگم ورونيکا . روي :» آروم با انگشتاش لمسش کرد . چهره ورونيکا جمع شد . گلاسيوس گفت  متوجه بازوي ورونيکا شد و

  «شونم ؟:» ورونيکا با تعجب گفت .« شونت 
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  . ـ يک علامته

ديدن اکنجکاو شدم ولي فضولي نکردم . لاريسا هم ب.« بذار ببينم :» لاريسا با تعجب از جاش بلند شد و رفت طرف دوتاشون . گفت 

  چه علامتيه ؟ به منم:» علامت زبونش بند اومد . ورونيکا گفت 

  «. آتيش:» گلاسيوس با نگراني گفت .« بگين 

  ـ يعني چي آتيش ؟

لحن گلاسيوس تند شد . يک آيينه از داخل جيبش در آوردو طوري ازجلو تنظيمش کرد که ورونيکا هم بتونه ببيندش و با تندي گفت 

  «اين يعني چي ؟:» رونيکا گفت و.« يعني اين :» 

  . ـ منم نميدونم

ا صداي لاريسا ب« معنيش چيه ؟:» و يک قطره اشک گوشه چشمشو گرفت . گلاسيوس گفت .« من ميدونم :» لاريسا با ناراحتي گفت 

  و دستشو جلو برد.« يعني تو خطريم . هممون :» لرزوني گفت 

يعني » :خواستم نگاهي به علامت بندازم اما نبود . انگار لاريسا درمانش کرده بود . گفتم و روي شونه ي ورونيکا گذاشت . رفتم جلو و 

  «چي که تو خطريم ؟

  . ـ يعني چيزي مثل هزاران سال قبل . وقتي وارد اينجا شدن

 ـ چي ؟

  «جنگ کهکشان ها ؟:» گلاسيوس گفت 

  . ـ يک چيزي بدتراز اون

  ـ چي ؟

اريسا ل« خب ؟:» گلاسيوس گفت .« اون زمان روي شونه ي منم همين علامت افتاده بود . روز عروسيم :» لاريسا يکم مکث کرد و گفت 

  عروسيم برگزار نشد چون:» لبخند تلخي زد و گفت 
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 يعني چي ؟ يعني گلاسيوسبه گلاسيوس نگاه کردم . .« واي خداي من :» ورونيکا با ترس گفت .« پدروشوهرمو جلوي روم آتيش زدن 

  قراره بميره ؟ نه . نبايد اينطوري شه . ورونيکا به گلاسيوس

گلاسيوس بهش نگاه کرد و هيچي نگفت . « گ ... گلاسيوس ... تو ... توکه تنهام ... نميذاري ....ن...نه ؟:» خيره شد و با لکنت گفت 

  «. مي خوام تنها باشم:»لاريسا دوباره اشکشو پاک کرد و گفت 

و دويد طرف تراس . واي چه داستان غم انگيزي . همه چيز تو فکرم باهم قاطي شده بود . يعني لاريسا روزعروسيش شوهرشو 

  پدرشو ازدست داده ؟ بي انصافيه . خيلي بي انصافيه . از اون اجنه

و ورونيکا نگاه کردم . بازم که ورونيکا  هاي احمق ... مشتمو خيلي محکم فشار دادم . ناخنم تو گوشت دستم فرورفت . به گلاسيوس

  گريه نميکنه . اه چه بي احساسه اين . لاريساگريه افتاد ولي اين

نه . البته ممکنه لاريسا ياد خانوادش افتاده گريش گرفته ولي بهرحال ناراحت شد ولي اين نه . لوس . حتما گريه نميکنه که بچش 

  ي شوهرت داره ميميرهچيزيش نشه . بچه به چه دردت ميخوره وقت

  ؟يکي نيست به من بگه به توچه اينقدر براي گلاسيوس حرص ميزني

ورونيکا روي صندلي نشست . انگار شوک زده بود . گلاسيوس چشماشو بست و نفس عميق کشيد . برگشت طرف ورونيکا و کنارش 

 ... گلاسيوس:» نشست . ورونيکا بهش خيره شد و گفت 

  « . مطمئن باش تنهات نميذارم:» رفش دستشو گرفت و زمزمه کرد گلاسيوس وسط ح« من...

  ـ قول بده

  . ـ قول ميدم . وگرنه همون بهتر که بميرم

  . ـ خدا نکنه

  «ميخواي بريم بيرون يکم حال و هوات عوض شه ؟:» و آروم رفت تو بغلش گلاسيوس . گلاسيوس گفت 

  . ـ نه . ميترسم . بيرون امن نيست گلاسيوس

  تو محوطه قصر عزيزم جامون امنه . باشه ؟ ـ
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  . ـ ميترسم

 ـ تا من پيشتم از هيچي نترس . خب ؟

  . ـ باشه

 . ـ آفرين . بريم

همون موقع گازباس با يک ليوان دستش اومد . رفت و اونو به ورونيکا داد . ورونيکا يکم ازش خورد و بعد باگفتن ممنون بازوي 

  «تو نمياي ؟:» به من گفت گلاسيوسو گرفت . گلاسيوس رو 

 . ـ من ؟؟؟؟؟؟ نه راحتم . ممنون

با حرص بهش خيره شدم . ورونيکا .« دعوتت نکردم . وظيفه يک نديمه اينه که هرجا اربابش ميره دنبالش بره :» پوزخند زد و گفت 

  سرشو انداخت پايين . خواستم حرفي بزنم که گازباس بهم اشاره

ادم بيرون و رفتم دنبالشون . از پله ها دوباره رفتيم پايين . من پشت سرشون بودم اون دوتا هم باهم کرد برم . نفسمو با حرص د

  حرف ميزدن . وقتي رفتيم پايين گازباس از بالا صدام زد . برگشتم

م که توي محوطه . يکرومو برگردوندم . يک نگهبان هم باهامون اومد . رفتيم .« يک نگهبان باخودتون ببرين :» طرفش . دوباره گفت 

  شما همينجا:» رفتيم گلاسيوس برگشت طرفمون و گفت 

و رفتن . من و نگهبانم همونجا وايساديم . کنار هم وايساده بودن و داشتن حرف ميزدن . انگار .« وايستيد . مايکم ميريم اونطرف تر 

  فکرشون مشغول بود ولي ميخواستن ناديده بگيرن همه اين

ن خيره شدم . ورونيکا رو به روي گلاسيوس وايستاد و يکم باهاش حرف زد که من نميشنيدم که چي ميگن . گلاسيوس اتفاقاتو . بهشو

  بغلش کرد و روي موهاشو بوسيد . اه . اينا نميدونن من

فضولم ميخوام بشنوم چي ميگن ؟ خندم گرفت . بهشون نگاه کردم . اوه . ورونيکا رفت جلوتر و خواست گلاسيوسو ببوسه . پوزخند 

  زدم . درسته زن و شوهرن ولي جلوي ما ؟ خواستم سرمو بندازم
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 زم پايين که يکهو ورونيکا صداشپايين که معذب نباشن اما خب مگه اينا معذب بودن حاليشون ميشه ؟ بهرحال خواستم سرمو بندا

  . عذرميخوام:» اوج گرفت . با ناراحتي و دستپاچگي گفت 

  «. ورونيکا مهم نيست . اشتباه بود:» گلاسيوس وسط حرفش گفت ...« گلاسيوس . من معذرت ميخوام . ببخشيد. گلاسيوس حواسم 

  . ـ نه نبايد اشتباه بشه

  . اتفاقي نيفتاد ـ ورونيکا مهم نيست . آروم باش . هيچ

  . ـ ولي اگه خودمو کنترل نميکردم ... ببخشيد

خود نگهبانم تعجب زده بود . « چرا اينطوري کرد ؟:» وا ايناچرا اينطوري ميکنن ؟ خب چه اشکالي داره ؟ روبه نگهبان کردم و گفتم 

  «. از يک مصيبت نجات پيدا کرديم:» گفت 

  نيستن ؟ ـ مصيبت ؟؟؟؟ يعني چي ؟مگه زن و شوهر

  . ـ هستن

 ـ خب پس مشکل چيه ؟

  . ـ وقتي حاملس نبايد اينکارو بکنه

  ـ خب چرا ؟ ميشه درست توضيح بدي ؟

  . ـ به تو مربوط نميشه

  . ـ تو حق نداري اينطوري بامن حرف بزني

  «. بگو ديگه:» هيچي نگفت . داشتم ميمردم از کنجکاوي . گفتم 

  . ـ نميتونم

  . ـ به جهنم

اگه اينکارو ميکرد بچش تبديل ميشد به سياهچاله . اين :» بهم نگاه کرد و گفت .« توروخدا بگو ديگه :» يچي نگفت بازم . گفتم ه

  خلاف قوانين اينجاست . هرکهکشان فقط بايد يک سياهچاله داشته
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  «. باشه اگه يک سياهچاله ديگه به دنيا بياد مادرش ، پدرش و بچه تنبيه ميشن

  ؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا آخه ؟ چه تنبيهي ؟ ـ تنبيه

ـ اينجا قوانين ارزش بالايي داره عمل نکردن بهشون عواقب بدي داره . نه تنها اين مورد تو همه موارد . اگه بچشون تبديل به 

  سياهچاله شه وقتي بچه به دنيابياد و روز سومش رسيد گردنشو ميزنن

  . يشه تبديل به يک خدمتکارپدراون بچه رو اعدام ميکنن و مادرشو براي هم .

خشکم زد . گردن بچه ي سه روزه رو ميزنن ؟؟؟؟؟ اين ديگه چه قانونيه ؟ واي . ازفکرش مورمورم شد . آب دهنمو قورت دادم و 

  هيچي نگفتم . يکهو صداي جيغ ورونيکا بلند شد . با ترس بهش

نگهبان دويد . منم دويدم پيش .« به بانو بگو . فورا :» د زد نگاه کردم . روي زمين نشست و جيغ کشيد . گلاسيوس هول بود . دا

  . ورونيکا . جيغ کشيد . گلاسيوس دستشو فشار داد . دستپاچه بود

مم بچه داره ميسوزه . گلاسيوس داره تو شک:» ورونيکا ناله کرد .« ورونيکا ؟ خوبي؟ چت شده ورونيکا . دقيق بگو ببينم چته :» گفت 

  «. نه:» ده بود . گلاسيوس ناله کرد خشکم ز.« ميسوزه 

ورونيکا هنوز ناله مي کرد و جيغ ميزد . بازوي گلاسيوسو « چش شده ؟:» لاريسا يکهو جلومون ظاهر شد . دويد طرف ورونيکا و گفت 

  . بچمو ... نجات بدين:» فشار داد و رو به لاريسا ناله کرد 

ره جيغ کشيد . استرس گرفته بودم . اصلا مغزم هنگ کرده بود نميدونستم چيکار و دوبا.« بانوي من التماس ميکنم . نجاتش بدين 

  گلاسيوس با کلافگي گفت.« نميتونم :» کنم . لاريسا با اشک گفت 

  «. لطفا »:

  . ـ نميتونم . نميتونم

  «اينجا ؟:» با اضطراب گفتم .« نديمه هارو خبر کن . بايد بچشو به دنيا بياريم :» لاريسا رو به من داد زد 

  . ـ چاره اي نداريم . زود باش . فورا

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          59  |صفحه            

 

بانو گفت همين الان نديمه :» دويدم طرف قصر . حالا نميدونستم نديمه ها کجان . همون نگهبانه رو ديدم . فورا با عجله گفتم 

  . دويد و نديمه هارو صدا زد.« اروبفرست . بايد بچه رو به دنيا بيارن ه

اومدن و دنبال من دويدن . ورونيکا هنوز جيغ ميزد اما بازم گريه نمي کرد . نديمه هاخيلي سريع خودشونو بهش رسوندن . گلاسيوس 

  «هيچي نيست ورونيکا به دنيا بيارش خب ؟:» زمزمه کرد 

  . ـ ولي ... ميميره

  . ـ همينطوريشم مرده . ورونيکا بايد به دنيا بياريش

ور نبايد اينط:» و دستاي ورونيکا رو گرفت . لاريسا اومد کنار من . ورونيکا نفس نفس ميزد . واي چه حس بدي . لاريسا زمزمه کرد 

  «. ميشد

  ـ کار اجنه هاست ؟

 . ـ اين قرباني اول بود . دومي معلوم نيست کيه

ون . منم رفتم لاريسا دويد طرفش.« بانوي من به دنيا اومد :» ازش نپرسيدم . ميترسيدم بدتر ياد گذشته بيفته . نديمه گفت هيچي ديگه 

 . . گفتم شايد کمک بخوان

  «. ببرش توي قصر:» ورونيکا خواست حرفي بزنه که از حال رفت . لاريسا با نگراني رو به گلاسيوس گفت 

  ـ پس ... بچه چي ؟

  ه نميبيني مرده ؟ـ مگ

کنين  بچه رو دفنش:» گلاسيوس يکم مکث کرد بعد ورونيکا رو بغل گرفت و بردش طرف قصر . لاريسا روبه يکي از نديمه ها گفت 

  رفتم اونطرف تر تا نگاهي به بچه بندازم . طفل معصوم . تا.« 

م حالت تهوع مي گرفتم . لاريسا رفت طرف قصر و منم ديدمش رومو برگردوندم . حس بدي بهم دست داد . کاملا سوخته بود . داشت

  دنبالش رفتم . وقتي با کلي زوراز پله ها رفتم بالا رسيديم به اتاقي

  «. ا امنهگلاسيوس ... تو...بهم گفتي اونج:» که گلاسيوس ورونيکا رو روي تختش خوابونده بود . ورونيکا با صداي خيلي ضعيفي گفت 
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  . ـ مطمئن بودم که امنه

  ـ پس ... چرا اين اتفاق افتاد ؟

  «ولي چرا يکهو اينطوري شد؟:» ورونيکا ناله کرد .« قدرتشون خيلي زياد شده :» لاريسا گفت 

  . ـ نميدونم . واقعا نميدونم

يره ن خگلاسيوس ازجاش بلند شد و برگشت طرف ما .بهمو« چطور ؟:» لاريسا با تعجب گفت .« من ميدونم :» گلاسيوس زمزمه کرد 

  شد . انگار چشماش از خشم شعله ور شده بود .نميدونستم الان

ر بخاطر اين دختر . مقص:» چه اتفاقي ميفته ولي هرچي بود انگار اون لحظه به هيچ وجه قابل کنترل نبود . به من اشاره کرد و دادزد 

  خشکم زد . با لکنت گفتم.« اونه که اين بلاها داره سرمون مياد 

مقصرتويي که بچه من مرد . مقصرتويي که يک :» گلاسيوس اومد طرفم و تو صورتم داد زد .« .. م... نه تقصير... من نيست من ؟ . »:

  نفرديگه قراره بميره . مقصر تويي که اونا تونستن حتي به

مع شد . زبونم بند آمده بود . اشک تو چشمام ج.« قصر هم نفوذ کنن . مقصر تويي که داره همه جا براي ما ناامن ميشه . مقصر تويي 

  خيلي محکم و قاطع اين حرفا رو ميزد . تحمل نداشتم . لاريسا با

 «. گلاسيوس بهش فشار نيار:» صداي آرومي گفت 

 . ـ ولي بانوي من شما هم با من موافقين ازوقتي اون اومده تو همين مدت کم اينهمه اتفاق افتاده . اون بايد ميمرد

  . ستـ ولي مقصراون ني

  . ـ چه هست چه نيست اينا مهم نيست . مهم اينه با اومدن اين دختر به شهر ما همه چيز ريخته بهم

به لاريسا نگاه کردم . باناراحتي بهم نگاه ميکرد . ...«منو مقصر ندونين . ندونين . من :» دستمو روقلبم گذاشتم و با ناباوري گفتم 

  ... بانوي من:» تم همونطورکه عقب عقب ميرفتم با گريه گف

بدون اينکه دستشو بگيرم برگشتم عقب و دويدم بيرون . گريم شدت .« نکن  گريه:» لاريسا دستشو طرفم دراز کرد و گفت « من...

  گرفت . نه بخاطراينکه بهم تهمت زده شده بود . حق با اونا بود . از
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وقتي من اومدم اونطور شد . از عذاب بود . از عذاب وجدان ولي گريم گرفت . چون نميتونستم جلوشو بگيرم . به هيچ وجه نميتونستم 

  . من ناخواسته وارداين ماجراشدم . من نميدونم چطور بايد

هق هق کردم . روزمين چمباتمه زدم و جلوشونو بگيرم . نميدونم . دويدم پايين و رفتم توي محوطه قصر . به ديوار تکيه دادم و 

  سرمورو زانوم گذاشتم . مامان بابا کجايين ؟ شديدترگريه کردم . خدايا

يک اجنه بفرست همين الان منو بکشه شايد برگردم زمين . بخدا نميخوام بمونم اينجا . مامان بابام بدون من ميميرن . منم بدون اونا . 

 باز شده بود . نميدونم چقدربيشترگريه کردم . راه گريه برام 

گريه کردم که يکي کنارم نشست . سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم . گلاسيوس بود . به رو به روش خيره بود . از نيم رخ بهش 

  نگاه کردم . جذاب بود . مبارک زنش . با پوزخند رومو برگردوندم

ه شدم . يکم به سکوت گذشت . مونده بودم چرا حرفي نميزنه . ميخواستم و همونطور که پاهامو تو بغلم گرفته بودم به روبه رو خير

  برم اما حس کنجکاوي نميذاشت . ميدونستم اگه برم ديگه صدام

نميزنه تا بهم بگه . حداقل شايد يک عذرخواهي کوتاه بکنه . بايد بکنه . بي انصافيه اگه حرف نزنه . آماده بودم يک کلمه بگه تا بهش 

  نداره منومقصربدونه . تقصيرمن نيست که بااومدنم بتوپم . حق

اونا قدرتشون زياد شده . من که به خواست خودم نيومدم . من خودمم مثل يک زندانيم اينجا . ولي هيچي نميگفت . کلافه بودم . بعد 

  . عذرميخوام:» چند دقيقه که هي با چمناي زير پام ور ميرفتم گفت 

  «. تند رفتم

  . ـ نميبخشم

با تعجب برگشت طرفم . چشماش توتاريکي برق ميزد . يک برق قشنگ . ولي من محکم و قاطع تو چشماش خيره شدم بدون سستي 

  . مقاومت در برابر چشماي عسليش سخت بود ولي من محکمتر

يلي خ:» ون و جذابي زد و گفت از اين حرفام . من بنيتام . اولين زن فضانورد زمين . الکي نيست . آب دهنمو قورت دادم . لبخند مهرب

  «. جسوري
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  . ـ ميدونم

 . ـ هنوز نفهميدي بايدبه من احترام بذاري ؟ جون تو توي دستاي منه

پوزخند زدم . از اون پوزخنداي خوشگل و حرص درارم . از جام بلند شدم . رو به روش وايستادم و همونطور که سرمو بالاگرفته بودم 

  من تو دستاي توئه ؟ کي همچين هه . کي گفته جون:» گفتم 

فقط بهم خيره شد . خودمو نباختم . رفتم جلو مثل يک جنتلمن روبه روش خم شدم . صورتم خيلي نزديکش بود . « حقي به تو داده ؟

  هميشه مامان بابا بهم ميگفتن گربه شرک . آخه خيلي راحت حالت

البته نه حالت مظلوم حالت يک گربه کوچولوي ملوس آماده ي چنگ  چشمامو عوض ميکردم . دوباره همون حالتو به خودم گرفتم

  انداختن . بي خيال بابا . همون برق چشمام مهمه . تو صورتش

توهيچ برتري اي نسبت به من نداري . تو هيچ حقي روي جون من نداري . روي خود منم نداري . اين مقامات مسخره :» زمزمه کردم 

  ونه ي برتري تو نسبت به منو رسمي اي که اينجاداري نش

نگاهش کنجکاو شد . ناخودآگاه بهش خيره شدم . دوباره آب دهنمو قورت دادم . واي خدا بگيرم . خودمو ...« نيست . اگه برتري 

  کشيدم عقب دوباره وايسادم و سعي کردم دست و پامو جمع کنم و با

ابت کن . برتري يعني انسانيت . نميدونم درمورد شما فضايي ها هم عمل اگه برتري بهم ث:» صدايي که سعي ميکردم قاطع باشه گفتم 

  ميکنه يا نه ولي برتري يعني وجدان ، قضاوت ، منطق و عادل

بودن . که اونطور که من ميبينم يک ذرش هم تو وجود تو نيست ولي من حداقل کم کمش وجدانو دارم . من برترازتوام و تو هيچ 

  کني يا به من تهمت بزني . اينم بدون که خدا حقي نداري که منو تهديد

 «. ، خالق همه ما و شما انسانو برترين موجودميدونه . اگه بازم ادعاي برتري داري ميشنوم

فقط بهم خيره شد . سرمو بالانگه داشته بودم . انگار از يک امتحان پيروز بيرون اومده بودم . از جاش بلند شد و اومد طرفم . با 

  ش کردم . پوزخند زد . حرصش گرفته ميدونم . برايغرورنگاه
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يکني خوب سخنراني م:» همين به پوزخندش اهميت ندادم . تازه تو دلم داشتن کيلو کيلو قند آب ميکردن . مچ دستمو گرفت و گفت 

  هيچي نگفتم و با ناز رومو برگردوندم . تو يک حرکت سريع مچ.« 

» :د . جيغ خفيفي کشيدم و براي اينکه يکم از دردم کم کنم پشت بهش وايسادم و غريدم دستمو پيچوند ودستمو پشت کمرم خم کر

  «چيکار ميکني ؟

  . ـ سخنراني کن ولي جلوي آيينه براي خودت به قول زميني ها جوجه

  . ـ خودتي

  . ـ من که اينطور فکرنميکنم

  «فهميدي ؟:» نميشه پيش بينيش کرد . گفت و فشار خفيفي به دستم آورد که باعث شد دوباره جيغ بزنم . اصلا 

  . ـ نه

محکم تر مچمو پيچوند . حس کردم الانه که صداي شکسته شدن استخونام و داغون شدن مفصلمو بشنوم . گوشه لبمو گزيدم . زمزمه 

  «. ول کن مچمو:» کردم 

  ـ فهميدي يا نه ؟

 . ـ آ...آره فهميدم ديونه ولم کن

دستمو از پشت کمرم آزاد کرد و همونطور که مچم تو دستش بود پرتم کرد روي زمين . نفس نفس زدم . کل موهام پخش شده بود 

  ديگه براي من سخنراني نکن:» توصورتم . با صدايي مغرورگفت 

» :م . پوزخند زد و دوباره گفت مچ دستمو گرفتم . دردخيلي عجيبي داشت . ناخودآگاه ناله کردم و دندونامو بهم فشارداد.« جوجه 

  . و خواست بره که از درد جيغ زدم.« مظلوم نمايي هم نکن 

س بذار پ:» خنديد و گفت .« مچم درد ميکنه . اگه تا صبح خوب نشه بخدا ميکشمت :» سرجاش وايساد ولي طرفم برنگشت . گفتم 

  اومد طرفم و« خوبش کنم که يکهو نزنه به سرت منو بکشي.
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داخل قصر . عمدامچ دستمو گرفته بود و فشار ميداد . ميخواستم گريه کنم دردش خيلي شديد بود . منو برد طرف آسانسور  کشوندم

  ، سوار شديم و منو به خودش چسبوند که پرت نشم پايين . وقتي

د . يک قطره اشک گوشه چشممو رسيديم بردم تو همون اتاقي که ورونيکا بود . تعجب کردم لاريسا هنوز اونجا بود . مچم داغون بو

  اين آدم بي:» با ناله گفتم « چي شده ؟:» پر کرد . لاريسا گفت 

تم ديگه توقع نداش.« درست حرف بزن باهاش . تو فقط يک خدمتکاري :» لاريسا با قاطعيت گفت .« فکر وحشي دستمو داغون کرد 

  اينم همينطوري خردم کنه . گلاسيوس پوزخند زد . لاريسا منو

خنديدم . هه . خودش .« من ميدونم بانوي من :» گلاسيوس جاي من گفت « چت شده ؟:» روي لبه ي تخت کنار ورونيکا نشوند و گفت 

  اين بلاروسرمو آورده ميخوادم ندونه من چمه . شيطونه ميگه

ش جاي چونش بود يکي رو صورت خوشگلشو کلا بريزم پايين . ازنو بسازم . منم که تو معماري داغونم يکهو ديدي يک چشم

  پيشونيش . خندم گرفت از اين فکرم ولي مثلا بايد خودمو به موش

» :رو به روم نشست . دستمو کشيدم عقب و گفتم .« خودم خوبش ميکنم :» مردگي ميزدم براي همين تحمل کردم . گلاسيوس گفت 

  «. لازم نکرده ميزني ميکشيم

 ؟ ـ بدش به من دستتو . خوبي بهت نيومده

  . ـ نه از طرف جنابعالي نيومده

اگه توشرايط معمولي بودي ميزدم تو گوشت طوريکه نفهمي از کجا :»پوزخند زد و گفت .« احمق دستم :» مچمو کشيد که جيغ زدم 

  مچمو يکم اينور و اونور کرد . از داخل جيبش...« خوردي ولي 

نگاه کرد . يک لبخند مهربون زد . داشتم محوش ميشدم که يکهو درد يک دستمال گردن خيلي شيک درآورد . دور مچم بست و بهم 

  خيلي شديد تو مچ دستم باعث شد جيغي بکشم که تو کل قصر

  «چه خبره گلاسيوس ؟ چه بلايي سرش آوردي ؟:» گريم گرفت . ورونيکا از خواب پريد . گفت .« جا افتاد :» بپيچه .خنديد و گفت 

 . حالت خوب نيست ـ هيچي عزيزدلم تو بخواب .
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 «. ميکشمت:» با عصبانيت بهش نگاه کردم و گفتم 

 ـ جرئت داري اينکارو بکن . هرچي هيچي بهت نميگم . کي ميخواي بفهمي بايد ازم اطاعت کني؟

 ... ـ هيچ وقت ... هيچ ... وقت

ه آخه ؟ تاحالا روز به اين طولاني اي عصباني شد . مشتشو فشرد و رفت بيرون . ديونه . دستم به شدت درد ميکرد . اين چه وضعش

  تو با اين لباس مهموني:» نداشتم . لاريسا بهم نگاه کرد و گفت 

براش لباس مخصوصش و همينطور لباس خواب :» به لباسم نگاه کردم . آخ . تاالان اين تنم بوده . به نديمش گفت « راحتي ؟

  رماجراييروز پ:» نديمه رفت . روبهم گفت « مخصوصش رو بيار . 

 . اينو گفت و خودشم رفت بيرون« داشتي . بهتره يکم استراحت کني.

  «کاري دارين با من ؟:» ورونيکابهم نگاه کرد . ديگه داشت رومخم ميرفت . برگشتم طرفش و گفتم 

 . ـ من ... نه ... نه

  «؟دردنداري :» بهش خيره شدم . لبخند مهربوني زد . يکم آروم تر شدم . زمزمه کردم 

 ... ـ نه

  ـ ناراحتي ؟

  ـ مگه ميشه نباشم ؟

نفس عميقي کشيد . بهش خيره شدم تا ادامه حرفشو بزنه . « ببين بنيتا ... من مثل ... :» سرمو انداختم پايين . بعد يکم مکث گفت 

  من تورومقصرنميدونم . گلاسيوسم نميدونه فقط يکم:» گفت 

سرمو به نشونه ي تاييد تکون دادم . نديمه اومد تو و روبه « ناراحته . دنبال مقصرميگرده عادتش همينه . توخودتو ناراحت نکن باشه ؟

 . لبخند زدم و ازش گرفتمشون.« اينم لباسات :» من گفت 

گه من کلفتم که بهم اينو ميدن ؟ دودست لباس بود . يکي که همون لباس نديمه ها . اعصابم خرد شد وقتي ديدمش . يعني چي م

  ديگه داشت خونم به جوش ميومد . ولي لباس خوابش خيلي قشنگ بود
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بانو گفتن فعلا توي اتاقي که بهت نشون ميدم بخوابي . تافردا :» جنسش مثل ابريشم نرم بود و مثل حرير لطيف . نديمه گفت  .

  ود . ديگههيچي نگفتم و دنبالش رفتم . نصفه شب ب.« برگردي قصر 

داشتم ميمردم از خستگي . به يک اتاق رسيديم . رفتم تو و به اتاق بادقت نگاه کردم . خيلي بزرگ بود ولي يکم دلم مي گرفت توش 

  . . سفيد سفيد بود کل اتاق . انگار تو يک جاي خالي خالي باشي

و پوشيدم . چقدر نرمه واي . دلم ميخواست تموم زندگيم همه چيز سفيد بود . دريغ از يک لکه ي رنگي . رفتم طرف تخت . لباس خواب

  همين لباسو داشته باشم . آرامش عجيبي بهم ميداد . روي تخت

دراز کشيدم و چشمامو بستم . خيلي زود به خواب رفتم و زودتر از اون با صداي نديمه بيدار شدم . چشمام اصلا ناي بازشدنو نداشت . 

  بايد بيدارشين ديرشده:» چيد صداش مثل اجل معلق تو سرم پي

  « . صداتون زدن . نياين عصباني ميشن بانو:» پوفي کرد و گفت .« ولم کن :» پتوروباخشونت روي سرم کشيدم و گفتم  «.

  . ـ من ديشب نزديک صبح خوابيدم . خودت که ديدي چقدر زجر کشيدم ولم کن

ت پلکام سنگين ميشد که يکي کنارم روي تخت نشست . خودموبه خواب زدم . رفت از اتاق بيرون . منم دوباره گرفتم خوابيدم . داش

  موهامو از روي صورتم آروم کنار گوشم جمع کرد . نميدونستم کيه

کنجکاو شده بودم . منم که فضول . اصلا طاقت نياوردم . آروم تو جام تکون خوردم . و چشمامو باز کردم . لاريسا بهم لبخند زد .  .

  خيلي مليح خنديد و گفت.« ببخشيد :» ام بلند شدم و گفتم فورا از ج

  «. نميخواستم بيدارت کنم »:

  . ـ نه نه اينجوري نيست

  . ـ بخواب . به گلاسيوس ميگم يکم بعد ميري قصر

 ... ـ بانوي من

  ـ بله ؟

 ـ مي ... ميشه نرم ؟
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 کجا نري ؟ -

ه اين قصرميشم ولي ... باورکنين اصلا من و گلاسيوس باهم نميسازيم . الانم دستم ـ اونجا ؟ حتي ... حتي اگه بخواين من همينجا نديم

  خيلي درد ميکنه . ديشب فلجش کرد بعدم که اونطوري جاش

 انداخت . اون خيلي اذيتم ميکنه

  . ـ تو حق اوني . من نميتونم توروازش بگيرم

  . ـ ولي شماهرکار بخواين ميتونين بکنين

  . کار درست نيست . به گلاسيوس سفارش ميکنم که باهات نرم تر رفتار کنهـ متاسفم ولي اين

 اگه ديگه خوابت نمياد لباستو عوض کن وبيا پايين . بقيه دارن صبحانه:» هيچي نگفتم ولي داشتم از حرص ميسوختم . با لبخند گفت 

  واي دهنم آب افتاد . ازوقتي اومدم.« ميخورن . توهم بخور 

خواب از يادم رفت . مثل جت از تخت اومدم بيرون . لاريسا رفت بيرون . انصافا خيلي مهربون و عزيزه . خيلي . اصلا  هيچي نخوردم .

  مثل اين ملکه ها و الهه هاي ديگه اي مثل اون پتروس

م پايين و پوشيدم و رفتگنداخلاق نيست . راستي . من هنوز الهه جنگو نديدم . چه جالب . بايد حتما ببينمش . کي هست اصلا . لباسم

  ولي همون لباس قبليمو يعني لباس مهموني .ميدونستم خيلي ديونه

ه مبه نظرميام ولي عمرا اگه من لباس نديمه بپوشم . من ... اونم من... استغفرالله . واقعا که . من پيشرفته ترين زن جهان بيام لباس ندي

  ه يکم ازبپوشم ؟ صدتامثل گلاسيوس جلو من تا کمرخم شن تاز

ارزشم جبران ميشه . والا . به سالن رسيدم . همه نشسته بودن . دهنم بازموند . ورونيکا هم نشسته بود . وا مگه اين همين چندساعت 

  پيش بچشو به دنيا نياورد ؟چطور ميشينه ؟ البته دوراز جون و

بي احترامي نباشه و ... خيلي انگاري سگ جونه . از پله هاي صدتايي که مثل جت بالا پايين ميره . چندساعته بعد طايمانش راحت 

  ميشينه و ... بخدا قسم . باورودم همه برگشتن طرفم . لاريسا با
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ين دختر منه ا:» سيوس بالحن شوخي گفت رفتم طرفش و کنارش نشستم . لبخند زد و روبه گلا.« بيا کنار من بشين :» لبخند گفت 

  با غرور صاف نشستم« گلاسيوس . تو نبايد اذيتش کني . خب ؟

ن اگه اون بانوي م:» سرجام . هنوز به غذا نگاه نکرده بودم . مثلا مي خواستم کلاس بذارم که گشنم نيست . گلاسيوس با احترام گفت 

  فکرکنم همه دختر شما باشه که به هيچ عنوان نمي تونه باشه

لاريسا خنديد . يعني چي ؟ داشت از من دفاع ميکرد چرا .« بايد تواين سرزمين قتل عام شدنو ترجيح بدن به پرنسسي مثل اون داشتن 

  ولي مثل دخترنداشتمه . لطفا:» ميخنده ؟ رو به گلاسيوس گفت 

  «. يزم ؟ مطمئني هيچي نميخواي بخوري ؟ ضعف ميکنيعز:» گلاسيوس هيچي نگفت و به ورونيکا گفت .« يکم ملايم تر باش باهاش 

  . ـ نه نميخورم . تو بخور

  . ـ من ديگه دارم ميترکم . بسه ورونيکا

  . ـ گلاسيوس بخور بازم . تو نياز داري

با اين من :» گلاسيوس زد زيرخنده . با حالت چندشي رومو برگردوندم . بخدا لوس تر از اينا نديدم . گلاسيوس باخنده گفت 

 ظاهرسرحال با اينهمه غذايي که به زور به من ميخوروني نياز دارم و تو

  «. توبخوري منم خوردم:» ورونيکا لبخند زد و گفت « نه با اون اتفاق ديشب و اين اندام نحيفت ؟

  . ـ عزيزم باور کن ديگه نميتونم

  . ـ خيلي خب

  . ـ خداروشکر

به ميزنگاه کردم . شاخ در آوردم . اينا چين ؟ من چطوري .« تو هم يک چيزي بخور :» فت ورونيکا لبخند زد . لاريسا رو بهم گ

  ن...نه:» بخورمشون ؟ آب دهنمو باترس قورت دادم و با لکنت گفتم 

  «. ممنون ...

  . ـ بخور . بهت ميسازه
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 ... ـ آخه

  . ـ بخور

د . يکي يکجورايي مثل ... يکم فکر کردم آره دقيقه مثل آب جلبک بود . دوباره به غذا ها و نوشيدنيا نگاه کردم . دونوع نوشيدني بو

  . عق . ميديدمش هم حالت تهوع ميگرفتم چه برسه به خوردنش

 به اون يکي نگاه کردم . يکجورايي مثل شيرکاکائو ولي رقيق تر بود . يک کوچولو هم داخلش ميدرخشيد

ه کردم . همشون انگار کيک و شيريني بودن . فقط با رنگاي متفاوت و طرح هاي از نوشيدنيا صرف نظر کردم و به خوردني ها نگا

  خوشگل . دوتا توجهمو جلب کرد . يکي زرد رنگ بود و طرح

ستاره درستش کرده بودن . يک نوع هم قرمز جيغ و آتيشي بود که کروي درست شده بود .با توجه به اينکه اينجاهمه 

  هست حدس زدم اون کرويه شهاب سنگ باشهچيزدرموردکرات و سيارات و ... 

« .خب . درکت ميکنم . حتما هيچکدومو دوست نداري :» بهم نگاه کرد و گفت ...« خوشمزه به نظر مياد اما :» رو به لاريسا گفتم  .

  هيچي نگفتم . هميشه از تعريف الکي بدم ميومد . خب بذار بفهمه

و يک فنجون گذاشت جلوم . تو کل ميز فقط يک فنجون از اين نوشيدني بود که اونم .«  اينو بخور:» دوست ندارم . لبخند زد و گفت 

  . جلوي لاريسا بود . کاملا نگاه تعجب انگيز گلاسيوسو حس کردم

 «اين ... چيه ؟:» گفتم 

  . ـ چاي نور

 ـ چاي نور؟؟؟؟؟

  . و تعارفش ميکنمـ آره . تو کل اين شهرفقط الهه نور ميتونه ازاونا بخوره . ولي من به ت

  « يعني ... به جز الهه هاي نور من تنها کسيم که توکل اين شهر پرجمعيت از اين ميخورم؟:» با شگفتي گفتم 

 . ـ ميخوري نه ... خوردي ... فکراينکه بازم بذارم ازش بخوري رو از سرت بيرون کن
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شونه « .مطمئن باش به امتحانش مي ارزه . حتماچيزخوبيه که فقط من ميتونم بخورم :» و خنديد . لبخند زدم . نزديکتر آوردش و گفت 

  هامو بالا انداختم و فنجونو تو دستم گرفتم . کاملا بهش نگاه

خيلي مي درخشيد تو کل مايع يک عالمه از کردم . مايعي به سياهي شب با يک چيزاي خيلي خيلي ريزکه طرح ستاره بود،زرد رنگ و 

  اينا غوطه ور بود . جاي بخار انگار يک چيزايي مثل ابر دورش

جمع شده بود . درست مثل اينکه يک تيکه از آسمون شب رو تواين فنجون جمع کرده بودن . زيرچشمي به گلاسيوس نگاه کردم . 

  از لج داشت صبحونشو ميخورد ولي معلوم بود حواسش پيش منه .

اونم شده ميخورمش . فنجونوبردم سمت دهنم و بعد يکم مکث خوردمش . واي مزش عالي بود . نسبت به رنگين کمانه اصلا نميشد 

  باهم مقايسشون کرد . اصلا هرچي فکرميکردم نميتونستم مزشو

ديگه بهش لب زدم که لاريسا توصيف کنم . حس آرامش عجيبي داشت . چيزي که دلت ميخواست تا ميخواي ازش بخوري . يکم 

  «. يک شانس بهت ميدم . يک لحظه دست از خوردنش بردار:» گفت 

.  با گلاسيوس حرف زدم . گفت ديگه به تو نياز نداره:» نميتونستم ولي گذاشتمش روي ميز و به لاريسا نگاه کردم . با لبخند گفت 

  ن چايوميخوام يک شانس بهت بدم . من دوتا مزه تو ذهنمه . تو اي

توصيف کن . اگه اون دوتامزه رو هم بين توصيفاتت گفتي نگهت ميدارم اينجا ولي اگه نه ميفرستمت يک جاي ديگه . نترس اونجاهم 

  با تعجب.« جاي بدي نيست ولي طبيعتا اينجا برات خيلي بهتره 

  «فقط بخاطر يک مزه ؟:» نگاهش کردم . گفتم 

 . رونگه دارم . اينطوري از ترديد در ميامـ نه . دوتا . من مرددم که کجا تو

مهم اين بود که از قصرگلاسيوس بيام بيرون . ديگه چي برام مهم بود ؟ به .« با ... باشه :» بهش نگاه کردم . منتظر بود . با لکنت گفتم 

  خب ... قهوه ... کاکائو:» چاي نگاه کردم . بعد يکم فکر گفتم 

  «. شير ... نارگيل ... و ...آناناسپرتقال ... ليموشيرين ...  ...

  ـ تموم ؟
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 . ـ آره

 ... ـ خب ... خوشبختانه قصر پتروسو رد کردي

بهش نگاه کردم . منتظر بودم ببينم کجا بايد .« ولي قصر منم رد کردي :» وسط حرفش از ته دل نفس عميق کشيدم . خنديد و گفت 

  نميدونستم.« ميري قصر الهه جنگ :» برم . بعد يکم مکث گفت 

بايد خوشحال باشم يا نه . فقط بهش نگاه کردم . الهه جنگ ؟ خداکنه از اين بي اعصابا نباشه که اگه باشه خودم برميگردم پابوس 

  تو هيچکدوم از مزه هايي که من ميخواستمو:» گلاسيوس . گفت 

  «. نگفتي

 ـ مزه هايي که شما فکرميکردين چي بود ؟

  خودم هميشه موقع خوردن اين حس ميکنم شور مثل نمک و تلخ مثل ليمو ـ من ... دوتامزه اي که

  . ـ ولي من که ليمو رو گفتم

  . ـ اميدوارم درک کني که ليمو شيرين با ليمو فرق داره

  «. ولي بايد زودتر بري . من بهش خبر ميدم . بقيه چايو بخور و برو:» پوفي کردم . گفت 

  ؟ـ خب ... اونجا وظيفه من چيه 

  . ـ اينو الهه جنگ مشخص ميکنه . من نميتونم چيزي بگم

هيچي نگفتم . به گلاسيوس نگاه کردم . اگه اونجا بدتر از قصر اون باشه چي ؟ نگاهش تونگاهم گره خورد .هرچي بيشتر سعي کردم 

  ازش چشم بردارم کمتر موفق ميشدم . انگار يک قفل سنگين به

کث بدون هيچ احساسي روشو برگردوند . منم رومو برگردوندم . اه غد مغرور . فنجونو برداشتم و نگاهامون زده بودن . بعد يکم م

  چرا هنوز اين لباسو:» بقيشم خوردم . لاريسا بهم نگاه کرد و گفت 

. اوف .  دوزممونده بودم چي بگم . گلاسيوس پوزخند زد . بميري انشاءالله . واي بنيتا الهي کفنتو من خودم برات ب« عوض نکردي ؟

  بدجور ضايع شدم . هول بودم ولي خودمو جمع و جور کردم و
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د . انتظار لبخند ز.« چون ... چون بانوي من ... نميخواستم لباس خدمتکار بپوشم و لباس ديگه اي ... لباس ديگه اي هم نداشتم :» گفتم 

  «. بذار بهت يک لباس بدم:» داشتم الان بهم بتوپه ولي گفت 

  «. بانوي من بذارين خودم بهش ميدم:» و از جاش بلند شد . نديمه گفت 

 . ـ لازم نيست

اوپس . قسم ميخورم يکبار ديگه همچين ضايعي کردم خودمو دار بزنم . از جام بلند شدم و دنبالش .« دنبالم بيا :» و روبه من گفت 

  رفتم . رفتيم داخل يک اتاق . خيلي بزرگ بود . به بزرگي سالن

ي رو يک:» اصلي . فکر کنم اتاق خودش بود . رفت سمت کمدش و بازش کرد . کل کمد پربودازلباساي سفيد . همه مدل . زمزمه کرد 

  و رفت بيرون . يعني يکي از.« انتخاب کن و زود آماده شود 

ک رفتار ميکنه ؟ به لباسا نگاه کردم . يلباساي اونو انتخاب کنم؟؟؟؟ داشتم شاخ در مياوردم . اينقدر بخشندس يافقط به من اينطور 

  لباس بدجور به دلم نشست . سفيد بود و کوتاه . ساده بود . يک

پيراهن سرهم سفيد بود که جلوش بنداي ضربدري تزئينش کرده بود همين . برش داشتم . خيلي ناز بود . بعد يکم مکث با ترديد 

  براتون:» ديمه گفت ن« بله ؟:» پوشيدمش . در به صدا در اومد . گفتم 

رفتم طرف در و بازش کردم . کفشا رو برداشتم . سفيد بودن اونا هم . حالت چکمه بلند . .« کفش آوردم . ميذارم جلوي در 

  پوشيدمش . واي خجالت ميکشم با لباساي اون برم بيرون . يعني از خودش

تم از اتاق بيرون و بعد طبقه پايين . لاريسا وقتي ديدم با خنده خجالت ميکشيدم . ولي مجبور شدم برم بيرون . داشت ديرميشد . رف

  و.« سليقت عاليه . منم عاشق اونم . اينم هديه من به تو :» گفت 

 يکم تو.« خودت باش  اميدوارم بازم ببينمت . مواظب:» اومد جلو . دستاشو از هم باز کرد . رفتم تو بغلش . فشارش دادم . گفت 

  براي بغل مامان تنگ شد . اومدم بيرون و با بغلش موندم . دلم

  «. بريم:» علامت سر تاييد کردم . گازباس اومد طرفم و گفت 

 ـ باتو ميام ؟
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  . ـ آره

  . ـ باشه

تااونجا راهه  چقدر:» دنبالش رفتم . از قصر رفتيم بيرون . روز شده بود . آسمون روشنايي خيلي قشنگي داشت . به گلاسيوس گفتم 

  «؟

  . زياد نه . سي دقيقه ـ

  . ـ آهان

بقيه راهو هيچ حرفي نزديم . مثل يخ ميمونه . انگار مجسمه متحرکه . هيچي نميگفت . منم روم نميشد برم رو فاز پرحرفيم پس مثل 

  يک بچه ي خوب آروم موندم

 شون مثل زميني هاست . خيلي سرد بودکم کم داشتيم ميرسيديم به يک ناحيه ي سرد . برف ميومد . تعجب کردم . بالاخره يک چيز

  ولي مهم تر ازاون لباس سفيدم که با برفا ترکيب شده بود خيلي تو

برگشت طرفم . تو دستم دميدم تا يکم گرمتر .« سردمه گاز باس :» اون منظره جالبم ميکرد . خودمو جمع کردم و روبه گازباس گفتم 

  دور شونم حلقه شه . يکم بهم نگاه کرد بعد اومد جلوم ودستشو

کرد و منو به خودش چسبوند . يکم گرمترشدم ولي بازم سرمااونقدر زياد بود که به گرماي بازوهاش غلبه کنه . بعد چنددقيقه راه 

  گازباس ... بخداسردمه:» رفتن ديگه داشتم ميلرزيدم . به زور گفتم 

پايين . يک قطره اشکم ريخت که سوزشش يکهو توي صورتم  با کلافگي برگشت طرفم . سرمو انداختم.« توروخدا يک کاري کن  .

  خداي من داري گريه ميکني ؟ اينقدر بچه اي:» دويد . گفت 

قط يکم صبر ف:» يکم بهم نگاه کرد و بعد دوتادستشو روبازوم گذاشت و با ملايمت گفت ...« نخير :» فوري اشکمو پاک کردم و گفتم «؟

  . اون به برف هم تسلط دارهکن . سرماي اينجا بخاطراينه که 

براي همين نزديک قصرش پوشيده از برفه . ولي ... ولي عادت ميکني بهت قول ميدم . در ضمن داخل قصر گرمه . تو هم الان لباست 

  . مناسب نيست اونجا لباس مخصوصيه که داغ نگهت ميداره
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.  به جلو نگاه کردم . چيز زيادي ديده نميشد.« ميرسيم . ببينش  فقط ... يکم تحمل کن . ديگه ميرسيم باشه ؟ قول ميدم بهت . داريم

  برف زياد شديد نبود ولي دوروبرکاملا پوشيده از برف بود . فقط

يک تيکه هايي از يک قصر ديده ميشد . يک قصر برفي . يک جورايي شيشه اي مانند ولي برفي ... جنسش مثل قنديل بود . دستمو 

  . تري رفت طرفش . بعد چند دقيقه رسيديمگرفت و با قدم هاي تند 

:» قصر خيلي بزرگي بود و خيلي خيلي خوشگل . گفتم  . به قصر نگاه کردم يکم هوا گرمتر بود ولي بازم به نوبه ي خودش سرد بود

  وسط حرفم گفت...« يک سوال . اگه اون هم الهه جنگه هم برف 

  «. رف تسلط دارهما اينجا الهه ي برف نداريم . اون فقط به ب »:

  ـ خب همون . چرا پس اون بالاترين مقام نيست و لاريساست ؟

ـ لاريسا هم قدرتهاي خاص ديگه اي داره . ولي مهم اينه که نور خيلي خيلي بيشتر از برف توي زندگي اهالي اينجا تاثيرداره . هيچ 

  کس جز کسايي که تو اين قصر زندگي ميکنن برف روي زندگيشون

  . تاثير نداره . يک چيز جزئي و به قول معروف دکوريه . ولي لاريسا خيلي قدرتاي ديگه داره . تموم چرخ اين شهر با اون ميچرخه

من ديگه نميتونم باهات بيام . بقيه راهو خودت :» ديگه وقت پرسيدن سوالي به من نداد و رفت داخل . منم دنبالش رفتم . بهم گفت 

  «. برو

  ... ـ من

وقت نداد بهم که حرف بزنم و دوباره مثل دفعه قبل روي شمشيرشو فشار داد و رفت . ديونه . خب از اونموقع همينکاروميکردي 

  . دوثانيه اي ميرسيديم . شونه هامو بالاانداختم . همه بدبختيا مال منه

ستمو رو قلبم گذاشتم . بعد چند ثانيه نفس حيس فقط من بدبخت . رفتم داخل که يکهو يک تير از کنارم خورد به ديوار . پريدم و د

  شدمو بيرون دادم . واي خدا اين از لحظه ي ورودم . بقيش معلوم

نيست چي ميخواد بشه . با خشونت به رو به رو نگاه کردم . يک مرد جلوي روم بود . مطمئنا تيرو اون پرت کرده بود . بهم لبخند زد و 

 داشت . حتما همينه . وايصدام زد . رفتم جلوتر . يک تاج 
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يک مرد ديگه . اونم از نوع جنگيش خدا . چرا تنها الهه زن لاريساست . هر چي مرده دوروبر منو گرفته . اعصابم خرد بود ولي اينم 

  يکيه مثل البته بدترازگلاسيوس به نظر مياد . ديگه نبايد شيطنت

 :»آروم بهش احترام گذاشتم و گفتم .« خوش اومدي :» بودم . گفت کنم . خودشيريني و دهن کجي هم قدغن . ديگه بهش رسيده 

  يک زن از پشت سرش اومد بيرون . تقريبا همسن لاريسا.« ممنون 

بود . البته لاريسا هم پير نبود . اونم نه . آره سنش به گلاسيوس ميخورد . بهش نگاه کردم . واي اينم که لباسش سفيده . سرتا سر 

 سفيدترازاون . موهاشو بافته بود و از يک سفيد بود باموهاي

طرف شونش ول کرده بود و موهاي کوتاهشم توي صورتش ريخته بود . لباسش آستين چسب اما توري داشت که طرح برف روش 

  زده بودن رنگش آبي مايل به سفيد بود . يقه ي يکم باز و لباس

روي شونش بود که دنباله داشت و اون کاملا آبي آسموني ولي بازم  آبي داشت که پايين لباسش هم دامن بلند داشت . يک شنل هم

  توري بود . درکل عاشق لباسش شدم . تيرکمون دستش بود . يعني

تم به اونم احترام گذاش.« سلام :» اون اونطوري منو هدف گرفته بود ؟ لبخند زد . يک تاج کريستالي هم روي سرش بود . روبهم گفت 

  يکي« پس لاريسا توروفرستاده ؟:» گفت ولي جوابي ندادم . 

  «. بله:» نيست بگه وقتي شوهرت الهه جلوته تو چرا سوال ميپرسي . با حرص گفتم 

  . ـ خوشگلي

  . ـ ممنون

  «اسمت چيه ؟:» مرده پرسيد 

  . ـ بنيتا

  . ـ خوبه

 «من ؟ خب ... بنيتا ... چيزي از جنگ ميدوني که اومدي به قصر:» زنه لبخند زد و گفت 
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ببخشيد اگه ... گستاخي ميکنم ولي ... مگه شما :» شاخ در آوردم . قصر اون ؟ مگه ... امکان داره اون الهه جنگ باشه ؟ با تعجب گفتم 

  «پس انتظار داشتي کي باشه ؟:» خنديد و گفت « الهه جنگين ؟

  . شهـ من ... من منظوري نداشتم فقط ... انتظار نداشتم که الهه جنگ يک زن با

فوري  «تو خودت يک زني . اگه تو زنارودسته کم بگيري ديگه کي ميخواد قبولشون داشته باشه ؟:» اومد جلو دستمو گرفت و گفت 

  اتفاقا من با شما موافقم . واقعا مازنا خيلي کارا ازمون بر:» گفتم 

  «. ول کنن . اونم الهه جنگمياد فقط منظورم اينه ... فکرنميکردم مردم اينجا يک زنو به عنوان الهه قب

 ـ مگه لاريسا هم يک الهه زن نيست ؟

  . ـ درسته اما جنگ با نور فرق داره

  ـ نه . وقتي يک زن ميتونه نور تموم جهانو کنترل کنه قطعا يک زن ديگه هم ميتونه بهترين جنگجوي جهان باشه . موافق نيستي ؟

  . ـ چرا . قانع شدم

  . ـ خوبه

آره . آره . من ميخوام :»يکهو بدون اينکه حواسم به خودم باشه گفتم .« سمارسيس ... هنوز باهام نجنگيدي :» رو به شوهرش گفت 

  خنديد و رو به شوهرش که.« جنگ يک الهه جنگو ببينم 

  «. دلشو نشکن:» فهميدم اسمش سمارسيسه گفت 

  . ـ قول ميدم اين بار ببازي

  ال تو . ديگه به دردم نميخورهـ اگه باختم مقامم م

چه اسم .« اورنينا :» خودش فهميد و زمزمه کرد ...« عذرميخوام ... من ميتونم اسم شما رو :» سمارسيس خنديد . رو به الهه گفتم 

  عجيبي . ابروهامو بالا انداختم . رفت عقب . شنلشو که دنباله دار

گذاشت و يک شمشير برداشت . البته کريستالي بود شمشيرش . سمارسيس هم  بود باز کرد . شنلش روي زمين افتاد . تيرکمونو

  همونو برداشت و رو به روش وايستاد . اورنينا با ژست خاصي
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وايستاد و يکم تو چشماي سمارسيس خيره شد . موهاشو تکون داد که از هم باز شد و ريخت دوروبرش . لبخند شيطنت آميزي زد و 

  له رو شروع کرد . همون حرکت اولشتو يک حرکت برق آسا حم

باعث شد مخم هنگ کنه . خيلي فرز و سريع بود و حرکاتش فوق العاده کاري بود . تعجب کردم که چطور سمارسيس ميتونه مقاومت 

  کنه . موهاش خيلي تند تو هوا تکون ميخورد و خيلي سريع

. تقريبا پنج دقيقه گذشته بود ولي هنوز هيچ کدومشون برنده نشده ميجنگيد . تاحالا هيچ کسو اينطوري نديده بودم که مسلط باشه 

  بودن . منم جوگير شده بودم . اورنينا رفت نزديک سمارسيس تو

يک حرکت سريع با پاش به شکش ضربه زد و شمشيرشو قاپيد . سمارسيس يکم عقب رفت . اومد جلوتر که با دست خالي به اورنينا 

  شيرو از پشت سرش روي گردنشحمله کنه که اورنينا يک شم

گذاشت و با شمشير ديگش از جلو تهديدش کرد . سمارسيس متوقف شد و سرشو بالا گرفت . به معناي واقعي غرق شده بودم تو 

  اورنينا شمشيرو.« تسليم :» مهارتش . سمارسيس لبخند زد و گفت 

از پشت اومد جلو و خواست شيمشيرو از اورنينا بگيره از پشت گردنش برداشت و برگشت طرف من . سمارسيس با يک حرکت تند 

  که اورنينا خيلي فرز برگشت و به جاي استفاده از شمشير با

حرکت دستش همه برفارو خيلي محکم به سمارسيس کوبوند . واي . انقدر هيجان زده بودم . جلوي روم يکي تونست برفو کنترل کنه 

  ا برفاي روي. سمارسيس افتاد زمين .سرشو تکون داد ت

 . بي انصافي بود اورنينا . تو حق نداشتي موقع جنگ از برف استفاده کني:» صورتش بره کنار و گفت 

ـ تو هم حق نداشتي وقتي جنگ تموم شده از پشت غافلگيرم کني . در ضمن تقصير من نيست که تو هيچ قدرت خارق العاده اي 

  . نداري

اورنينا به برف خيره شد و تويک لحظه براي يک ثانيه چشماش آبي .« و از روم بردار سنگينه حالا برفا ر:» سمارسيس خنديد و گفت 

  ديرت:»شد و برفا پرت شد اونور . لبخند مهربوني زد و گفت 

  «چطور بود ؟:» سمارسيس خنديد و رفت . برگشت طرف من و گفت .« ميشه عزيزم برو 
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  . مهارتتون باورنکردنيه . منم دوست دارم اينکارا رو بکنمـ عاليييييييييييييييييييييي يييي . واو . 

  . ـ کنترل برفو شرمندتم ولي قول ميدم تو يک مدت کم ازت يکي مثل اون بسازم . بعد من اون بهترين جنگجوي اين شهره

  ـ واقعا ؟

  . ـ واقعا

  . ـ عاليه

  ـ خب ... هي تو ... لباس لاريسا رو پوشيدي ؟

  «... آره چون ... چون:» د . آبرو ريزي بين المللي شد . با شرمندگي گفتم اوخ . اينم فهمي

  . ـ مهم نيست بي خيال

دنبالم بيا . بهت يک اتاق ميدم . لباس مخصوصتم بهت ميدم . يکم استراحت کن و :» خداروشکر . هيچي ديگه نگفتم . ادامه داد 

  «. قصروبشناس . بعد از اون آموزشات شروع ميشه

 موزش؟ـ آ

ـ آره خب . ما اينجا نديمه پرورش نميديم . خيلي وقته که فقط چندتانديمه اينجان . بيشتر به حفاظت قصراهميت داده ميشه . ميخوام 

  . يکي از محافظا باشي

 ... ـ ولي ... من که جنگيدن بلد نيستم . خيلي طول ميکشه که

  «. اونقدر طول نميکشه . يک ماه برات کافيه که يک محافظ معمولي شي:» وسط حرفم گفت 

 ... ـ اما من يک زنم

  . ـ باز شروع کردي ؟ تو ميتوني مطمئن باش . خودم ميخوام بهت آموزش بدم

 ـ خودتون؟

  . ـ آره . من هميشه بيکارم توي قصر. ميتونم خودم بهت آموزش بدم

 . ـ عاليه
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نگفت و طرف قصر حرکت کرد . منم دنبالش رفتم . وقتي وارد قصر شديم يک راهرو جلوي رومون بود . خداروشکر انگار اون هيچي 

  . قصر پله به اون صورت زياد نداشت . واقعا راحت شدم اينجا

و کف  سفيدبودن ولي سقف ولي خيلي قصر بزرگي بود . نسبت به قصرلاريسا نه ولي گلاسيوس آره . رفتيم داخل يک اتاق . ديوارا

  اتاق انگار ازهمون جنس قنديل بود . بي رنگ . با اين حال اصلا

 «. لباسات داخل کمدن . همينطور کفشات . ببينشون:» سرد نبود . اصلا . چکمه هامو در آوردم . رو بهم گفت 

نگاه کردم . مدلاشون يکي بود . فقط دورنگ بود . رفتم طرف کمد . دودست لباس بود . دو نوع لباس خواب هم آويزون بود . به لباسا 

  يکي سفيد يکي مشکي و لباس خواب هم همونطور . حتي

کفشاشون هم ست بود باهاشون . به مدل لباس نگاه کردم . لباسش بالانافي بود . ولي آستيناي بلند و حرير . روي آستيناش طرح 

  ه بود . بابرف بود . درست مثل لباس اورنينا . و شلوارشم ساد

پارچه خيلي لطيفي . جنس شلوار و لباس مثل ساتن بود . چز آستيناي لباسه . شلوارش قسمت پايينش گشاد بود و بعد جمع مي شد . 

  وقتي ديدمش ياد شلوار زن علاءالدين افتادم . ولي خيلي شيک و

ه . واي عالي:» . خيلي خوشم اومده بود .باذوق گفتم  ناز بود . من عاشق اين مدل شلوار بودم . کفشاش هم مسطح مسطح بود وجلوباز

  « . اره:»خنديد و گفت .« باورم نميشه . عاشقشم 

 ـ اصلا اين لباس کجا لباس خدمتکارا کجا ؟

ـ خب آره من خودمم اين مدلو خيلي دوست دارم . و لباس خدمتکارابراي جنگ مناسب نيست . چون بلنده . ولي لباس شما اينطوريه . 

  بته لباس خدمتکاراي اينجا خيلي بدتراز لباس خدمتکارايال

  لاريساست . خيلي بدترنه ولي خب وقتي اون بده و اين بدتر ميشه گفت خيلي نه ؟

  . ـ آره دقيقا

 . ـ دوساعت ديگه نديمه مياد دنبالت . لباساتو بپوش و اونم بقيه کاراروبرات انجام ميده . فعلا من ميرم
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احترام گذاشتم . به محض اينکه رفت بيرون . از خوشحالي پريدم هوا . اينجا عاليه . عالي . رفتم طرف کمد و برگشت و منم بهش 

  لباس خواب مشکي رو برداشتم . مدلش ساده بود . فقط يک پاپيون

تخت .  . رفتم رويپشتش داشت . بقيش کوتاه و ساده بود . پوشيدمش و دمپايي راحتي رو هم پوشيدم . آخه کف اتاق يکم سردبود 

  اونم سفيد بود . روش دراز کشيدم و پتو رو روي خودم کشيدم و

 خواب رفتم . وقتي بيدار شدم يک لحظه يادم رفته بود کجام ولي بعد يادم اومد . از جام بلند شدم . چشمامو ماليدم . اينجا از کجا بايد

  و بفهمم ساعت چنده ؟ ياد حرف اورنينا افتادم . رفتم طرف کمد

لباس سفيدو برداشتم و پوشيدمش . عاشقش بودم . خيلي مدل قشنگي داشت . موهام بهم ريخته بود . يکم زد تو ذوقم . کفشارو هم 

  پوشيدم و از اتاق رفتم بيرون . اولش يکم دودل بودم بخاطر

.«  بذارين آمادتون کنم . بانو منتظرتونن» بالانافي بودنش ولي بعد برام عادي شد . يک خدمتکار اومد طرفم . احترام گذاشت و گفت :

  و برگشتم داخل.« باشه :» خب انگاربه موقع بيدار شدم . گفتم 

اتاق . اونم اومد . نشوندم روي صندلي اتاق که رو به روش يک آيينه هم بود . انگار همون ميز توالت خودمون فقط جاي وسايل 

  به گذاشت ، بازشآرايش روش خالي بود . خدمتکار روي ميز يک جع

کرد و يک شونه از توش برداشت . آخيش موهامم درست ميشه گره هاش . پشت سرم وايستاد و خيلي آروم و با حوصله شروع کرد 

  به شونه زدن موهام . پنج دقيقه اي طول کشيد . تعجب کردم با

موم شد از داخل جعبش يک چيزي شبيه يخچال اون بهم ريختگي اينقدر زودشونه شد . جنس شونه هاشون خيلي خوب بود . وقتي ت

  طبيعي البته کوچيکش برداشت . انگار دوتا از اين يخچالارو روي

هم گذاشته بودن . مدلش منو ياد اتوموانداخت . يعني اتوموشون اين مدليه ؟ آره انگار کاربردش همونه چون شروع کرد موهامو اتو 

  شده بود . لخت کشيدن . يک ساعت تموم وقت برد . کمرم خشک

لختشون کرد . برام جالب بود که ماتوزمين باگرماي زياد موهامونواتوميکشيم ولي اينا با سرماي زياد . موهام کاملا لخت شده بود . به 

  لباس خيلي ميومد . عالي شده بودم . بخدا اگه من ملکه هم بشم
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بانو اينو  »بزرگ اما با ارتفاع کم جلوم گذاشت ، بازش کرد و گفت:همين مدل لباس برام کافيه . جعبشو برداشت . يک جعبه ي سفيد 

  بهش نگاه کردم . انواع کش مو و تل و گيره.« براتون فرستادن 

 . بود . با مدلاي مختلف

الان يکي رو انتخاب کنيد تا براتون بزنمش . داره دير ميشه :» همشون دخترونه و قشنگ بود . درست به سليقه ي من ميخورد . گفت 

  بهشون نگاه کردم . اونقدر زيادوخوشگل بودن که.« 

تو  م برش داشت . يکم از موهاموبرا.« اين :» نميدونستم کدوموانتخاب کنم . چشمم به يکي افتاد . روبان سفيد بود و بلند . گفتم 

  صورتم ريخت و يکم هم از دوطرف پشت سرم جمع کرد و با روبان

بستش . يکمم از موهاي ديگم که بلند و لخت بود رو روي دوتا شونه هام خيلي با دقت گذاشتش . بقيه موهام هم آزاد کرد . دستمو 

  تو آينه آروم از پشت سرم به روبان زدم . مدل پاپيون بسته بود .

نگاه کردم . چشمک زدم به خودم . واي چقدر ناز بود . دخترونه و مظلوم و خوشگل .يک رژ صورتي کم رنگ هم برام زد . خيلي کم 

  رنگ بود ولي به شدت جلوه ي صورتمو بيشتر کرد . و فقط يک

ليه . مثلا توقصر لايرسا چه موقعيتي خط چشم نازک هم برام کشيد که چشماش بادوميم بيشتر تو چشم ميزد .چقدر اين قصر عا

  بهترازاين گيرم ميومد؟از جام بلند شدم و از اتاق رفتم بيرون . اونم

اي . چقدر و:» پشت سرم ميومد . رسيديم به سالن اصلي . اورنينا دوباره شنلشو پوشيده بود و موهاشو بافته بود . با ديدنم گفت 

  «. خوشگل شدي

  . ـ ممنون

  «سليقه خودته اين روبان ؟:» به موهام نگاه کرد و گفت اومد طرفم . 

  . ـ آره

  ـ چرا اينقدر سليقه من و تو شبيه همه ؟

  . ـ چون شما خيلي خوش سليقه اين
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  «تو لفافه از خودت تعريف کردي ؟:» خنديد و گفت 

  . ـ شايد

 . اري تا اونو بهت آموزش بدمـ بيا بريم . داره دير ميشه . حداقل بايد بدونم تو چه کاري استعداد د

و رفت جلو . منم پشت سرش رفتم . شوق داشتم . خيلي دوست دارم که اين جور کارا رو ياد بگيرم . وقتي رسيديم بيرون يک لحظه 

  ترسيدم با اين لباسم يخ بزنم . حرفمو به زبون آوردم . اورنينا

ينو گفت و رفت طرف همون ميدون جنگشون . بقيه هم داشتن تمرين هم.« نترس . لباست نازکه ولي عايق سرماست :» جواب داد 

  ميکردن البته تو يک محوطه ي جدا . دخترا يک طرف بودن که

و من بهت اجازه ميدم بياي ت:» لباساشون مثل من بود و پسرها هم يک طرف خيلي منظم صف داشتن و تمرين ميکردن . اورنينا گفت 

  اقعا پيشرفت داشته باشي وگرنهمحوطه تمرين من . البته اگه و

خواستم ببينم منظورش کيه که ديگه رفتيم پشت قصر و ديوار نذاشت ببينم . محوطه .« ميري زير دست اون معلم بداخلاق و سختگير 

  اي که اورنينا ميگفت خيلي بزرگ بود . خيلي . ولي عجيبتر اين

  «. من استاد رقص روي اسکيم:» با لبخند گفتم « اسکي بلدي ؟:» بود که مثل پيست اسکي بود . روبهم گفت 

  ـ واقعا ؟

 . ـ آره . خيلي بلدم . ماهر ماهر

يتوني م:» شاخ در آوردم . از داخل قفسه اي که اون نزديک بود يک جفت اسکيت براي خودش برداشت که خيلي ناز بودن . بهم گفت 

  اينا يکي از اين مدلارو انتخاب کني که هميشه با اون بجنگي .

همه مال منن . هيچکس اينجا نميتونه روي اسکي ماهرانه بجنگه و سعي نميکنه . براي همين فقط من ازشون استفاده ميکنم . تو يک 

  بهشون نگاه کردم . اه . يکيه اورنينا.« مدلو انتخاب کن 

 بود . ولي بيخيال شدم . زشته که از اونازهمشون خاص تر بود و خوشگل تر ولي بقيشونم خيلي قشنگ بودن اما من چشمم پيش اون 

  بگيرم اسکيتشو که . بهرحال يک الهس . به همشون نگاه
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کردم . دست آخر يک اسکي سفيد برداشتم که ساده بود . خيلي ساده . ولي سادگيشو دوست داشتم . کفشامو در آوردم و 

  »: تپوشيدمشون . اورنينا رفت روي پيست و منم رفتم داخل . با لبخند گف

  «ميخواي قبل تمرين يکم برقصيم ؟

  ـ برقصيم ؟

  . ـ آره . منم بلدم . ولي شايد نه به خوبي تو . هرچي باشه الهه رقص نيستم

بهم ..« .خندم ميگيره حتي از تصور اينکه يکي الهه رقص باشه . ولي اگه قرار باشه همچين کسي وجود داشته باشه :» خنديد و ادامه داد 

  نميدونم . بذار رقصتو:» نگاه کرد و بعد يکم مکث گفت 

  «بدون موسيقي ؟:» خنديدم و گفتم .« ببينم . شايد تو شايستش باشي 

  . سيقي نداريم . پس فعلا بيا تمرين کنيم . باشه براي بعدـ راست ميگي . مو

  . ـ چشم

خب اينجا تو ميتوني يکي از اينا رو انتخاب کني. البته بر اساس استعدادت اول اونو :» رو به روش با فاصله ي دومتري وايستادم . گفت 

  بهت آموزش ميدم وبعد اگه خواستي ميتوني بقيه چيزارو هم

  «. ياد بگيري

  . ـ چشم

  . ـ دنبالم بيا

بين کدوم ب:» و خيلي ماهرانه روي پيست جابه جا شد و منم دنبالش رفتم . رسيديم به يک ميز که روش انواع وسايل جنگي بود . گفت 

  بهتره برات و باکدوم بهتر ميتوني کار کني . ميتوني دستت

از روي ميز يک نيزه برداشت . طولش .« توي کار با اون چقدره  بگيري . معتقدم آدم حتي با لمس کردن وسيله ميفهمه استعدادش

  زيادبود اما چوبش زياد قطورنبود و سرش هم يک نيزه ي سه سره
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نون نه مم:» بدون اينکه بگيرمش گفتم .« نيزه :»اما کوچيک بود . روي ميز نوع دوسره و يکيش هم بود . طرفم درازش کرد و گفت 

  «. باهاش ميونه ندارم

که اينطور . يکهو نيزه رو پرت کرد . دقيقا از بيخ گوشم رد شد . يکم از موهامو بريد و خورد به ديوار . نفسم بند اومده بود . واي ـ 

  . چرا همچين ميکنه ؟ خنديد و يک وسيله ديگه رو برداشت

اک پشت اينو توي ل:» . جفت بود . گفتم ساکت شده بودم . دوتا ميله ي باريک و کوتاه بود که تهش با يک زنجيربهم وصل شده بود 

  «نانچاکو ؟:» و خنديدم . گفت .« هاي نينجا ديده بودم 

 ـ اسمش نانچاکوئه ؟

 آره -

 «. بذار طرز کار با هرکدومو بهت نشون بدم . تو اين يکي رو بگيرش»ادامه داد:

. خيلي راحت اما سريع چندتا حرکت دست باهاش رو يک دونه رو داد بهم که به قول خودش دستم بگيرم . يکم رفت دور تر از من 

  البته خيلي حرکتا هست و فقط دست نيست . اين:» نشونم داد . گفت 

  «فقط مقدمه بود . چطوره ؟

  . ـ نه خوشم نمياد

 ... ـ خيلي خب . واين

  «. اين يکي رو ميشناسم . گيوتين پرنده:» به چيزي که دستش بود نگاه کردم و گفتم 

  . قاـ دقي

از روي ميز کناري که يک ظرف پر ميوه بود يک ميوه اجق وجق برداشت . پرتش کرد تو آسمون و با يک حرکت سريع اونقدر 

  ماهرانه گيوتينو پرت کرد که دقيقا اون ميوه به اون کوچيکي رو از

  «. شايد اينو انتخاب کردم :»وسط نصفش کرد . محوش شدم . اين حرکتش خيلي باحال بود . گيوتينو ازش گرفتم و گفتم 

  ـ واي چه خشن . ميدوني که هدف تو با اين گيوتين ميوه نيست و سر بقيس ؟
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ک خنديد و ي.« فقط خواستم بلد باشم . وگرنه اينو انتخاب نميکنم :» آب دهنمو با ترس قورت دادم و گذاشتمش رو ميز و گفتم 

  چيز سنگين بود وسيله ديگه برداشت . يک ميله فلزي بود که تهش يک

دونوع بود ازش . يکي گوي سنگين کروي شکل داشت . يکي ديگه هم بود که طرح پروانه بود . چه جالب بالاخره يک چيز دخترونه  .

  «اين چيه ؟:» پيدا شد. گفتم 

  . ـ گرز

  ـ گرز ؟

ـ آره . استفادش بخاطر سنگينيشه . توي حملات دونفر باهم و بيشتر براي ضربه زدن استفاده ميشه . مثلا به سر . تيزنيست فقط 

 . سنگينه . خيلي سنگين . فکر نميکنم بخواي امتحانش کني

  . ـ نه . ممنون

  . ـ خب . از اين ميگذريم . ميرسيم به ساي

 ـ ساي ؟

  . ستفاده کني هم يکي . ولي خب جفت خيلي بهترهـ هم ميتوني جفتي ازش ا

و برشون داشت . مثل چنگک بود . دقيقا مثل چنگک فقط تيغه وسطيش خيلي بلند بود و تهش هم دوتا زنگوله که نه از اين جينگيلي 

  وينگيليا که به پرده ها و زنگا وصل ميکنن . خندم گرفت از

  «بينمش ؟ميشه ب:» توصيفم . بدم نيومد ازش . گفتم 

 . ـ آره . حتما

جدي  اين ديگه:» بهم دادشون . وقتي دستم گرفتمشون احساس قدرت خاصي کردم . يک حس باحال . خيلي باحال . با لبخند گفتم 

  «. جدي توگزينه هامه

  ـ خوبه . همينو ميخواي يا بقيه رو هم ميخواي ببيني ؟

 . ـ بقيه رو هم ببينم بهتره
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  . مونده ژوبين ، تاماهاوک،آکيناکه ،تيرکمون و انواع شمشيرـ خيلي خب بقيه فقط 

 ـ خب ميتونم ببينمشون ؟

  . ـ البته . اين ژوبينه

براي پرتابه . نيزه ي معمولي اي که اول ديدي براي مبارزه تن به تنه ولي اين براي پرتاب :» و به نيزه ي کوچيکي اشاره کرد و گفت 

  «. به فاصله ي دوره

 ـ خب ؟

ين تاماهاوک . يک وسيله ي بومي . همه اين وسايل توي زمين هستند . در اصل به تقليد از آدما ساخته شدن با يکمي تزئينات ـ ا

  . متفاوت

و به يک تير اشاره کرد . سرش فلزي خيلي تيز بود و خودشم درست مثل سلاحاي سرخپوستيا دورش يکم پر بود و بدنه ي تير مثل 

  ه بود . خيلي خوشم اومد ازش . خيليچوب خيلي باريک و تير

  «اينم باحاله . خب بعدي ؟» قشنگ و جالب بود . گفتم:

  . ـ اينم آکيناکه

  ـ چه اجق وجقه . چطوريه؟

ـ از اين براي کوبيدن و له کردن استفاده ميشه . دوتالبه داره . و غلافشم شکل بي هست . ديگه ... و تو دوره هخامنشيان توسط پارسي 

  . عروف شده و کل جهان ازش استفاده ميکردنها م

  «پارسي ها ؟:»با تعجب گفتم 

  . ـ آره . پارسي ها

 ... ـ چه جالب . نميدونستم . پس اجداد من

  «تو يک پارسي اي ؟:» و خنديدم . با شگفتي گفت 

  . ـ آره
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  . ـ عاليه

  . ـ ممنون

  . ـ خب . ميرسيم به تيرکمون که خودت ميدوني چيه و بعد انواع شمشيرا و يک نوع خنجر

  «شمشير ليزري ؟:» به يک شمشير روشن اشاره کرد . گفتم 

  . ـ چي ؟ نه نه . اينجا بهش ميگن شمشير نور

  ـ جدا ؟

  . ـآره . اينم شمشير کريستالي

ه بود . مثل قنديل . تعجب ميکنم نميشکنه ؟ به يک خنجر اشاره کرد که نقره اي همون شمشيري بود که باهاش با سمارسيس جنگيد

 اينم که خنجر:» بود و روي دستش کلي تزئين شده بود و گفت 

  «. معموليه

  ـ خب ؟

  ـ و چند تا شمشير ديگه هم هست که من چون زياد ازشون استفاده نميکنم اينجا نميذارمشون

 و رفت بيرون پيست . به همه وسايلا.« من يک لحظه ميرم . تو تااونموقع وقت داري انتخاب کني :» گفت يکم به همشون نگاه کردم . 

  نگاه کردم دوباره به ساي و گيوتينه خيره شدم . با خودم گفتم

يز بود ي هم تو به تاماهاوک خيره شدم . دستم رفت طرفش و برش داشتم . يک تير جمع و جور که خيل.« گيوتين که نميشه دختر  »:

  و براي پرتاب خيلي راحت بود

با خودم گفتم بذار امتحانش کنم . کسي که اينجا نيست . برش داشتم و برگشتم . روبه روي دروازه بودم . دوباره چک کردم کسي 

  نباشه بزنم ناقصش کنم . خداروشکر کسي نبود . دستم گرفتمش و

به روبه رو نگاه کردم . دستمو بردم عقب تر و بعد به سرعت با تموم قدرت خواستم يکم به عقب متمايل شدم . چشمامو ريز کردم و 

  پرتش کنم که يکهو گلاسيوس اومد تو . مغزم دير کار کرد و از
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» :دستم پرت شد . واي خدا الان ميخوره بهش . ترسيدم . خداروشکر روي اسکي بودم . خيلي سريع خودمو رسوندم بهش و داد زدم 

  . سرشو بالا آورد و بهم نگاه کرد.« واظب باش گلاسيوس م

سرجاش وايستاد . پيست تموم شد و با شدت خيلي زيادي پرت شدم روش . سوزش خيلي عجيبي تو بازوم حس کردم . گلاسيوس با 

  . دستم خيلي درد ميکرد.« بلند شو از روم :»عصبانيت گفت 

و گذاشت رو بازوهام . ميخواست بلندم کنه که يکهو چهرش متعجب شد و چهرم جمع شد . اصلا حواسم نبود که چي ميگه . دستش

  منو از روي خودش بلند کرد . به بازوم نگاه« اين چيه ؟:» گفت 

کردم . واي خدا . خورده بود به بازوي خودم . خواستم ثواب کنم کباب شدم . گريم گرفت . گرفتش و خيلي سريع کشيدش بيرون . 

  بچه رو چه:» آلود شد . با دستپاچگي گفت جيغ زدم . دستش خون 

» :دويد طرفمون . به بازوم نگاه کرد و گفت « واي چت شده ؟:» خيلي ميسوخت دستم . يکهو صداي اورنينا اومد « به تيربازي ديونه ؟

  «. بازوم:» ناله کردم .« خونريزيش شديده 

 ـ آروم باش . بذار کمکت کنم . چيکار کردي با خودت ؟

  . و تو بغل گلاسيوس از حال رفتم.« نه سمي بود :» داشت تار ميشد . سرم گيج رفت . صداي اورنينا پيچيد تو گوشم جلوم 

***************  

 : فصل چهارم

چشمامو باز کردم . يک عالمه صدا دوروبرم بود . صداي دعوا . جروبحث ولي هيچي نميتونستم تشخيص بدم . سوزش داشتم . اما 

  نستم تشخيص بدم مال کجاست . نفس عميق کشيدم . اماحتي نميتو

  «حالت خوبه ؟:» از دهنم . بينيم انگار از کار افتاده بود . صداي يکي تو گوشم پيچيد 

  . ـ ن... نه . نميتونم چيزي ببينم

  ـ منو نميبيني ؟

 ... ـنه . حتي صداتونم آشناس ولي

  ـ گلاسيوسم . يادت نيست ؟
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  . يادم مياد ـآهان چرا . داره

  ـ هيچي نميبيني ؟

  . ـ همه چيز تاره

يز چنددفعه پلک زدم ولي بازم همه چ.« بنيتا به من نگاه کن . هيچي نميبيني ؟ خوب دقت کن . چندبار پلک بزن :» صداي لاريسا اومد 

  »: تار بود . سرمو به نشونه ي منفي تکون دادم و ناله کردم

 «اورنينا چرا بايد اون تاماهاوک سمي باشه ؟:» لاريسا با عصبانيت داد زد .«من ميخوام ببينم . من نميخوام کور شم . خواهش ميکنم 

  بخدا نميدونم . قسم:» اورنينا داشت هق هق ميکرد . گفت 

  « . ميخورم بانوي من نميدونم

رو نداره . به هيچ کس اجازه نميدادي . پس بايد بدوني چرا اون زهرآلود  ـ يعني چي که نميدوني ؟ جز تو هيچکس حق رفتن به اونجا

  بوده ؟

  . ـ قسم ميخورم ... من هيچي نميدونم

  . صداي سمارسيسو شنيدم که ميخواست اورنينا رو آروم کنه

ن ام قسم ميخورم من نميدونم چرا اوسمارسيس بگو بهشون که ... که من نميدونم . بانوي من به جون بچه ه:» اورنينا با گريه ناله کرد 

 «. سميه . کار من نيست

مکث  بعد يکم« اين کيه ؟:» گريه ميکرد . خيلي شديد . دست يکي رو بازوم نشست که باعث شد خيلي دردم بگيره . صدام لرزيد 

  «. منم بنيتا:» دوباره صداي گلاسيوس آمد 

  . ـ ميترسم . هيچي نميبينم

  . رديـ ممنون که اينکارو ک

 ـ کدوم کار ؟

  . ـ اينکه باعث شدي تير به من نخوره
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صداش خيلي ملايم و مهربون بود . دردم يادم رفت . يک حس شيريني گرفتم . بلاخره آقاتونستم يک کاري کنم که آدم شي . دوباره 

 ياد چشمام افتادم . نه . من نبايد کور شم . دستمو رو دست

  «... اري برام بکن . اگه تاآخر عمرم نبينميک ک:» گلاسيوس گذاشتم و گفتم 

  . ـ نه اينطوري نميشه

اورنينا اين سم خلاف قوانين ماست . ميدوني مجازاتش :» دوباره صداي لاريسا اومد . يکم صداش کمتر شده بود ولي بازم عصباني بود 

  «. چيه ؟ حبس ابد

باور کنين . آخه من چرا بايد به وسيله اي که خودم باهاش کار ميکنم سم ـ ولي ... خواهش ميکنم باورم کن . کار من نبوده . نبوده 

  . بزنم ؟ من اينکارو نکردم

  ـ پاک گيج شدم . حالا تکليف اين دختر بيچاره چيه اورنينا ؟ اگه تا آخر کور بمونه چي ؟

.« ره گريه نکن . براي چشمات بدت:»  گريم گرفت . دستامو رو صورتم گذاشتم . گلاسيوس نشوندم روي تخت ، شونمو گرفت و گفت

  «. فعلا بايد حبس شي اورنينا:» لاريسا گفت 

  ... ـ اما لاريسا

  . ـ حرف نزن اورنينا

اعصابم خرد شده بود . از جام بلند شدم و رفتم جلو که خوردم به ميز . که .« اورنينا مقصر نيست خودتونم ميدونين :» سمارسيس گفت 

  اشو دور کمرم حلقه کرد . داشتم ميفتادمدوباره گلاسيوس دست

لاسيوس گ.« بنيتا مواظب باش . نبايد همينطوري راه بري :» لاريسا گفت .« بانو مقصر نيست . نيست خواهش ميکنم :» زمزمه کردم  .

  بحث نکنين لطفا . بانوي من شما ميدونين الهه جنگ »: گفت

اورنينا هنوز گريه ميکرد .لاريسا هيچي .« ون دو تا بچه دارن . بي رحميه . لطفا مقصر نيستن . خواهش ميکنم صرف نظر کنين . ايش

  نگفت . منم گريم گرفته بود . هم بخاطر وضع خودم هم
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بخاطراورنينا . گريش خيلي دردآور بود . لعنتي اولين روز اومدنم همچين خاطره ي بدي گذاشتم معلومه ديگه ميخواد سر به تنم 

  . اون خيلي گريه ميکنه:» بعد يکم مکث ادامه داد  نباشه . گلاسيوس

و  «ميبرمش بيرون . يکم ازاين وضع دورباشه . به چشمش آسيب نزنه ولي بانوي من من ازتون خواهش ميکنم اينبارو کاري نکنين . 

  با يک دستش شونمو گرفت و.« بريم :» تو گوشم زمزمه کرد 

  دبا اون يکي دستش دستمو و آروم منو ميبر

  «هنوز تغييري تو بيناييت به وجود نيومده ؟:» بعد از يک مدت يک جا نشوندم . گفت 

  . ـ نه

  . ـ نترس . هرطور شده کمکت ميکنم . جبران ميکنم

  . ـ يک کاري کن اورنينا رو نبرن . اون واقعا مقصرنيست

  . ـ باشه . سعيمو ميکنم

  ـ ممنون . حال ورونيکا خوبه ؟

  . ـ ديگه ازش خسته شدم

  «يعني چي ؟:» با تعجب گفتم 

  . ـ هيچي

  . ـ اينقدر دوستت داره . اونقدر دوستش داشتي

 ـ من هيچوقت دوستش نداشتم . من مجبورم . يک اجبار

  ـ مجبور به چي ؟

  . هيچوقت ورونيکا رو دوست نداشتمـ مجبور به تظاهر . نبايد با هيچکدوم از ستاره ها بدرفتاري کنم . اين يک اجباره وگرنه من 

واي خدا چقدر مردم پست ميتونن باشن . احساس دختر بيچاره رو به بازي گرفته بعد ميگه ازش خسته شدم . آره جون خودت 

  مجبوري . اگه مجبوري چرا حاملش کردي ؟ فکرکرده دوتا گوش
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فسرده و مظلوم سرجام که حتي نميدونستم کجاست نشستم . مخملي دارم هيچي نميفهمم . واي چشمم . ديگه هيچي نگفتم . فقط ا

  «عزيزم بهتري ؟:» صداي لاريسا اومد که خيلي مهربون گفت 

  . ـ نه . هيچي نميبينم

  «بانو چي شدن ؟:» از صدا ها تشخيص دادم که کنارم نشست . گلاسيوس گفت 

  . ـ هيچي . فعلا تا وقتي بفهميم کار کيه بخشيدمش

  . نونمـ خوبه . مم

  . ـ بنيتا سردت نيست ؟ بيا بريم عزيز دلم بالا استراحت کن . شايد بيدارشي حالت خوب شه

  . ـ بازوم ميسوزه

  . ـ واي ببين بس که هول بودم يادم رفت

  «. ممنون:» دستشو گذاشت رو بازوم . انگار زخمش خوب شد . گفتم 

وري بمونه . اين سم معلوم نيست کي اثرش بره ولي بالاخره خودش ميره از ـ خواهش ميکنم . مطمئن باش خوب ميشي نميذارم اينط

  دست منم کاري ساخته نيست . فقط بايد صبر کني خب ؟

  . ـ چشم

 ـ گلاسيوس ميبريش لطفا بخوابه ؟

  . ـ چشم بانوي من

  . ـ متشکرم

دوباره بازومو گرفت و بردم . صداي .« بيا ببرمت :» لاريسا از کنارم بلند شد . صداي پاش نشون ميداد داره ميره . گلاسيوس گفت 

  . بازکردن در نشون ميداد که رسيديم . بردم و روي تخت نشوندم

دراز کشيدم و پتوروروي خودم کشيدم . بغض کرده بودم . لعنتي چرا نميبينم ؟ اونم نشست دستمو گرفت . واي اينهمه مهربوني به 

  جون خودم بعيده ازش . اگه به منه که ميگم سلام گرگ بي طمع
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  «. من پيشتم بخواب:» نيست . گفت 

  ... ـ باشه ممنون . ولي اگه بيدار شدم

  . م پيشتم اما اگه نبودم حتما موقع رفتن يک خدمتکارو کنارت نگه ميدارم . بگير با آرامش بخوابـ نترس . باز

  «. من خوابم نميبره:» چشمامو بستم ولي خوابم نبرد . آخه چقدر بخوابم ؟ يکم که گذشت چشمامو باز کردم و گفتم 

  ـ چرا ؟

  . ـ نميدونم

  ؟ـ ميخواي مثل بچه ها برات لالايي بخونم 

  «ميتونم بيام تو بنيتا ؟:» صداي باز شدن در اومد . اورنينا با صداي لرزونش گفت 

  . ـ البته بانوي من

 ون سميهمتاسفم بنيتا . باورکن من نميدونستم که ا:» دستمو به تخت گرفتم و خواستم بلند شم . گلاسيوس کمکم کرد . اورنينا گفت 

.» 

  . بانوي منـ من متاسفم که باعث دردسرتون شدم 

 «. سردين:»دستمو گرفت . يخ بود . با نگراني گفتم 

  . ـ نترس . بايد سردباشم

  . ـ آهان

  ـ منو ميبخشي ؟

  . ـ شما بايدمنوببخشين اگه سرخود اون تيروپرت نميکردم و دردسردرست نميکردم بانو اونطوري باهاتون حرف نميزد

نبودنشون قبل تمرين مطمئن شم . قول ميدم هرکاري از دستم بربياد براي چشمات  ـ نه . من هميشه بايداوناروچک کنم و از سمي

  . بکنم . قول ميدم

  . ـ ممنون
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سرمو طرف صدا چرخوندم ولي بازم چيزي نديدم . همه چي تار بود . اورنينا .« سلام مامان . سلام بابا :» يکهو صداي يک پسر بچه اومد 

  بعد چند ثانيه اورنينا گفت .«سلام عزيزم بيا اينجا :» گفت 

  «چيکار کردي عزيزم ؟ هنوز به نتيجه اي نرسيدي ؟ »:

  . ـ نه مامان . نتونستم

  . ـ عيبي نداره کاري ميکنم بتوني

  . ـ نه مامان توروخدا

  «. اورنينا الان وقتش نيست . بچه رو اذيت نکن:» صداي سمارسيس اومد 

 . ـ نميشه سمارسيس

 «ميشه هرکار ميکنن به من بگي ؟:» جريان چيه . به گلاسيوس گفتم هنوز نميفهميدم 

  . ـ خيلي خب

ببخشيد اگه فضولي نيست بانوي من . چه :» پرسيدم .« استرنو سرجات وايستا . بايد همين الان انجامش بدي :» صداي اورنينا اومد 

  اورنينا هيچي نگفت . گلاسيوس تو گوشم زمزمه کرد« کاري ؟

  «. دخترش بااينکه از پسرش کوچيکتره ميتونه برفوکنترل کنه ولي استرنو نميتونه و اورنينا ميخواد کاري کنه که اون بتونه »:

  ـ چيکار کنه ؟

  . ـ مجبورش ميکنه با کنترل برف خودشو نجات بده

  ـ نجات ؟ يعني چي ؟

و با کنترل برف خودشونجات بده که هيچوقت نشده و هميشه به ـ با برف خيلي سنگين اونو ميپوشونه و صبر ميکنه تا خود استرن

  . واسطه ي سمارسيس اون بچه از زيربرفا اومده بيرون

 . ـ واي بميرم الهي

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          95  |صفحه            

 

يکهو صداي گريه ي استرنو بلند شد . واي فداي اين بچه بشم . خب نميتونه کنترل کنه چرااينقدر اذيتش ميکنين ؟ سمارسيس گفت 

  «. . بهش فشارنيار کم کم ميتونهبس کن اورنينا :» 

  . ـ سمارسيس تاالانم دير شده . برلا از چهارسالگيش ميتونست اما اون الان نه سالشه و نميتونه هنوز اينکارو بکنه

  . ـ اورنينا باشه . تونبايد به بچه فشاربياري . اون اين استعدادو نداره

  «. د داشته باشهاون بچه ي منه پس باي:» اورنينا با ناراحتي گفت 

  . ـ بسه اورنينا

  «چي شد ؟:» به گلاسيوس گفتم 

  . ـ هيچي با قنديل چسبوندتش به ديوار

  . ـ واي خدا

ي اورنينا اون نميتونه اينکارو بکنه . داري عصبانيم ميکن:» هنوز استرنو گريه ميکرد و صداش تو گوشم مي پيچيد . سمارسيس گفت 

  . . کاش ميتونستم ببينم درستواي خدا .« تمومش کن ديگه 

  «. نه:» يکهو صداي آخ سمارسيس بلند شد . گلاسيوس با وحشت گفت 

  ـ چي شد ؟ چي شده گلاسيوس ؟

  . ـ اورنينا ... بهش شليک کرد

بزن .  فسمارسيس خوبي ؟ سمارسيس توروخدا حر:» صداي اورنينا بلند شد . با نگراني و صداي لرزوني گفت « چي ؟:» با ترس گفتم 

  صداي خيلي ضعيف.« ببخشم . سمارسيس بگو خوبي . بگو 

گلاسيوس برو ... برو به بانو بگو :» اورنينا داد زد .« ب...به قلب... به قلبم اورنينا ... يخ زده :» سمارسيس که به زور حرف ميزد اومد 

  . گلاسيوس از کنارم بلند شد ودويد.« بياد . زود باش 

 .تحمل کن سمارسيس . تحمل کن . جون من تحمل کن:» مزمه کرد اورنينا دستپاچه ز
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بانوي من . » :هيچي نميتونستم ببينم ولي انگار اورنينا خيلي نگران بود . خيلي . يکم طول کشيد تا لاريسا اومد . اورنينا با گريه گفت 

  صداي سيلي لاريسا همه جا.« نجاتش بدين . خواهش ميکنم 

اورنينا هيچي نگفت . انگار « به چه حقي از قدرتت همچين استفاده اي ميکني ؟:» ت شدن . با حرص گفت پيچيد . يکهو همه ساک

  . ساکت شده بود . انگارشوکه بود . لاريسا دويد طرف سمارسيس

  «سمارسيس ... با من نفس بکش . خب ؟:» گفت 

  . ـ با...باشه

ره . دنيام شده بود تاريکي . خدايا ميخوام ببينم . ميخوام ببينم . بعد چند دقيقه صداي نفساشون ميومد . پلک زدم چند بار اما بازم تي

  اورنينا قسم ميخورم اگر يک بار ديگه همچين کاري:» لاريسا گفت 

با اون بچه و چنين کاري با شوهرت يا هرکس ديگه اي بکني قدرتتو ازت ميگيرم . فراموش نکن که هنوز قضيه ي اون سم تموم 

  اينو گفت و بعد صداي بسته شدن در تو اتاق پيچيد . همه «نشده.

  «سمارسيس ... بهتري ؟:» ساکت بودن .بعد چندثانيه اورنينا با صداي مرتعشي گفت 

  . ـ آره . نترس

  . ـ متاسفم

 . ـ نباش . اتفاق بود اورنينا . فقط ديگه بچه رواونطوري اذيت نکن

 .ـ بخدا ميخوام سمارسيس ولي نميشه . درک کن . نميشه اون بايد يادبگيره . تو يک راه حلي جلوي روم بذار

  . ـ خيلي خب آروم باش . اون به موقعش خودش ياد ميگيره

  «. چيزي لازم نداري ؟ من بايد برم:» اورنينا ديگه هيچي نگفت . گلاسيوس اومد کنارم و گفت 

  ـ کجا بري ؟

  . ... اينجا نميتونم بمونم . کار دارمـ خب 

  «کاري داري بامن ؟:» فوري دستمو تو هوا تکون دادم . اما حتي نميتونستم دستشو پيدا کنم . خودش دستمو گرفت و گفت 
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 ـ ميشه نري ؟

  ـ چرا ؟

 ... ـ اينجا بدجور تنهاميشم . الان بانوبخاطر من خيلي سرزنش شده

دستمو ول کرد و ازم دور شد . واي چه روز نحسي . اورنينا هنوز داره .« ار واجبي دارم ولي شب ميام الان ک:» بعد يکم مکث گفت 

  گريه ميکنه . بسه ديگه . سرمو به طرف صداي گريش تکون دادم

  «. بانوي من ... خواهش ميکنم گريه نکنين:» گفتم  .

  . م کنهـ تاحالا اينقدر تحقير نشده بودم که لاريسا جلوي همه تهديد

و باز خيلي زجرآور هق هق کرد . از جام بلند شدم و سعي کردم برم جلو که نميدونم به چي خوردم اما باعث شد بيفتم رو زمين . 

  »: صداي نفسام تند شد . اورنينا دويد طرفم . بازومو گرفت و گفت

ريه نکن . گ:» بخاطر گريه هاي اون . بغلم کرد و گفت  منم گريم گرفت . نميدونم براي چي شايد بخاطر چشمام . شايد« خوبي بنيتا ؟

  »:اما من گريم تازه شروع شده بود . ضجه زدم.« عذر ميخوام 

بيچاره خيلي دستپاچه شده بود . مدام حرف ميزد تا يکم بهم دلداري بده ولي اون لحظه يکي بايد به اون دلداري ميداد . « چشمام ... 

  اک کنه اما با تماس دستش بادستشو آورد جلو که اشکامو پ

 . و با يک حرکت دست آبشون کرد.« معذرت ميخوام :» صورتم کل اشکام يخ زد . بادستپاچگي گفت 

  «. گريه نکن . خواهش ميکنم:» منو بلندم کرد و دوباره روي تخت نشوندم و گفت 

  . ـ ميخوام ببينم . ميخوام همه چيزو ببينم

خواست بگه ؟ دلداري بي فايده بود . من تا آخر عمرم کور ميموندم . موندن تو اتاق برام سخت شده هيچي نگفت . معلومه . چي مي

  بود . دلم نميخواست تو اون چهارديواري بمونم . دستمو از دست

:» ا گفت اورنيناورنينا بيرون کشيدم و از جام بلند شدم . اتاقو تو ذهنم تصورکردم . تاحدودي تونستم حدس بزنم در از کدوم طرفه . 

  جوابشو ندادم و دويدم . فقط دست راستمو« چيکار ميکني بنيتا ؟
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زاد کردم دستمو آ« چيکار ميکني دختر ؟:»جلوي خودم نگه داشته بودم که به چيزي برخورد نکنم . سمارسيس دستمو گرفت و گفت 

  و برگشتم سمت چپم . دربود . دستمو خيلي تند روش حرکت دادم

رو پيدا کنم . بي قرار بودم . ازچي فرار ميکردم نميدونم . شايد ميخواستم نشون بدم خودم ميتونم خودم ميخوام حرکت تا دستگيره 

  «کجاميري بنيتا ؟:» کنم . اورنينا با نگراني گفت 

  . ـ ميخوام از اينجا برم

فاق يرون . ته دلم ترس بود . ترس از اينکه اتجملم مساوي شد با برخورد دستم به دستگيره . خيلي سريع پايين کشيدمش و دويدم ب

  . بدي برام بيفته ولي يک حسي تند تروتندترازقبل منو ميدووند

و .« ايستا و:» اما حاليم نبود . داد زد .« وايسا بنيتا . الان چيزيت ميشه . توروخدا وايستا لج نکن :» صداي اورنينا که دنبالم ميدويد اومد 

  جاشون . نفسم تند شده بود . سعييکهو پاهام يخ زدن سر

  «چرا اينکاروميکني ؟:» کردم پامو آزاد کنم اما چسبيده بود به زمين . بعد چند ثانيه صداش از جلوي روم اومد 

  . ـ بذارين برم

  ـ کجا بري آخه ؟

  . ـ تو محوطه . ميخوام قدم بزنم

  ـ خب پس چرا اينطوري رفتي ؟ بذار يک محافظ باهات بفرستم چرا ميدوي ؟

  . ـ نميخوام . خودم ميتونم حرکت کنم

  ... ـ آره ولي نميتوني

اقعيت يکم طول ميکشه عادت کني بنيتا . لطفا لج نکن با و:»هيچي نگفتم و سرمو انداختم پايين . اونم ساکت شد . بعد چند ثانيه گفت 

  « . يک محافظ باهات ميفرستم . باشه ؟

  ـ به چي عادت کنم ؟ مگه نميگين موقته ؟
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ـ آره عزيزم موقته ولي موقت داريم تا موقت . گاهي چند ساعت يا يک روز گاهي چند سال بنيتا . نميخوام اذيتت کنم ولي تو دختر 

  . بالغي هستي وبايد قبول کني

  يگه من بايد سربارهمه باشم ؟ـ پس تا وقتي چشمام خوب شه يا حتي چندسال د

  . ـ عزيزم چه کار ديگه اي از دستت برمياد ؟ همه درکت ميکنن

  . ـ اگه اونقدر طول بکشه ... ميخوام بدون چشمام همه کار بکنم . حتي جنگيدن

  «بدون بينايي ميخواي بجنگي ؟:» لحنش حالت تعجب گرفت 

 ... ـ آره . و خيلي کاراي ديگه . اگه ... چشمام

ه . باش:» اشکم آروم ريخت . ديگه ادامه ندادم . يکم توسکوت گذشت بعدش خيلي آروم با حرکت دستش يخا رو آب کرد و گفت 

  «. ولي اول قول بده که راه رفتن بدون ديدنو يادبگيري بعد جنگيدن

 . ـ قول ميدم

 عالي-

  «. ه بريمبيا را:» هيچي نگفتم . فقط به جلوم خيره شدم . دستمو گرفت و گفت 

 ... ـ مزاحمتون نميشم . يک محافظ

و رفت . منم همونجا وايسادم . بعد چند دقيقه صداي يک دختر بچه اومد که .« فقط صبر کن برلا رو هم بيارم :» وسط حرفم گفت 

 واي.« مامان امروز بالاخره از استرنو بردم :» باخنده ميگفت 

ازت  برلا من دوست دارم استرنو:» تم ببينمش . اما اورنينا انگار ناراحت بود . گفت صداش خيلي شيرين بود و بامزه . کاش ميتونس

  «چرا ؟:» برلا باناراحتي گفت .« ببره 

  . ـ چون استرنو خيلي ضعيف شده

ستامو گرفت . برلا دبحثو تموم کرد . از جام بلند شدم . دستاي خيلي کوچولويي .« بريم بنيتا :» ديگه رسيده بودن بهم . اورنينا با گفتن 

  جانم عزيزم:» به طرفش نگاه کردم و گفتم ...« بنيتا :» گفت 
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  «؟

  ـ چرا بهم نگاه نميکني ؟

  «جانم ؟:»دوباره گفتم « بنيتا ... :» برلا گفت .« بسه برلا :» ساکت شدم . واي خدا . چقدر سخته . اورنينا گفت 

  . ـ خيلي خوشگلي

  . ـ مرسي عزيز دلم

  اي به من بگي خوشگلم ؟ـ نميخو

  « ... نه:» خندم گرفت . ووي چه شيرينه . ميخواستم بخورمش . با لبخند گفتم 

 ـ چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟

 ... ـ چون من نميتونم ببينمت

 ـ چرا آخه ؟

با لبخند از ادامه بحث خودداري کردم . نميخواستم چيزي در اين مورد ديگه بگم يا بشنوم .سرمايي که حس کردم نشون ميداد که به 

  بيرون قصر رسيديم . يعني تو محوطه . برلا که دستمو گرفته بود

  «. خب ... بيا بنيتا ... بيا روي پيست باش :»شده بود راهنمام . هرجا ميرفت منم باهاش ميرفتم تابه چيزي نخورم . اورنينا گفت 

 ـ روي پيست ؟

  . ـ آره . از اين شروع ميکنيم

  . ـ چشم

دستمو بردم جلو و دنبال صندلي گشتم که پيداش کردم . روش با دقت .« بنيتا جونم بشين اينجا :» بعد چند ثانيه برلا بهم گفت 

  «ميتوني بپوشي ؟:» نشستم . اسکيتا رو گذاشت تو بغلم .اورنينا گفت 

  . ـ نميدونم

  . ـ سعي کن بتوني . يکم تلاش کن اگه نتونستي من بهت کمک ميکنم

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          111  |صفحه            

 

  خيلي خوب بود که اصلا خودشو تو مقام بالا نميدونست و اينقدر بهم کمک ميکرد

ميق م اسکيتو لمس کردم . نفس عخم شدم و کفشمو در آوردم . بادست.« مال پاي چپه :» يکي از اسکيتا رو برداشتم که اورنينا گفت 

  کشيدم و پامو خيلي آروم و با دقت داخلش بردم . اورنينا

اون يکي رو هم برداشتم و پوشيدمش . اورنينا ايندفعه دستمو گرفت و بردم داخل پيست . اولش يکم کنترلمو از دست .« عاليه »گفت:

  مواظب باش . اول آروم برو . وقتي:» دادم ولي گرفتم و گفت 

  «. ماهر شدي ميتوني تند تر بري

  . ـ باشه

آروم حرکت کردم و بعد .« برو :» دستمو گرفت و آروم حرکتم داد . بعد يک مدت کنترلم اومد دستم . دستمو ول کرد و گفت 

  حرکتامو تند تر کردم . ميتونستم برم تنها ترسم از اين بود که به انتهاي

هول شدم اما يکهو روي يک عالمه برف فرود .« مراقب باش بنيتا :» که يکهواورنينا گفت  پيست نرسم و با اسکيت نرم روي زمين

  اومدم . نرم بودن . حدس زدم ممکنه يکهو براي نجاتم اونا رو

  «خوبي ؟:» گذاشته باشه . بازومو گرفت و گفت 

  . ـ آ ... آره

  ـ خب ... ميخواي تمومش کني ؟

  . رين کنمـ نه . من ميخوام يکم بيشتر تم

  . ـ اما زياده برات

  ـ نگران نباشين شما ميتونين برين بانوي من . فقط ميشه لطفا دور کل پيستو برف بذارين ؟

  ـ مطمئني ؟

  . ـ آره

  «. تمومه . مواظب خودت باش . من بايد برم . اگه کاري داشتي به محافظ بگو خبرم کنه:» ـ باشه . بعد چند ثانيه گفت 
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  . ـ چشم

  . خداحافظ ـ

و رفت . منم از جام بلند شدم . نفس عميق کشيدم و شروع کردم روي پيست رفتن . دلم براي رقص روي پيست تنگ شده بود . بعد 

  يکم رفتن يک چرخ کوچيک دور خودم زدم . اينجا تنها جاييه که

نياز به چشمام ندارم . رقص توي خون منه و رقص روي پيست استعداد من . باد به صورتم ميخورد . چه حس خوبي بود . فراموش 

  کردم نابينايي اي که باعث شده بود زيبايي هارونبينم . بذار هرچي

 . سکي بودميخواد بشه . موقتيه . مهم اينه که موقته . يک چرخ ديگه هم زدم . کاش کل دنيا پيست ا

***********************  

  : فصل پنجم

  «... بنيتا:» صداي برلا تو سرم پيچيد 

  ـ جانم عزيز دلم ؟ جانم عروسک ؟ جانم خروس بي محل ؟

 ـ چرا همش ازم تعريف ميکني بعد آخرش مسخرم ميکني ؟

  . ـ براي اينکه بفهمين سرصبح اينطوري بيدارم نکنين سرورم

  . ـ باش . من رفتم

رمو از کلافگي س« نميخواي بگي بمونم ؟ نميخواي بگي ببخشيد . نميخواي بگي شوخي کردم ؟:» هيچي نگفتم . بعد يکم مکث گفت 

  «. خيلي بدي:» تکون دادم و بالشو به سرم فشار دادم . جيغ زد 

ردم . سرجام نشستم ، دنبال دستش گشتم ، دستشو و بالشو از رو سرم پرت ک.« اوه خدا باز نه :» و گريه افتاد . واي نه . زمزمه کردم 

  «. بمونين . ببخشيد . شوخي کردم سرورم:» گرفتم و گفتم 

  «. مامان گفت بياي پايين .داره دير ميشه:» اشکاشو با دستاي کوچيکش پاک کرد و گفت 

  ـ چشم . ميرين بيرون لطفا تا من لباس عوض کنم ؟

  . ـ باشه . ديرنکنيا
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  . مـ چشم سرور

و سرمو خم کردم . خنديد و دويد بيرون . خودمو رو تخت پرت کردم و نفسمو با حرص دادم بيرون . اه . خوابم پريد . از روي تخت 

  بلند شدم و رفتم طرف کمد . درشو باز کردم و لباس سفيدو

و لمس کردم ، ازشون گذشتم و يک تاج برداشتم . پوشيدمش . رفتم طرف ميزتوالت . در جعبه رو باز کردم . با انگشتم گيره هار

  کوچيک برداشتم . تاج کريستالي خوشگل . موهامو شونه زدم و يکم

تو صورتم ريختم . تاجو گذاشتم رو موهام . تو همين سه چهارروز عادت کرده بودم و کم کم ميتونستم کارامو خودم بکنم . کفشامو 

  . خل محوطههم پوشيدم و رفتم طرف در . بازش کردم و رفتم دا

يخوام عذرم:» بهش احترام گذاشتم و گفتم .« دخترمو اذيت ميکني ؟ اذيتت ميکنم :» صداي اورنينا ازجلوي روم اومد . خنديد و گفت 

  «. بانوي من

  . ـ مهم نيست . زود باش

مدام ازم ميخواست برقصم و  دوروز بود که کم کم روي پيس ميرقصيدم . آخه اورنينا خيلي از رقصم خوشش اومده بود .براي همين

  بهش ياد بدم . در ازاي ياد دادن کار با تاماهاوک . رفتم داخل

پيست و اورنينا موسيقي گذاشت . قرار شد حرکات ديروزو تمرين کنيم و بعد يک حرکت بهش ياد بدم . خيلي بد بود . من حتي 

  تا بهشنميديدم که اون چطور حرکاتي که بهش ياد ميدم رو انجام ميده . 

 . تذکربدم يا تحسينش کنم . بهرحال من براي خودم ميرفتم

  «. مامان بابا کار خيلي خيلي مهمي باهات داره:» يک مدت که گذشت استرنو اومد و گفت 

  . ـ باشه عزيزم . الان ميام

گردوندم . گلاسيوس اين چندروز مدام رومو طرف اورنينا بر.« اوه . سلام گلاسيوس :» صداي دويدن استرنو اومد . يکهو اورنينا گفت 

  پيشم بود . عذاب وجدان گرفته بود بدبخت که بخاطراون
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اينطوري شدم . هرچند اگه من به تاماهاوک دست نميزدم صدمه نميديدم ولي خب اون يکم حس همدردي و دين ميکنه ديگه . 

  «امروز حالت چطوره ؟:» گلاسيوس سلام داد و اومد طرف من . گفت 

  «... خوب:» نطور که به روبه رو خيره بودم گفتم همو

  . ـ من اينورم بنيتا

 «من بايد برم . گلاسيوس لطف ميکني با بنيتا تمرين کني ؟:» اورنينا گفت .« همينجام :» يکم سرمو سمت راست برگردوندم . گفت 

  «تمرين چي ؟:» شاخ در آوردم . گلاسيوسم تعجب زده گفت 

  . ـ رقص روي اسکي . ميخواد بيشترتمرين کنه

  «. نه اشکال نداره بانو . منتظرتون ميمونم:» با دستپاچگي گفتم 

  . ـ شايد کار سمارسيس طول بکشه . نترس بنيتا رقص گلاسيوس عاليه . حرف نداره . گلاسيوس نشونش بده

  «ن رقص ؟چرا تمري:» و صداي پاش شنيده شد که دور ميرفت . گلاسيوس گفت 

  . ـ آخه ميخوام يکم بيشتر از راه رفتن بلد باشم . تا الانم دونفره تمرين نکردم . فکرکنم براي همين گفت

  . ـ خيلي خب. اگه بخواي يک دور کمکت ميکنم

  ـ جدي ؟

  . ـ آره

  . ـ براي من فرقي نميکنه ولي ... باشه

  «. بذار اسکيتامو بپوشم:» خنديد و گفت 

  يشون ؟ـ مگه دار

 . ـ آره . آخه هميشه موقع اومدن به اينجا از روي قنديلاي بالاي کوهستان ميام

  .ـ بالاي کوهستان ؟ کجاست ؟ بايد منم ببري

  . ـ باشه . يک روز ميبرمت اونجا
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  . ـ حيف که نميتونم ببينم

  «. موسيقيم که دارين:» هيچي نگفت و ازم دور شد . بعد چند ثانيه گفت 

  . يکي رو انتخاب کن ـ آره .

  ـ تاحالا به صداي اورنينا گوش کردي ؟

  ـ چي ؟

  ـ نميدونستي اورنينا يکي از مشهورترين خواننده هاي ماست ؟

 ـ جدي ؟ چرا تاالان نفهميدم ؟

  . ـ نميدونم . ولي الان يکي از آهنگاشو ميذارم . گوشش بده

  . ـ باش

  «قي چي شد ؟موسي:» بعد چند ثانيه اومد طرفم . گفتم 

 . ـ الان ميزنم بياد

 صداي آهنگ همه جا پيچيد . غرقش شدم . عالي بود صداش . عالي . نسيم خيلي خوبي ميومد . به صداش گوش دادم

Let it go 

Let it go 

Can’t hold you back anymore 

Let it go 

Let it go 

Turn my back and slam the door 

 . گلاسيوس پشت سرم جا گرفت

The snow blows white on the mountain tonight 

Not a footprint to be seen 

 . دست راستمو گرفت

A kingdom of isolation and it looks like I'm the Queen 

 . خيلي آروم يک دور چرخوندم
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The wind is howling like the swirling storm inside 

از روي بازوهام روي کمرم برد . قلبم تند ميزد . نميدونم چرا . ولي انگار با هرحرکتش قلبم يک دستمو ول کرد و ملايم دوتا دستشو 

 . ضربه ي خيلي محکم به سينم ميزد

Couldn’t keep it in 

هنوز پشت سرم بود و بهم چسبيده بود . دست چپشو از روي کمرم برداشت ، باهاش دست چپمو گرفت و روي شکمم گذاشت . 

 روي دستم بود دستش کاملا

, heaven knows I tried 

 . با دست راستش هم دست راستمو گرفت و به طرف راست بازش کرد .

Don’t let them in, don’t let them see 

Be the good girl 

You always had to be 

فکارمو ... و من غرق ترس ... نکنه که مکث کرده بود . نميدونم چرا ... فقط حس کردم داره تموم افکارمو مال خودش ميکنه . تموم ا

 ...تو اين ارتباط فکري ... ذهنمو بخونه

Conceal, don’t feel 

Don’t let them know 

Well, now they know 

آهنگ اوج گرفت . دستامو فشار داد و با همون حالت به طرف عقب خيلي سريع رفت و منم همراهش پاهامو تکون ميدادم . حول 

 ... ميچرخيد و منم تو دستاشپيست به پشت 

Let it go 

Let it go 

Can’t hold you back anymore 

Let it go 

Let it go 

Turn my back and slam the door 

همونطورکه هنوز دور پيست ميرفتيم چرخوندم و منو برگردوند طرف خودش . خشکم زد . داشتم ميديدمش . نه واضح ولي خيلي 

  .بهتر از قبل . خيلي بهتر
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And here I stand, and here I'll stay 

Let it go 

Let it go 

The cold never bothered me anyway 

خيلي ماهرانه کاملا دور يک دايره ي فرضي کوچيک چرخيدن . نميدونم فهميده بود ميبينمش رسيديم به وسط پيست . شروع کرد 

  يانه ولي نميخواستم بفهمه . نبايد بفهمه

It’s funny how some distance 

Makes everything seem small 

And the fears that once controlled me 

Can’t get to me at all 

وندن . خيلي سريع خيلي تند و خيلي زياد و با تسلط . در عين حال اونقدر محکم کمرمو گرفته بود که نيفتم . شروع کرد منو چرخ.

  غافل ازاينکه هر لحظه دارم واضح تر از قبل ميبينمش

Up here in the cold thin air 

I finally can breathe 

I know left a life behind but I’m to relieved to grieve 

درجه باز کردم . هميشه عاشق اين حرکت بودم . لبخند زد . فکرکرد نميبينم ولي ديدم .  111خم شدم طرفش و از پشت پامو .

آهنگ دوباره اوج گرفت . تو يک حرکت سريع و فوق العاده هماهنگ با آهنگ بلندم کرد و پرتم کرد تو هوا. فکرکنم ده دوري تو 

 . هوا و خيلي تند چرخ خوردم

Let it go 

Let it go 

Can’t hold you back anymore 

Let it go 

Let it go 

Turn my back and slam the door 
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بلندم کرد . دور خودش چرخيد و منو تو هوا نگه داشته بود . دستاي قويش دور کمرم بود . خدايا چقدر ماهره . تا حالا به اين حد يک 

و اينقدر خوب روي پيست برقصه . خيليا ماهر بودن ولي گلاسيوس ... يک چيز ديگه بود . مردونديده بودم که بتونه کاملا با تسلط 

  . حرکتاي سادش با نمايش فوق العادش جذبم ميکرد

And here I stand 

And here I’ll stay 

Let it go 

Let it go 

The cold never bothered me anyway 

  . گذاشتم زمين . دستامو گرفت و هماهنگ با آهنگ اول از خودش دورم کرد و بعد دستامو کشيد و منو تو بغلش نگه داشت

Standing frozen in the life I’ve chosen 

You won't find me, the past is so behind me 

Buried in the snow 

ثابت وايستاد و خيلي آروم و بادقت کمرمو نگه داشت و خمم کرد . همه موهام تو محکم تو بغلش فشارم داد . آهنگ آروم شد . اونم 

هوا معلق بود . بهش خيره شدم . تو اون هوا که تو زمين ميگفتن بهش ابري با اون يخاي دوروبر... چقدر موهاي قهوه ايش تو چشمه 

 ... و چشماش چقدر با جذبه

Let it go 

Let it go 

Can’t hold you back anymore 

بلندم کرد و بعد هردوهماهنگ باهم رقصيديم . خيلي هماهنگ . انگار از قبل با هم تمرين کرده بوديم . ولي حس من اينطور بود . ما 

  . داريم با رقص با همديگه حرف ميزنيم

Let it go 

Let it go 

Turn my back and slam the doo 

And here I stan 

And here I’ll sta 

Let it g 
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Let it g 

The cold never bthered me anyway 

 demi lovato از let it go آهنگ )

آهنگ تموم شد . بهش خيره بودم . درست تو چشماش . ولي انصافا چه صدايي داشت اورنينا . گلاسيوس توچشمام خيره شد . يکم 

  . بعد نگاهش رنگ شک گرفت . واي فکرکنم فهميد دارم ميبينم

همه . براي همين دستمو بردم جلو و صورتشو لمس کردم تا برسم به چشماش . دستم داغ شد و قلبم زد . وقتي به نميخواستم بف

  هيچ عکس العملي.« عالي بود :» چشمش رسيدم لبخند زدم و گفتم 

ود رد . نگاهش خشک بنشون نداد . واي ميترسم بفهمه . ميترسم . بدجورنگام ميکرد . دستمو از روي صورتش برداشت و تو هوا ول ک

  . نه مثل چند دقيقه پيش . سرمو انداختم پايين . شايد بهتره

اصلا تو چشمام نگاه نکنه تا نفهمه . من اصلا بازيگر خوبي نيستم . صداي دست زدن يکي مارو به اون سمت برگردوند . اورنينا بود . 

  و.« واي خدا چقدر موقع رقص بهم ميومدين :» صداش اومد 

بي ؟ خو:» اورنينا لبخند زد . سرمو انداختم پايين . اورنينا زمزمه کرد .« صداي خوب شما بود بانو :» طرفمون . گلاسيوس گفت اومد 

  «چت شده ؟

  . ـ هيچي ... من خوبم

  . ـ مطمئني ؟ رنگت پريده

  . ـ آره مطمئنم

  . ـ باشه

کاري با من  :»ستمو گرفت و بردم طرف اتاق . روي تخت نشوندم و گفت د.« بيا ببرمت داخل اتاقت . بعد بايد برم :» گلاسيوس گفت 

  «نداري ؟

  ... ـ من

 ـ چي ؟
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  . ـ خب ... هيچي نه . ممنون

 . ـ خواهش ميکنم . فعلا

و رفت . دستمو رو قلبم گذاشتم . خل شدم رفت . به جون خودم . به اتاق نگاه کردم . واي انگار تو رويام . من دارم ميبينم . اين عين 

  . روياست . از جام بلند شدم و دويدم طرف آينه . به خودم نگاه کردم . واي چقدر دلم براي ديدن خودم تنگ شده بود

دوباره برگشتم طرف تخت . يعني بايد بفهمن من .« چقدر پير شدم . اه :» يکم بعد اخم کردم و گفتم با دقت تو آينه نگاه کردم 

اگه گلاسيوس نفهمه من :» ميتونم ببينم ؟ اصلا چرا مرددم ؟ چرا نميخوام بدونن ؟ حتي با خودمم رو راست نبودم . زمزمه کردم 

  «... ميتونم ببينم بازم پيشم ميمونه

 «خب نمونه ... مگه براي تو فرقي داره ديونه ؟:» ره شدم کهو وجدانم داد زد به روبه رو خي

  . ـ آره خب . فرق داره

  ـ براي چي فرق داره ؟

  . ـ نميدونم

  . ـ اون زن داره . بچه داره

  . ـ ميدونم ... ولي نميدونم چرا برام فرق داره

  . ـ هوسه . بندازش دور

  . وادم نيستن . به يکي نيازدارم که حمايتم کنهـ نه هوس هم نيست . فقط من خان

  ـ احمق مگه اورنينا و لاريسا و سمارسيس بست نيستن ؟

  . ـ نه . گلاسيوس فرق ميکنه

  ـ چه فرقي ؟

  . ـ بازم نميدونم
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ميدونم ... خب کلافه شده بودم . دستمو تو موهاي لختم فرو کردم و تکونش دادم . داره مخم ميترکه . چه فرقي ميکنه خودمم ن

  گلاسيوس جذابه به دل ميشينه و مهربونه . البته نه زياد مهربونا ولي

اگه من کور باشم مهربونه . وقتيم مهربونه آدم خيلي دوستش داره . دوست دارم هميشه بهم محبت کنه . مهربون ... دوباره وسط 

  دبه تو بايد لطف کنه ؟ به تو باي:» توجيحاتم وجدان لعنتيم دادزد 

محبت کنه ؟ با تو بايد مهربون باشه ؟ پس زنش چي ؟ بچه هاش چي ؟ ديونه اصلا ميدوني چند تا زن داره ؟ حالا يک حماقت کرده و 

  بهت گفته ورونيکا رو دوست نداره داري براي زندگيش نقشه

م يست . من براي زندگي کسي نقشه نميکشخفه شو . اصلا اينطوري نيست . اصلا ن:» اعصابم بهم ريخت . ناخودآگا داد زدم « ميکشي ؟

  ازجام بلند شدم و ساعت يخي کنارمو.« . خفه شود لعنتي 

چرا عصباني ميشي فرياد ميکشي ؟ ميدوني حرفام حقيقته . همش مثل روز برات :» پرت کردم . هزار تيکه شد . باز وجدانه گفت 

  دروشنه . وقتي وانمود ميکني کوري تا پيشت بمونه ... يک مر

ز شد و يکهو در با.« متاهل يعني نقشه کشيدن براي زندگيش . قصدت اين نيست ولي انتهاي راهت همينه . تو بايد به خودت بياي 

  سمارسيس اومد داخل . فورا بهش احترام گذاشتم ولي دست و پام

گفتم . چي ميگفتم ؟ باخودم حرف ميزدم هيچي ن« با کي حرف ميزدي ؟:» ميلرزيد . اومد وجلو به تيکه هاي ساعت نگاه کرد و گفت 

  «. هي داري ميلرزي:» سرخودم داد زدم و عصباني شدم ؟ گفت 

  بازم هيچي نگفتم . زبونم قفل شده بود« مطمئني حالت خوبه ؟:» بازومو گرفت . سرمو انداختم پايين . گفت 

بت تکون دادم و خودمو جمع کردم . بازومو گرفت و بردم سرمو به نشونه ي مث« بيا بريم پيش اورنينا . نگران نباش خب ؟:» گفت 

  بيرون . رسيديم به اتاقشون . واي بالاخره تونستم بچه هاشو ببينم

برلا يک دختر موطلايي بود که موهاش تا وسطاي کمرش ميرسيد و لخت لخت بود . بالباس سفيد . قد بلند بود . پسرشم که ديدم  .

  ي ملوس و ناز بود . چطوري آخهدلم ميخواست فشارش بدم . خيل

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          112  |صفحه            

 

دلش اومد با اين بچه اونکارو بکنه ؟ اورنينا روي تخت نشسته بود . لباس خوابشو پوشيده بود پشتش به مابود و داشت به استرنو يک 

  زبون خاص ياد ميداد . وقتي سمارسيس درو بست . اورنينا

سمارسيس از کنارمون شونه رو برداشت و « ميز شونم رو بهم بدي ؟ عزيزم ميشه لطفا از همونجا روي:» بدون برگشتن طرفش گفت 

  «اورنينا ؟:» گفت 

  ـ جانم ؟

  . ـ حال بنيتا خوب نيست

بهت گفتم رنگت :» اومد طرفم و گفت « چرا آخه ؟:» اورنينا برگشت طرفمون . موهاي سفيدشو از روي صورتش کنار زد و گفت 

  سرمو انداختم پايين . دستمو گرفت.«ن نگو حالت خوبه پريده . به م

 بنيتا حرف بزن . به گلاسيوس مربوط:» تو چشمام خيره شد و زمزمه کرد .« ممنون :» و نشوندم روي تختشون . روبه سمارسيس گفت 

  با ترس بهش نگاه کردم .چشماش جوري بود که« ميشه ؟

  «... من:» ارمو ميخوند . با لکنت گفتم انگار همه چيزو ميدونست . انگار تک تک افک

  . ـ ميدونم که داري منو ميبيني

چرا وانمود ميکني نميبيني ؟ از کي بيناييتو بدست آوردي :» خشکم زد . واي . اونقدر آروم حرف ميزد که سمارسيس نشنوه . گفت 

  بنيتا ؟ بهم دليلتو بگو . بهت کمک ميکنم و نميذارم کسي بفهمه که

نگفتم .  بازم چيزي.« اوهوم؟ ميشنوم :»هيچي نگفتم . دستشو زيرچونم گذاشت سرمو بالا آورد . توچشمام خيره شد و گفت .« ميبيني 

  نميدونستم چي بگم . حتي نتونستم خودمو راضي کنم که چرا

ارو هم بري بيرون بچه ه عزيزم ميشه لطفا»همچين چيزي ميخوام . اورنينا بعد يکم مکث نفس عميق کشيد و رو به سمارسيس گفت:

 «. ببري ؟ زياد طول نميکشه . ببخشيد

  . ـ باشه

  «. بهم بگو:» سمارسيس با لبخند برلا رو بغل کرد ،دست استرنوروهم گرفت و رفت بيرون . اورنينا گفت 
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  . ـ نميدونم

 ـ از کي تونستي ببيني ؟

  . ـ از موقع رقص باهاش

 ي ؟ـ خب ؟ چرا نميخواي کسي بدونه ميبين

 . ـ نميدونم

 ـ باهام روراست باش . هرچي تو فکرته بگو حتي اگه احمقانه باشه به نظر خودت . نذار من بهت بگم چرا ميخواي کسي ندونه

و « .نميدونم . نميخوام بافهميدن اينکه کورنيستم و ميبينم ازم جداشه :» بهش خيره شدم . اشکم ريخت . با صداي مرتعشي گفتم 

  تو بغل اورنينا . ساکت بود . ساکت ساکت . فقط آروم خودمو انداختم

م . فقط منم نميخواستم ديگه چيزي بگ.« گريه نکن . فهميدم . تاتهشو فهميدم :» اشک ريختم . هيچ کاري نميکرد . بعد چندثانيه گفت 

  . اشکم ريخت . آخه براي چي ؟ معلومه ... تحقير شدم جلوش

هيچي نگفتم و ساکت بهش گوش دادم . نفس عميق کشيد و .« ميخوام يک داستان برات بگم  :»براي اين . بعد يکم مکث گفت 

  لاريسا هيچ بچه اي نداره . چون حتي نتونسته يک شب رو با» گفت:

شوهرش مشترک زندگي کنه . بخاطر اينکه اجنه ها اونو جلوي روش آتيش زدن . لباس سفيدش مشکي شد از خاکستر جسد 

  سوخته بود . خاکستر شده بود . علاوه بر اون باباش کهشوهرش . کاملا 

  «قبل شوهرش آتيشش زدن . علتش ميدوني چي بود ؟

 ـ چي ؟

...  اگه من اونجا ميبودم ميتونستم نجاتش بدم ولي نبودم:» ساکت شد . خيلي ساکت . انگار گفتنش براش مشکل بود . بابغض گفت 

  زد . به معناي واقعي خشکم.« نميتونستم ازدواج عشقمو ببينم 

هنگ کرده بودم . عشقش ؟ يعني چي ؟ يعني اون شوهر لاريسا رو دوست داشته ؟ آخه چطور ممکنه ؟ چطور به خودش اجازه ميداده 

  . من مجرد بودم اونموقع:» ؟ با مکث و بغض شديدتر ادامه داد 
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که بهم برسيم . اون قسمت لاريسا شد چون وقتي قرار ازدواج  اون لاريسا رو اصلا دوست نداشت . عاشق هم بوديم . عاشق . ولي نشد

  ... گذاشته شده بود ما عاشق هم شديم و بهم برخورديم و حتي

يج گيج ... گيج شدم . گ.« بچش سقط شد :» نفس عميق کشيد تا بغضو پنهان کنه و گفت ...« حتي وقتي که بهم خبر دادن که سوخته 

  بي ملاحظه بوده ؟ وبدتر از اونحتي ازش حامله شده ؟ اينقدر 

شوهر لاريسا اونقدر پست بوده که وقتي لاريسا اونطور براي عروسيش داره باشوق برنامه ميريزه و شب با يادش ميخوابه اون پيش 

  اورنينا بوده باشه ؟ به اورنينا نگاه کردم . جاي لاريسا تو وجود

« .اينطوري ازم رو برنگردون ... ايني که ميبيني الان توئه :» ند زد و گفت من نفرت ريشه دووند . رومو ازش برگردوندم . پوزخ

  عصباني شدم . برگشتم طرفش ولي هيچي نگفتم . من اينطوري نيستم

بچش مرد ... با خودش رفت ... اما زمان داره تکرار ميشه بنيتا . اون مال :» اصلا نيستم . اشکش آروم روي گونش ريخت . ناله کرد  .

  هزار سال پيش بود . زمان داره هي برميگرده ... نميدونم دليل

ر اصلا نميتونست حرف بزنه ولي باعث دلسوزي يکم ساکت شد . انگا...« اينکه پدرلاريسا مرد چي بوده ولي مرگ مرد من ... مرگش 

  من نميشد اين بغضش ... اين اشکش ... نفس عميق کشيد و

مرگ عشق من ... بخاطر همين بود . بخاطر عشق بينمون . بنيتا به نظر ميرسه و من هنوز اين عقيده رو دارم که اجنه ها براي :» گفت 

  اريسا هممحافظتن . براي محافظت از يک عده ي خاص که ل

ه بود . گريش گرفت.« جزوشونه . من به اين اعتقاد دارم . مرد من مرد تا لاريسا زنده بمونه . اجنه ها کشتنش تا از لاريسا محافظت بشه 

  اون:» سرشو تو دستاش گرفت . بين هق هقش گفت 

تابهم برسيم ولي خودش مرد و اون لاريساي لعنتي نميتونست ازدواجو بهم بزنه . قسم خورد . قسم خورد که لاريسا رو ميکشه . تا ... 

  زنده موند . عشق من مرد . خاکستر شد . سختي اي که کشيدم

تبديل به سنگم کرد . بنيتا حتي حق نداشتم جلوي ... جلوي بقيه براش زار بزنم . حق نداشتم ناراحت باشم . داشتم ميمردم . حتي 

 ... . اون موقع مردن بچه تنها بودم ... تنهاي تنها
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زم چت عزي:» هق هقش سنگين شد . در باز شد و سمارسيس دويد تو . دستشو گرفت که اورنينا محکم پسش زد . سمارسيس گفت 

  و خواست بغلش کنه اما اورنينا.« شده ؟ اورنينا جوابمو بده 

و محکم بغلش کرد . طوريکه ديگه اورنينا .«  آروم باش اورنينا . بسه:» ديوانه وار ميخواست خودشو آزاد کنه . سمارسيس زمزمه کرد 

  توان نداشت خودشو ازش جدا کنه . به سمارسيس خيره شدم

اصلا خبر داره زني که بغلش گرفته و اينقدر ميپرستدش همچين کسي باشه ؟و بدتر از اون لاريسا اگه بفهمه ... بيچاره لاريسا چقدر  .

  عکس العملش چيه بهش ظلم شده . چقدر زجر کشيده . اگه بفهمه

؟ پاک خل شده بودم . انگار همش افسانه بوده . انگار هرچي شنيدم يک داستان تهي از احساس بود . اورنينا با صداي کاملا مرتعشي 

  «. سمارسيس برو بيرون:» گفت 

  ـ اورنينا حالت خوب نيست . من کجا برم ؟

  . ـ من هنوز حرفام باهاش تموم نشده

  . گي جلوي من بگوـ هر چي ميخواي ب

  . ـ نميخوام . برو بيرون سمارسيس ازت خواهش کردم . خواهش ميکنم

  . ـ نه الان نه

  «... سرم:» اورنينا سرشو گرفت و گفت .« برو بيرون . فردا حرف بزنين :» و بدون توجه به مخالفت هاي اورنينا رو بهم گفت 

 . ـ اورنينا استراحت کن . بخواب

  . هـ اما الان صبح

  . ـ مهم نيست . بخواب . همين الان . من نميذارم کسي مزاحمت شه

  . ـ نميخوام سمارسيس . بهت گفتم برو بيرون

 دستمو به لبه ي تخت.« تنهامون بذار :» که دوباره سرشو گرفت . انگار خيلي درد داشت . سمارسيس رو بهم گفت ...« برو :» داد زد 

  وار حرکت کردم . شرمنده بودمگرفتم و بلند شدم . به کمک دي
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که تواين وضع جلوي اورنينا بازم نقش بازي ميکنم و اون هنوز ميفهمه دروغه ولي اجبار بود . نبايد با يک حرکت خرابش ميکردم . 

  حداقل تا وقتي که تکليفم معلوم شه . رفتم طرف در . بازش کردم

ه کردم . کسي نبود . دويدم طرف اتاقم .درو بستم و بهش تکيه دادم . روي و بيرون رفتم . به محض اينکه درو بستم به دوروبرنگا

  زمين سرخوردم . واي ... امروزم چقدر سخت و پرماجرا داره

ميگذره . هدفش از اين حرفا چيه ؟ نميدونم . نميدونم . اصلا اون مگه با اين سنش هزار سال زنده بوده ؟ همه چيز تو ذهنم نامنظم 

  چرا اين حرفارو به من:» و گرفتم و زمزمه کردم شده بود . سرم

» :از جام بلند شدم و رفتم روي تختم . يکم بعد يکي در اتاقو زد . گفتم « ميزنه و ريسک ميکنه ؟ اگه من به لاريسا بگم تکليفش چيه ؟

  «بله ؟

  . ـ منم بنيتا

نديده بودمش . اصلا فراموشش کرده بودم . اومد جلو . وانمو  اومد تو . سان بود . خيلي وقت بود.« بفرمايين :» نشناختمش . گفتم 

  . کردم نميبينم . مطمئنا خبرش به اون رسيده که اومده . سلام کرد

 منو ببخشين» :از جام بلند شدم بهش احترام گذاشتم و گفتم .« منم ... سان :» بالبخند گفت .« ببخشيد ... من شمارونميشناسم :»گفتم 

.» 

 . ره . شنيدم چه اتفاقي برات افتاده . اومدم ديدنتـ اشکال نا

  . ـ ممنون

 . ـ ميتوني بشيني

روي تخت نشستم . اونم نشست و ساکت بهم خيره شد . چقدر عذاب وجدان داشتم که اينطوري باهاشون بازي مي کنم . فقط براي 

  جلب محبت و توجه . اين خيلي برام سخت بود . گلاسيوس نفرينت

« .بنيتا پتروس سلام رسوند بهت و گفت بابت رفتار روز اولش از دلت در بيارم :» ميکنم بابت اين کارت . سان بعد چند دقيقه گفت 

  . پوزخند زدم . اون مثل لاريسا واورنينا نيست . مغروره به مقامش

  «ببخشيد سوال ميکنم امروز چندمه ؟:» گفتم 
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  . ـ امروز ... سوم

  . رم توي زمين بودـ آهان . منظو

  . ـ نميدونم . اونو بايد از ايرس بپرسي

  . ـ ممنون

  .ـ خواهش ميکنم . من بايد برم . اميدوارم حالت بهتر شه

  «از ... اجنه ها خبري نيست ؟:» خواست بره که گفتم 

  . ـ نه . هيچ خبري

  . ـ خداروشکر

  . ـ آره . خداروشکر

اش از خانوادم خبر ميگرفتم . پاهامو جمع کردم . واي مامان بابا . کجايين؟ دخترتون تنهاست . وقتي رفت باخودم گفتم ک . و رفت

 پنج ماهه بدون منن . نميدونم چيکار ميکنن . چطور تحمل کردن

هايي ندرصورتيکه من تواين پنج روز فقط خوش گذروندم و ازشون غافل بودم . کم کم دلم داره براشون تنگ ميشه . اينجا دارم از ت

  . خفه ميشم . يکهو تصميم گرفتم برم بيرون و يکم پياده روي کنم

شنلمو برداشتم رو شونه هام انداختم و رفتم از اتاق بيرون . به محوطه رسيدم . محافظا داشتن تمرين ميکردن . از قصر زدم بيرون . 

  يکم هوا برام خوبه . شروع کردم خيلي آروم راه رفتن . همه جا

فته بود . هرچي جلوتر ميرفتم هوا گرمتر ميشد . جالب بود اونقدر گشتم اما کوهستاني که گلاسيوس ميگفت رو پيدا رو برف گر

 . نکردم

شروع کردم خيلي آروم راه رفتن . همه جا رو برف گرفته بود . هرچي جلوتر ميرفتم هوا گرمتر ميشد . جالب بود اونقدر گشتم اما 

  و پيدا نکردم . يکم که رفتم حسکوهستاني که گلاسيوس ميگفت ر
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کردم دوباره به جاي اولم برگشتم . به دوروبرنگاه کردم . نميدونستم از کدوم طرف برم . انگار راهو گم کرده بودم . ترسيدم . 

  هيچکي اون دوروبر نبود . سعي کردم از يک راه ديگه برم . يکم که از

ز بود . از اجنه ها ميترسيدم . فورا به عقب دويدم . و از اونجادور شدم . دوباره به اون راه رفتم يکهو رسيدم به جنگل . وحشت انگي

  همون محل رسيدم . همه راه ها شبيه هم بود . فراموش کرده

ز يبودم از کدوم طرف اومدم . و عجيب تر از اون هربار که به يکي از راها رفته بودم و برگشته بودم انگار يک راه اضافه ميشد . همه چ

  قاطي بود ولي ايندفعه يک چيز عجيب ديدم که نزديک بود تا

سرحد مرگ ببرتم . يک قبر جلوم بود . مثل قبر مسيحي ها ... دستمو رو قلبم گذاشتم . اين يکهو از کجا ظاهر شد ؟ با پاهاي لرزون 

  رفتم جلو تر . باد خيلي شديدي ميومد و شنلمو تو هوا معلق

شنلم به درخت گير کرد . ترسيدم يکهو . کشيدمش تا در بياد و به قبر نگاه کردم . خاک گرفته بود . دستام ميکرد . رفتم جلوتر که 

  ميلرزيد . رفتم جلو و خاک روشو کنار زدم ... کارانوس ... اين کيه

د که از زوزه ي گرگ هم ديگه ؟ باد زوزه ميکشيد . هوا يکهو تاريک شد . همه چيز وحشتناک بود . قنديلاي دوروبرم . زوزه ي با

  ترسناک تر بود . درختي که کنارم بود و شاخه هاش انگار يک

عالمه دست بودن که ميخواستن بگيرنت با يک قبر که يکهو جلوي روت ظاهر شده . تنهاي تنها . وقتي گم شدي و هيچ راهي به هيچ 

  جا نداري . دلم ميخواست جيغ بکشم يکي نجاتم بده . اما

صدام تو گلوم خفه شده بود . بغض کردم . خدايا نجاتم بده از اينجا . چشمامو بستم يکهو انگار طوفان شد . يک طوفان نتونستم . 

  شديد که جلوي ديدمو گرفته بود . چرا يکهو اينطور شد ؟ اصلا الان

طوفان يکهو کسي رو ديدم . خدايا  که صبحه چرا هوا تاريکه ؟ موهام تو گردوخاکا و طوفان به شدت به عقب کشيده ميشد . از داخل

  شکرت . برام مهم نبود کيه . مهم اين بود که يکي هست که نجاتم

نزديکم شد . سايشو ميديدم ولي خودشو نه . داشتم از ته دل خداروشکر ميکردم . يک لحظه وايستاد . .« کمک :» ميده . داد زدم 

  هش ميکنمکمک . خوا» لبخند روي لبم خشک شد . دوباره گفتم : 
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ه تونستم ببينمش . البته اونقدر بهم نزديک شد ک اومد جلو تر . دورمو گردوغبار گرفته بود . کاملا نزديکم شد و تو يک ثانيه من «.

  فقط لباسشو ديدم . سرمو بلند کردم تا خودشو ببينم که ناخودآگاه

جيغ کشيدم . لرزيدم . مردم و زنده شدم . نزديک بود از حال برم . بعد اون جيغ ديگه صدام خفه شد . از جلوم محو شد . مثل مجسمه 

  ... خشکم زده بود . تصويرش اومد تو ذهنم ... چشماي قرمزش

 «. کمک . کمکم کنين:» خون روي صورتش ... ناخود آگاه دوباره جيغ زدم 

ب يک دختر تنها رو بده . يک دختر که ميلرزيد . يک دختر که جلوي روش يک مرده زنده شده بود . خيلي هيچکس نبود جوا

  ترسيده بودم . عجب غلطي کردم اومدم بيرون هوا بخورم . اونم دقيقا

ني که ديدم چي بود ؟ خون همين امروز . اين روز نحس . اه لعنتي . به دوروبر نگاه کردم . هوا گرگ و ميش بود . لرزيدم به خودم . او

  . آشام ؟ از توي اون قبر اومده بود بيرون ؟ واي خداي من

کاش يکي بياد کمکم . طوفان وايستاده بود . به اطراف نگاه کردم و خودمو جمع کردم . هنوزم باد اونقدري بود که شنلمو خيلي 

 ... ترسناک جابه جا ميکرد . به قبر نگاه کردم . هنوز اونجا بود و

خشکم زد . انگار يک گودال بود . يک گودال آماده براي گذاشتن يک جسد . يعني جدي جدي اون آدم از اين تو اومده بيرون ؟ 

  . خيلي داشتم ميلرزيدم . اونقدر که ترسيدم از حال برم بيفتم دست مرده

شت تموم ميشد . صداها نزديک و نزديکتر يک عالمه صدا تو سرم بود . صداهاي خيلي وحشتناک . خيلي ترسناک . ديگه تحملم دا

  ميشد . انگار چند تا آدم دارن باهم تو سرم حرف ميزنن . سرمو تو

دستام گرفتم و به درخت تکيه دادم . عصبي شده بودم . دلم ميخواست جيغ بکشم . داشتم وحشي مي شدم . ناخنمو تودرخت فرو 

  يکهو صدايکردم . صورتم منقبض شد از عصبانيت . از سردرد . 

و بدتر سرمو فشار دادم . يک چيزي مدام تو گوشم بود .« اورنينا :» زمزمه کردم .« زمان داره تکرار ميشه بنيتا »اورنينا تو سرم پيچيد . 

  ... آتينا ... آتينا کيه ؟ چرا اينهمه آدم که نميشناسمشون
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ردم . راهي که ازش به جنگل ميرسيدم رو بي خيال شدم و طرف راه الان به اسماشون يکهو بر ميخورم ؟من چم شده ؟ به راه ها نگاه ک

  جلوم دويدم . ده دقيقه تموم داشتم ميدويدم . داشتم فرار

ميکردم از صدا ها ولي هنوز دنبالم بودن . کمتر نميشدن که هيچ بيشتر ميشدن . سرم داشت ميترکيد . حتي وسط راه يک بار افتادم . 

  . ظاهر شدم . ديگه داشتم ديونه ميشدميکهو دوباره جلوي جنگل 

مگه راها جابه جا ميشن ؟ دوباره برگشتم عقب و دويدم . ديگه پاهام توان نداشت . خيلي سخت بود . خيلي . اعصابم بهم ريخت . زدم 

  زير گريه و کنار درخت نشستم . خدايا نجاتم بده . اينجا تلف

صدا نميومد و باز سکوت به نوبه ي خودش ترسناک بود . هق هق کردم و خودمو تو  ميشم . تلف ... همونطور گريه ميکردم . ديگه

  سرما جمع کردم . براي چي دارم اينطوري تنبيه ميشم ؟ صداي پا

اومد . با ترس سرمو بلند کردم از روي پاهام . همون مرد بود . خواستم جيغ بزنم اما واقعا خفه شده بودم . ايندفعه صورتش خوني 

  . مثل يک آدم معمولي بود . خيلي خوشتيپ بود . خيلي جذابنبود 

  و واقعا زيبا ولي براي من ترسناک بود . اون کسي بود که از توي قبر بلند شده بود

اومد طرفم . خودمو به درخت چسبوندم و آب دهنمو قورت دادم . داشتم ميمردم . از ترس داشتم ميلرزيدم . چشماش جذبه ي 

  با من:» ش دقيقا به گلاسيوس ميخورد . زمزمه کرد خاصي داشت . سن

جيغ  صدام در اومد ..« نترس از من . بيا :» ترسيدم . عمرا . خودمو بيشتر به درخت چسبوندم . با غرورتوچشمام خيره شد و گفت .« بيا 

  . و زدم زير گريه.« ولم کن . ميترسم ازت . ولم کن :» زدم 

م به درخت اما ديگه راه نداشتم .دستشو گذاشت رو شونم جيغ زدم . با تمومتوانم اما اونقدر اومد جلو تر که خودمو چسبوند

 دوروبرمون خالي بود که صدام فقط توهوا ميچرخيد . بازومو گرفت با

ده بود . با ند شبه زور بلندم کرد . سرم گيج رفت . حالت تهوع گرفتم . نفسام خيلي ت.« توروخدا ولم کن . ازم دور شو :» التماس گفتم 

  ولم کن:» تموم توانم که حاصلش جز صداي ضعيفي نبود گفتم 

  . و از حال رفتم «.

**********************  
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 : فصل پنجم

چشمامو باز کردم همه چيز تار بود . پلک زدم تا واضح تر بشه . خواستم ازجام بلند شم . انگار روي زمين افتاده بودم . سرجام نشستم 

  ه اطرافم نگاه کردم . همه چيز يادم اومد که يکهو باو منگ ب

ترس به اطراف نگاه کردم . اورنينا روي تخت نشسته بود و پشتش به من بود . واي خداروشکر . از جام بلند شدم . چطوري منو پيدا 

  کردن نميدونم ؟ دويدم طرفش . روي تخت نشسته بود . احترام

هيچي نگفت و به روبه رو خيره شد . تعجب کردم . رفتم جلوش وايستادم . « طوري منو پيدا کردين ؟بانوي من ... چ:» گذاشتم و گفتم 

  داشت آروم اشک ميريخت . واي اين هنوزداره آب غوره

هيچي نگفت . دستشو گرفتم اما هنوزم هيچ عکس العملي نشون « بانوي من... خوبين ؟:» ميگيره ؟ جلوش روي زمين نشستم و گفتم 

  . اد . دلم ميخواست بکوبونم تو سرش . به زمين خيره بودنميد

خيلي گريه ميکرد . يکهو از جاش بلند شد و دويد طرف در . دستشو گذاشت رو دستگيره در اما بعد يکم مکث دوباره برش داشت . 

  برگشت به در تکيه داد و نفس عميق کشيد . اين چشه ؟ دستشو تو

برگرد :» و خيلي دردناک اشک ريخت . هق هق کرد و گفت .« خواهش ميکنم برگرد :» مزمه کرد موهاي لخت و سفيدش فرو برد و ز

  يعني چي ؟ چي شده آخه ؟ نکنه.« . بخاطر بچت برگرد 

بازم هق هق کرد و سوال من بي جواب موند . ديگه کلافه شدم . « بانوي من چي شده ؟:» سمارسيس فهميده ؟ رفتم طرفش و گفتم 

  . اما بازم جوابي نداد« منو ميبينين ؟ صداموميشنوين ؟:» گفتم 

از جاش پريد و از در دور شد . با صداي  انگار نه منو ميديد نه صدامو ميشنيد . يکهو يکي شروع کرد به در زدن و اورنينا مثل برق

  «کي...کيه ؟:» لرزوني گفت 

  . ـ منم اورنينا . درو باز کن

صداي همون مرد بود . داشتم از ترس سکته ميزدم . اينجا چه خبره ؟ اورنينا دويد و درو باز کرد . کارانوس دويد تو و بغلش کرد . 

  ي ... ممکن نيستتعجب کرده بودم . دليلش چيه ؟شک داشتم . ول
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  . اين باشه . ممکن نيست که من الان توهزار سال پيش باشم

 «. نه:» سرمو با ناباوري تکون دادم و زممه کردم 

********************  

  : فصل ششم

ل ز اورنينا رو بغگنگ بودم . گيج ... آخه چطور ممکنه من الان تو يک زمان ديگه باشم ؟ اين مرد کيه ؟ همون نامزد لاريساست ؟ هنو

  گرفته بودو اورنينا تو بغلش گريه ميکرد . چرا منو نميبينن ؟

نکنه تا آخر عمرم تو همين حالت بمونم . بدون اينکه ديده شم ؟ بدوني اينکه حس شم و تو هزار سال پيش ... آخه چطور امکان داره 

  . ؟ دست يکي رو شونم نشست يکهو پريدم عقب . واي خدا

د . خفه شده بودم . يعني چي ؟اون که الان تو بغلش اورنيناست . فورا به عقب برگشتم . چيزي که ميديدم اصلا باورم کارانوس بو

  نميشد . هم جلوي من بود هم تو بغل اورنينا . دلم ميخواست بزنم زير

با  نگار دارم ازش ميترسم . رفتم عقب وگريه . نميدونستم چرا ديگه ازش نميترسم ولي بازم حاضر نبودم ببينمش . اومد جلوتر . نه ا

  چشماش.« بهم نزديک نشو :» تهديد و صداي لرزون گفتم 

شيطنت داشت . جذاب بود . خيلي جذاب . واقعا نه مردي به جذابي نه مردي به زيبايي اون ديده بودم . حق داشتن لاريسا و اورنينا . 

  و سر خودماصلا سمارسيس کجا اون کجا . دهه . ميخوام بکوبم ت

  «. فقط نگاه کن:» تو اين شرايط دارم به چي فکر ميکنم . رفتم عقب تر . پاهام ميلرزيد . گفت 

  . ـ براي چي من ؟ براي چي منو آوردي به اين زمان ؟ چرا من ؟ من نميخوام همينطوري عين يک روح بمونم

  . ـ تو خودت خودتو آوردي

  . اينکارو نکردم ـ دروغ ميگي . من هيچوقت نميتونستم و

  . ـ تو نميدوني چه قدرتي داري

  . ـ برام مهم نيست . هرچي هست هر اعتقاد مسخره اي داري هر فکري که داري برام مهم نيست . من ميخوام برگردم

  . ـ فقط نگاه کن
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  «نميخوام . نميخوام ببينم . براي چي بايد ببينم ؟:» داد زدم 

ته . ببين . ديگه حق نداري به اورنيناي من بگي خراب . ديگه حق نداري با نفرت نگاهش کني و يک ـ چون وظيفته . اين جزو تقدير

  . ذره زجرش بدي

ديگه خفه شدم . آهان موضوع ناموسيه . احمق ديونه . برگشتم طرف اورنينا و خود هزار سال قبلش . چقدر ترسناک بود از يک نفر 

  ورنينا رو کنار زد ودوتا باشن دوروبرت . کارانوس موهاي ا

اورنينا با گريه سرشو تند تند تکون داد . يعني الان اون حاملس ؟ به .« فقط تحمل کن . امشب همه چيز تموم ميشه اورنينا :» گفت 

  شکمش نگاه کردم . خيلي خيلي کم بزرگ شده بود . اورنينا گفت

باز گريه کرد . اه چقدر هزار سال پيش لوس بوده . الان خيلي قوي ...«  کارانوس ... دلم ميخواست ... حداقل پيشت مي بودم ... ولي »:

  . تر و بهتر شده

 «... نميتوني اورنينا نبايد بفهمن حامله اي ... سرت بلا ميارن:» کارانوس گفت 

  ـ نميتونم تا به دنيا اومدنش تو اين اتاق حبس باشم

  ... يديم ديگه همه چيز درست ميشهـ نه لازم نيست حبس باشي اورنينا ... وقتي بهم رس

غض اورنينا با ب.« قسم ميخورم همه چيز درست شه :» جلوي اورنينا روي زمين زانو زد . روي شکمشو بوسيد ،دستشو گرفت و گفت  .

  ولي لاريسا چي ؟ کارانوس اون نبايد فدا بشه . گناه:» گفت 

  «داره کارانوس . چرا بايد بميره ؟

 ... ـ راه ديگه اي نداريم اورنينا . تو بهم بگو ... مجبورم ... نميتونم ازت دست بردارم

چي  به:» برگشتم طرف کارانوس روحي و پوزخند زدم . نگاهش خنده شيطنت آميزي کرد و لبخندش رنگ تمسخر گرفت . گفت 

  پوزخند روي.« پوزخند ميزني ؟ به عشق ؟ ... نوبت خودتم ميرسه 

نه اينطوري که يک آدم بي گناه عاشقو بکشم تا به چيزي که ميخوام برسم . :» يد و حالت صورتم تبديل به خشم شد . گفتم لبم ماس

  يک آدم که صادقانه عاشقت بود و دوستت داشت ، ميپرستيدت و
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صاف ندارن که منو ... تازه منو که هيچي نگفت . معلومه چي داره بگه ؟ اين آدما واقعا ان« بهت اعتماد داشت ... تو چطور ميتونستي ؟

  . عاشق نيستم با خودشون و اين جرماشون مقايسه ميکنن

و گريه افتاد . کارانوس دستشو کشيد و نشوندش روي زمين . بغلش کرد .« ولي ... کارانوس اون نبايد بميره :» اورنينا با ناراحتي گفت 

  ن زندهمجبورم ... مجبور اورنينا . بدون تو نه م:» و گفت 

چشمام داشت از حدقه « ولي لاريسا خواهر منه ... چطور راضي شم به مرگش ؟:» اورنينا با هق هق گفت ...« ميمونم نه تو بدون من 

  خواهر ؟؟؟؟ بري بميري اورنينا:» ميزد بيرون . زمزمه کردم 

اگه جرئت  :»نوس با خشم تو چشمام خيره شد و گفت يکهو چسبيده شدم به ديوار . قلبم تند زد . کارا.« که به خواهرت خيانت ميکني 

  آب.« داري يکبار ديگه حرفتو تکرار کن تا با خودم قبرت کنم 

دهنمو قورت دادم . اين بابا عصبيه ها . سرمو تند به نشونه ي تاييد تکون دادم . تاييد اينکه شيرفهم شدم . ولم کرد و با عصبانيت 

  ر نيست حرف حق بشنوه ؟روشو ازم برگردوند . خب چرا حاض

وقتي اورنينا حاضر شده خواهرشو بکشن تا به شوهرخواهرش برسه ... اين معنيش چيه ؟ اين بهمون ميفهمونه که اورنينا يک 

  فرشتس ؟ اصلا چرا همسنن اين خواهرا ؟؟؟؟ البته شايدم از نظر من

اورنينا با خواهش نگاهش .« خودت زجر نده . همه چيز تموم ميشه  بايد برم اورنينا . به:» همسن اومدن . چه ميدونم . کارانوس گفت 

  «ديگه هيچ راهي نيست ؟:» کرد و زمزمه کرد 

 ... ـ ديگه هيچ راهي نيست

 ... ـ ب ... برو

  «. قول ميدم باآرامش پيش هم باشيم:» کارانوس از جاش بلند شد و گفت 

  . ـ ... مواظب خودت باش کارانوس

  «... بريم:» و درو باز کرد و رفت بيرون . کارانوس بهم گفت .« هستم عزيزم :» د و گفت کارانوس لبخند ز

 ـ کجا بريم ؟
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  . ـ بقيشم بدون

 ـ من هنوزم نميفهمم چي رو بايد بدونم؟ چرا بايد بدونم ؟

  . ـ بايد بدوني . وقتي به اين زمان اومدي يعني بايد بدوني و منم راهنماتم

 ردي اينجا که بعد بگي وظيفمه و راهنمام شي ؟ـ واسه ي چي منو آو

 . ـ فقط حرف نزن و بيا

دنبالش رفتم . دستمو گرفت و يکهو محيط عوض شد . واي خدا ديگه داره مخم ميپوکه . تو قصر لاريسا بوديم . دستمو ول کرد و 

  دويد بالا . يکي ديگه ازش نبود ... يعني هزار ساله پيشش هنوز

ود . ااااااااااااااااااااااااا اااااه . قاطي کردم با اين کارانوس . دويدم بالا دنبالش . رفتيم تو سالن اصلي اوه . غلغله بود . اونجا نبود روحش ب

  همه خدمتکارا داشتن به لاريسا ميرسيدن . لاريسا جلوي آيينه

لحظه مات و مبهوت موندم . تموم موهاش  وايساده بود و موهاشو مرتب مي کرد . واي چقدر خوشگل شده بود . من که ديدمش يک

  . فر درشت بود . موهاش اونجا قهوه اي بود . خيلي خوشگل بود

خيلي رنگ قهوه اي بهش ميومد . تور خيلي درازي داشت . تقريبي حدس زدم يک چهارمتري باشه . لباسشم يک کوچولو دنباله 

  خدمتکارداشت اما ساده بود . بدنش بازم ميدرخشيد . لبخند زد . 

داشت از پشت دنباله ي لباسشو درست ميکرد . يک تاج خوشگل رو سرش بود . يک تاج خيلي ظريف . کارانوس کنارم وايستاد و 

  خيره شد . خودش که قبلا تو اين صحنه نبوده پس حتما براش ديدن

يک قاب عکس برداشت . دور قاب از چوب  اين لحظه جديده . لاريسا خنديد . مثل يک بچه خيلي شاد بود . از روي ميز روبه روش

  . نبود. از يک عالمه ستاره کنار هم چيده شده درستش کرده بودن

 هيچي نگفت . خوبه يکم.« عکس توئه :» آخ بميرم . چقدر شاده . به قاب نگاه کرد . رفتم جلو تر عکس کارانوس بود . زمزمه کردم 

  دوباره يک لبخندشرمندگي حاليشه . لاريسا به قاب نگاه کرد . 
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بزرگ تر نشست رو لباش . انگشتشو نوازشگرانه روي قاب کشيد . لبخند زد و قابو دوباره گذاشت رو ميز . شاد خنديد و زمزمه کرد 

  خدمتکار کفشاشو جلوي پاش.« امروز روز خيلي عالي ايه :» 

بابا » :لاريسا برگشت طرفش و جيغ زد ...« لاريسا :» گذاشت . پوشيدشون و به سر و وضعش يکم نگاه کرد . يکهو صداي مردي اومد 

  لباسشو بالا گرفت و همونطور که تورش دنبالش کشيده.« . 

اشت . خيلي بد ... بابا ... ديگه دبغض گلومو گرفت .« چه خوشگل شدي :» ميشد دويد بغل باباش . باباش بغلش کرد و با خنده گفت 

  گريم ميگرفت . منم بابامو ميخوام . منم ميخوامش ... باباش

اينم دسته  :»گذاشتش زمين و گفت .« نکن بابا . تورم گير ميکنه زير پات باهم ميفتيما :» بغلش کرد و چرخوندش . خنديد و گفت 

  توش نور و يک دسته گل خيلي ناز بهش داد . گلاي.« گلت عزيزم 

باباشم هيچي نگفت . آخ . داشت تو .« به قولت عمل کردي ... دسته گل مامانو بهم دادي :» ميتابوند . لاريسا با لبخند تلخ گفت 

  چشماش اشک جمع ميشد . انگار دوتامون بغض کرده بوديم . به

ود يش ؟ حقش بود اون نقشه رو براش بکشي ؟ حقش بميبين:» کارانوس نگاه کردم . سرشو پايين انداخته بود . با بغض و کينه گفتم 

  بخواين بکشينش ؟ چقدر دوستت داشت و داره ... بعد هزار سال

 «روز اولي که ديدمش يادت افتاد گريش گرفت . بعد هزارسال ارزششو ميفهمي ؟ حقش بود ؟

که فدا شد منم . کسي که زجر کشيد براي چي داري براي اون دل ميسوزوني ؟ کسي که مرده منم . کسي :» با خشونت گفت 

  تعجب ميکنم:» سرمو به علامت تاسف تکون دادم و گفتم .« اورنيناست 

و رومو ازش برگردوندم . دلم ميخواست همين الان با دستاي خودم خفش ميکردم . صداي کارانوس .« عاشقي و عشقو نميفهمي 

  اس . لاريساشنيده شد . داشت از پله ها ميومد بالا . سرد و بي احس

با صداش برگشت و لبخند زد . به اندازه ي تموم خوش حاليش . اما کارانوس خشک بود . لبخند لاريسا يکم کم رنگ تر شد ولي 

  «خوبي ؟:» خودشو نباخت و دويد جلوي کارانوس . با شوق گفت 

  ـ آره . تو چي ؟
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  ـ مگه ميشه خوب نباشم ؟ کارانوس خوبم ؟

  «کارانوس کجايي ؟:» . لاريسا چند بار دستشو جلوي چشماش تکون داد تا به خودش اومد .گفت  کارانوس جوابي نداد

 ... ـ هيچي

  ـ ميگم خوب شدم ؟

اه چقدر بي احساس . .« آره :» آخي . باورم نميشه لاريسا هم از اون دخترا بوده که همش ميگفته خوب شدم ؟ الهي . کارانوس گفت 

  هر جذابشو خورد . لاريسا سرشوايش . اصلا نبايد گول ظا

  «. کارانوس اينقدر بي ذوقي ؟ عروسيمونه امشب:» انداخت پايين و گفت 

  . ـ بس کن لاريسا حوصله بحث باهاتو ندارم

 ... ـ مگه من چي گفتم کارانوس ؟ اين اصلا ژست خوبي نيست که به خودت گرفتي ... من بدم مياد که

  ـ چرا بايد به ميل تو باشم ؟

يعني چي » :لاريسا يک لحظه موند و نتونست حرفشو تموم کنه . حتي باباشم داشت اين حرفا رو ميشنيد . لاريسا باناباوري گفت 

  ... کارانوس ؟ امروز چت شده ؟ تو اينطوري نبودي ؟ کارانوس

 فقط حوصله ندارم همين .:» گفت رفت جلو تر تا دست کارانوسو بگيره که کارانوس با خشونت ...« چيزي ناراحتت کرده عزيزم ؟ 

  . و دويد پايين . دستاي لاريسا تو هوا معلق موند.« زودتر بيا 

بابا ... مهم نيست ... حتما امروز کسي اعصابشو بهم ريخته ... حالش :» منتظر يک توجه ... يکم بعد پايين آوردش . خنديد و گفت 

  ميکردم خوب نيست کاش بهم ميگفت چي ناراحتش کرده تا کمکش

بابا . من بايد » :باباش هيچي نگفت . لاريسا بعد يکم فکر و خيره شدن به زمين برگشت طرف باباش و با خنده و شوق قبلي گفت  «.

  «. برم ... کارانوس منتظرمه . ناراحت ميشه ... دير نکنيا بابايي

 ... ـ باشه گلم ... خوشبخت شي

  . ستـ ميشم بابا . کارانوس بهترين مرد دنيا

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          128  |صفحه            

 

  . ـ حتما همينطوره . انتخاب تو حرف نداره

  ـ مرسي بابا . اورنينا هنوز از تو اتاقش در نيومده ؟

نميدونم اين دختر چشه که حتي نميخواد رنگ آسمونو ببينه . خودشو داره از همه :» انگار باباش يکهو چهرش گرفته شد . گفت 

  به:» کشيد و گفت لاريسا نفس عميق .« مخفي ميکنه . نميدونم چرا 

  «. عنوان يک خواهر ازش انتظار داشتم براي عروسيم احترام قائل باشه

  . ـ تو خودتو ناراحت نکن دخترم . يک سر به اونم ميزنم

  . ـ مرسي بابا . خدا کنه راضي شه . هرچند فکر کنم با اينکاراش حتي نميدونه امروز روز عروسيمه

 . اينو گفت و از پله ها رفت پايين . خدمتکارم دنباله ي تورشو گرفت

رفتم جلوتر ... راست ميگه . رو به کارانوس گفتم « کجا غيبش زده ؟:» ما هم رفتيم پايين .اما کارانوس اونجا نبود . لاريسا زمزمه کرد 

  يک جا از اين:» پوزخند زد و گفت « کجا غيبت زده بود ؟:» 

  «. دنيا

  پيش اورنينا ؟ ـ

  . ـ آره ... صحنه اي که قبل از اين ديدي

  . ـ واقعا که

هيچي نگفت . حرص درار . پشت سر اورنينا وايستادم . يکهو خشکم زد . روي شونش همون علامت آتيش بود . همونطور به جلوش 

  خيره شده بود . خيلي غمگين بود . سنگ جلوي پاشو شوت کرد

ن ... بانوي م:» بازم نفس عميق کشيد و ساکت شد . يکهو خدمتکار با اضطراب گفت « ميکنه روز عروسي ؟ چرا اينطوري:» و گفت 

  «شونتون ؟

  ـ چي ميگي اين موقع ؟

  «چيه ؟:» لاريسا برگشت اما نميتونست ببينه . با ترديد گفت ...« روي شونتون :» کلافه بود . خدمتکار گفت 
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 ... ـ يک علامته . شبيه آتيش

کارانوس ؟ کجا رفتي؟ تو بهم قول دادي :» اينو که گفت يکهو کارانوس ناپديد شد . با ترس به هر طرف نگاه کردم نبود . داد زدم 

  . اما رفته بود.« برم گردوني ... اينطوري ولم نکن ... کارانوس 

ه آخه ؟ پس چرا من متوجه نشدم ؟ چه شکلي مگه ميشه ؟ چطوري:» نفسم به شماره افتاده بود . برگشتم طرف لاريسا با تعجب گفت 

  «؟

 ... ـ شبيه آتيش

 ـ ميتوني تشخيص بدي اثر چيه ؟

 ... ـ سوختگي

با « ؟ براي چي اينطوري شد:» لاريسا گنگ بود . انگار به هيچ وجه باورش نميشد . کارانوس بخدا دلم ميخواد خفت کنم . لاريسا گفت 

  . رسيديم به يک محوطهتعجب رفت جلو تر . منم دنبالش رفتم 

داره » :نفس عميق کشيد و گفت « کارانوس کجايي تو ؟:» که همه مهمونا اومده بودن . همه ي همه . لاريسا پشت ديوار وايستاد و گفت 

  دير ميشه .من ميرم تو کارانوسو ديدي بهش بگو فورا بياد

.»  

  . ـ چشم

بلند شدن و احترام گذاشتن . کاملا ميشد معذب بودنشو حس کرد از اينکه تنها و  لاريسا آروم از پشت ديوار اومد بيرون . همه براش

  بدون کارانوس اومده . روي صندلي مخصوصش نشست . به

علامت آتيشش خيره شدم . واقعا معني اين علامت چيه ؟ شونه هامو انداختم بالا . لاريسا به زمن خيره شد و مهمونا مشغول شادي و 

 . دنرقص و گفتگو بو

  «کجا بودي کارانوس ؟:» کارانوس اومد بالاخره و کنار لاريسا نشست . لاريسا زيرلب گفت 

  ـ براي تو بايد توضيح بدم ؟
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ـ کارانوس ... امروز اگه نميدوني بدون روز عروسيمونه و من نميتونم درک کنم چرا تو همچين موقعيتي توبايد بري جايي و حتي بهم 

  . نگي کجا

لاريسا برگشت طرفش . بغض کرده بود ولي هيچي نميگفت . چقدر .« تمومش کن لاريسا :» افه شد . با خشونت گفت کارانوس کل

  تحمل داشت آخه ؟ بعد يکم مکث باباي لاريسا

اومد . مهموني ديگه رسمي شده بود . ميخواست کادوي لاريسا رو بده و يکم حرف بزنه . لاريسا با لبخند از جاش بلندشد و گونه ي 

  »: باباشو بوسيد . باباش لبخند زد و گفت

  . و يک تاج بهش داد.« ناقابله دخترم 

  «... اين ...اين تاج مامانه:» لاريسا با حيرت به تاج نگاه کرد و گفت 

 ... ـ لاريسا ... تو به سن قانونيت رسيدي و ... و حالا وقتشه که مسئوليت مادرتو به عهده بگيري

  «باورم نميشه بابا ... من ... بشم جانشين مامان ؟:» لاريسا با قدرداني به باباش نگاه کرد و گفت 

 ... . الهه جنگـ آره ... همونطور که تو همچين روزي بايد اورنينا بشه جانشين من ..

 . ـ عاشقتم بابا

همه خوب گوش کنيد . من دوتا دختر دارم ... لاريسا و اورنينا ... همونطور که :» و رفت تو بغلش . يکم بعد باباش رو به همه گفت 

  ... ميدونين همسر من ... الهه برف و نور بود

ش ... و توي روز تولدش اعلام ميکنم ... از اين به بعد اون الهه نور لاريسا قدرت نور اونو به ارث برده و حالا با به سن قانوني رسيدن

  شماست ... بالاترين مقام اين شهر ... و

دختر ديگم اورنينا که قدرت ديگه همسرم يعني برف و قدرت من يعني جنگ رو به ارث برده ... به دومين مقام ميرسه ... الهه جنگ 

  غيکهو يک صداي جي...« ... ملکه ي برف 

تو گوشم پيچيد . سرمو گرفتم و خودمو به ديوار تکيه دادم . داشت دوباره رو مخم ميرفت . يک صداي ترسناک و جيغ مانند . مدام 

  آتينا ... ملکه ي:» تکرار ميکرد . تو گوشم 
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حرفاي باباي لاريسا ...« بسه ديگه :»  جيغ زدم...« اين کيه ... اه لعنتي :» روي زمين سرخوردم . سرمو فشار دادم و ناله کردم « زمان ... 

  با صداي توي گوشم ترکيب شد و

 «... آتينا ملکه ي زمان:» بازم همون حرف 

با ترس « وقت آتيش بازيه . :» حالم دست خودم نبود ... اين صداي عجيب از کجاست ؟ از کجا ؟ کارانوس يکهو ظاهر شد . گفت 

  ... من نه ... نه ... من ميترسم:» زمزمه کردم 

ره شد . هيچي نگفت و بهم خي.« نميخوام اين صحنه رو ببينم ... نميخوام .منو ببر از اينجا . خواهش ميکنم نميخوام اين صحنه رو ببينم 

  همزمان با صداي جيغ لاريسا چشمامو

اد ميزد با گريه التماس ميکرد بستم و خودمو جمع کردم . رومو طرف ديوار برگردوندم و سرمو فشار دادم . جيغاش دلخراش بود . د

  ناخودآگاه.« بابامو نجات بدين :» و ميگفت 

برگشتم طرفش . به زور ميخواست بدوه پيش باباش ولي جرئت نگاه کردن به باباشو نداشتم . صداي آتيش داشت ميکشتم . 

  کارانوس لاريسا رو پرت کرد تو بغل سه تا نگهبان و

ميخوام ن:» و باباشو صدا زد . گريم گرفت . بدجور . داد زدم .« ولم کنين :» هول بود . لاريسا جيغ زد  خودشم.« از اينجا ببرينش » گفت:

  «. ... نميخوام اين صحنه رو ببينم

يکهو محيط جلوروم عوض شد . از ته دل خداروشکر کردم ... حالا من کجام ؟ به دوروبر نگاه کردم ... تو يک اتاق بزرگ تو قصر 

  لاريسا . لاريسا روي تخت دراز بودم . قصر

کشيده بود . دويدم طرفش . مثل مرده ها شده بود . رنگش کاملا پريده بود . دراز کشيده بود و يک پزشکم بالاي سرش بود و يک 

  چيزي داشت به خوردش ميداد . چقدر بي رمق

ه غلطي چ:» ن . هردوشون نگران بودن . نگهبان گفت بود . انگار اصلا روح تو بدنش نداشت . خدمتکار و يک نگهبانم بالا سرش بود

  «. ميکني ؟ اون سه روزه که بيهوشه

  . ـ من دارم سعيمو ميکنم
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  . ـ پس بهتر سعيتو بکن

بيچاره لاريسا . دلم براش ميسوخت . خيلي زياد . رفتم جلو کنار تخت روي زمين نشستم ... دستشو گرفتم . يخ بود . يک ساعت 

  که پلکاش تکون خورد . با همونطوري گذشت

اما يکهو يادم اومد که اون صدامو « خوبين بانوي من ؟:» خوشحالي بهش نگاه کردم . چشماشو آروم باز کرد ... بي اختيار گفتم 

  نميشنوه . پزشک فورا علائم حياتشو بررسي

فا اينو بانوي من لط:» پزشک گفت ...« ... کارانوس  بابا:»کرد . سردرد داشت . باصداي خيلي ضعيفي که انگار از ته چاه درميومد گفت 

  خدمتکار کنارش وايستاد و.« بخورين 

کمک کرد لاريسا روي تخت بشينه . هنوز لباس عروسي تنش بود ... بيچاره اينجوري داغ دلش تازه ميشه . موهاش بهم ريخته 

  دوروبرش ريخته بود . خدمتکار شونه هاشو

ب غريب بهش خوروند . کارانوس به ديوار تکيه داده بود . البته روحش ... و داشت نگاه مي کرد . بذار گرفت و پزشکم يک چيز عجي

  ببينه چقدر لاريسا دوستش داشته . بذار

 ببينه تا يکم عذاب وجدان بگيره . اگه حاليشه ... لاريسا به تخت تکيه داد . اصلا حالشو نميفهميدم . نميتونستم درک کنم . زمزمه کرد

  ويک قطره اشک از« اورنينا ميدونه ؟:» 

که .« بگم  بايد بهش:» لاريسا دستشو به تخت گرفت و همونطور که سعي ميکرد بلند شه گفت .« نه :» چشماش ريخت . نگهبان گفت 

  يکهو سرگيجه گرفت . خدمتکار گرفتش و

  «. مابهشون ميگيم بانو شما استراحت کنين:» گفت 

 ... ـ نه ... نه ... اون حساسه ... خودم بايد بهش بگم

  «. مامياريمش بانو:» ولي نتونست بره . ناچار روي تخت دراز کشوندنش . نگهبان گفت 

  . ـ اما اون از توي اتاق بيرون نمياد . به زو بيارينش

 ... ـ چشم
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نگهبان با چندنفر ديگه رفتن داخل . رسيدن به اتاق اورنينا . در و رفت و من و کارانوس هم باهاش رفتيم . به قصر اورنينا رسيديم . 

  . زدن خيلي محکم

  . انگار منتظر کارانوس بود« کيه ؟:» اورنينا با شتاب گفت 

 «. ماييم بانو:» نگهبان گفت 

  «. لطفا درو باز کنين:» اورنينا ساکت شد . نگهبان دوباره در زد و گفت 

  ... ا کسي حرف نميزنمـ برين از اينجا ... من ب

  ... ـ بانو به ما دستور دادن شما رو بياريم

  ـ کي ؟

 ... ـ الهه نور

  «لاريسا الهه نور شده ؟:»يک لحظه اورنينا ساکت شد ... بعد چندثانيه گفت 

  ... ـ شما بايد باما بياين

 ـ لاريسا ازدواج کرد ؟

يادوصداي مهيبي باز شد ... اورنينا خودشو به ديوار چسبوند .داشت جوابشو ندادن و عوضش دروکوبوندن . دربا شدت خيلي ز

  ميلرزيد از ترس ... چقدر ترسيده بود بيچاره . رنگش پريده بود . با

نگهبان باديدن شکمش خشکش زد ... اورنينا هم دستپاچه بود ... خيلي دستپاچه ... ترسيده « م...مگه نگفتم نياين تو ؟:» ترس گفت 

  . نگهبان بعد چندثانيه رفت جلوترتااورنينا رو ببره کهبود بدجور 

نگهبان توجهي نکرد. اورنينا بيشتر خودشو به ديوار چسبوند اما ديگه راهي نداشت . يکهو .« به من نزديک نشو :» اورنينا جيغ زد 

  ... همشونو فريز کرد . يک ثانيه کپ کردم . خودشم ترسيده بود

شون رد شد واز اتاق دويد بيرون . انگار فرار ميکرد . انگار يک جاني بود . ولي چيز عجيب اين بود که با بعد چندثانيه آروم از کنار

  اينکه ما سرجامون وايستاده بوديم و اون ميدويد اما همه
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د و تاريک بوحرکاتش جلوي چشم ما بود انگار ... مثل ديدن يک فيلم . يکهو حس کردم توي جنگليم ... ترسيدم ... همه جا تاريک 

  سياه . بي اراده به کارانوس چسبيدم ... نگهم داشت انگار درک مي

کرد ترسمو ... اورنينا با گريه به يک ديوار تکيه داد ... دوروبر خيلي سردبود ... سرخورد و روي زمين نشست ... هق هق ميکرد و 

  ... کارانوس ميترسم:» خودشو جمع کرده بود . زمزمه کرد 

کارانوس ولم کرد و کنار اورنينا نشست . دستشو گذاشت رو دستش ولي اورنينا حس نکرد « کنه لاريسا همه چيزو فهميده ؟کجايي ؟ ن

  . کارانوس کاملا از چشماش ناراحتي معلوم بود . اورنينا هنوز

ه اشکاشو پاک کرد و دستشو ب« ه.قوي باش اورنينا ... حتماکارانوس اينطوري ولت نميکن:» گريه ميکرد . بعد چند دقيقه زمزمه کرد 

  درخت گرفت و بلند شد . يکهو صداي چندنفر اومد . يکيشون

از اينجا  برين»اورنينا ترسيد رفت عقبتر . آب دهنشو قورت داد . ديگه بهش رسيده بودن . با ترس زمزمه کرد:.« بگيرينش :» داد زد 

  و خواست دوباره فريزشون کنه که يکي از پشت دستاشو.« 

نگهبان « .حق ندارين بامن اينطوري رفتار کنين »محکم گرفت و با يک جور دستکش آهني پوشوند . دستاش بهم بسته بود . دادزد:

  هيچي نگفت بازوشو گرفت و کشوندش . اونم نميتونست خودشو

نه » :راي اينکه حرصشو در بيارم گفتم منم ب.« ميبيني لاريسا چه دختر بي احساسيه :» آزاد کنه . کارانوس از کنارم پوزخند زد و گف 

  اصلا هرکار ميکنه براي خوداورنيناست نميخواد خبرمرگ

 «. پدرشو بقيه بهش بدن

اه ميشه » :کارانوس هيچي نگفت . بيشترحرصم گرفت . اصلا منطق نداره . يکهو دوباره تو اتاق لاريسا ظاهر شديم . با عصبانيت گفتم 

  . هيچي نگفت وبه در خيره شد« هي صحنه عوض نکنيم ؟

خدمتکارم کنارش داشت ولي من به لاريسا خيره بودم . چقدر رنگ پريدست . دلم براش ضعف رفت . روي تخت نشسته بود و 

  باهاش حرف ميزد که آرومش کنه . لاريسا اشکشو پاک مي کرد ولي
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باز مي ريخت . تا اينکه در زدن . با وحشت به درخيره شد . سريعا اشکشو پاک کرد ، نفس عميق کشيد و به کمک خدمتکار بلند شد . 

  نگهبانا اومدن و اورنينا.« بياين تو :» با صداي لرزوني گفت 

رو هم آوردن داخل . تموم صورتش خيس اشک بود و خط چشمش روي گونش پخش شده بود . الهي . چقدر قيافش مظلوم شده . 

  من نميفهمم کي رو مقصر بدونم . لاريسا لبخند زورکي زد ولي خب

ود . مي لوي شکمش نگه داشته باورنينا که احمق نيست با اون چشماي قرمز همه چيزو ميفهميد ديگه . اورنينا دستاشو که بسته بود ج

  ترسيد . کاملا معلوم بود که مي ترسيد از اينکه لاريسا بفهمه

رفت جلو تر و خواست براي اورنينا بازش کنه که اورنينا دستشو عقب کشيد با « چرا دستتو بستن ؟:» حاملس . لاريسا با ناراحتي گفت 

  . رمنترس خواه:» صدبرابرترس بيشتر . لاريسا زمزمه کرد 

  «. لاريسا نيا جلو:» اورنينا رفت عقب تر و گفت .« کاري ندارم باهات . مجبور بودم چون تو نمي خواستي بياي 

  . ـ باورکن اورنينا نميخوام اذيتت کنم

سبندشو ت . لاريسا دولي انگار لاريسا شک کرده بود . رفت جلوتر . اورنينا ديگه راهي نداش.« نيا فقط لاريسا :» اورنينا با گريه داد زد 

  باز کرد که خشکش زد . با چشماي از حدقه در اومده داشت

ادامه نداد و به اورنينا خيره شد . بعد يکم مکث با آرامش برگشت و به نگهبان « اين...اين چ...:» به اورنينا نگاه مي کرد . با لکنت گفت 

  دوتاشون رفتن بيرون و خدمتکار هم.« برين بيرون :» گفت 

 اورنينا زبونش بند اومده بود . الهي . عين بچه«اورنينا اين چيه ؟ تو حامله اي ؟:» فت . ديگه تو اتاق فقط اونا بودن و ما . لاريسا گفت ر

 ها مظلوم شده بود . لاريسا دستشو گرفت و بردش روي

 واي لاريساهم خيلي« ده عزيزم ؟نترس اورنينا . بهم بگو چي ش:» تخت نشوند . جلوش روي زمين نشست دستشو گرفت و گفت 

  مهربونه . آره فهميدم تقصير کارانوسه و مقصر اونه . بخدا

هيچوقت اصلا مظلوميت توچهره اين آدم نديدم . فقط مار هفت خطه . اورنينا شروع کرد به گريه . لاريسا شونه هاشو آروم لمس کرد 

  ايطاورنينا انگار تو شر.« فقط بهم بگو پدرش کيه :» و گفت 
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ا با گريه اورنين« اورنينا بابا همش نگرانت بود ... چطور اينکارو کردي ؟:» خيلي بدي گير کرده بود . لاريسا بغضشو خورد . زمزمه کرد 

  « ... لاريسا نميدونم ... نميدونم:» گفت 

 . ـ يعني چي نميدوني ؟ نميفهمي پدرش کيه ؟ اورنينا واضح حرف بزن

 « ... بانو:» گران بود . يکهو در باز شد ، خدمتکار اومد تو و گفت اما اونينا چهرش خيلي ن

  ـ بله ؟

  . ـ الهه کهکشان اومدن براي تسليت

لاريسا بهش نگاه کرد . اولش ترسيده بود . انگار زبونش بند « تسليت ؟:» يکهو لاريسا هول شد . اورنينا اشکشو پاک کرد و گفت 

  اورنينا روز عروسي:» فت اومده بود . يک قطره اشک ريخت و گ

  «چي شده لاريسا؟» اورنينا يکهو داد زد: «...

 ...ـ عزيزم ... آر

  «. توروخدا زود برو سراصل مطلب لاريسا» اورنينا با عجله گفت:

  . ـ آروم باش اورنينا تو حامله اي

  . ـ لاريسا ... چي شده ... بگو ديگه . خواهش ميکنم

. با شنل توري اورنينا بازي مي کرد . نميدونست چطوري بگه . اورنينا هم منتظر بهش نگاه مي کرد . تا لاريسا سرشو انداخت پايين 

  اينکه لاريسا با بغض و صدايي که ديگه لرزشش کاملا مشخص

.  و رو قلبش گذاشتبه اينجا که رسيد مکث کرد . اورنينا دستش...« اورنينا روز عروسي ... اجنه ها ... اول بابارو بعد هم :» بود گفت 

  «... هم کارانوس رو ... هم اونو ....آتيش:» لاريسا ادامه داد 

با پاهاي لرزون از جاش بلند شد . خواست بره که لاريسا گرفتش و .« محاله :» ديگه هق هق نذاشت ادامه بده . اورنينا با ناباوري گفت 

 ه تنهااورنينا ... کجا ميري ؟اورنينا ديگه نرو ... ديگ:» گفت 
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لاريسا همونطور که هنوز دست اورنينا رو گرفته .« لاريسا داري دروغ ميگي :» اورنينا باگريه گفت .« کس من تويي و تنها کس تو منم 

  نترس اورنينا نميذارم حتي يکم:» بود از پشت سرش گفت 

م قلبش گذاشت . تلخ گريه مي کرد . برگشتاورنينا هق هق کرد . روزمين نشست و دستشو رو .«حس تنهايي بکني ... کمکت ميکنم 

  با نگراني گفت« اورنينا چند ماهشه ؟:» طرف کارانوس و گفتم 

  « هفت ؟:» داد زدم ...« هفت »:

 .... ـ آره

 ... ـ اما شکمش که خيلي کوچيکه

  . ـ الان وقت اين حرفاست ؟ اورنينا خيلي لاغر و نحيف بود ... الان به نوبه خودش خيلي چاقه

 ... و دوباره با عصبانيت به صحنه خيره شد . هنوز براي هزارسال پيش نگرانه ؟ واي اگه هفت ماهش باشه پس

  . برگشتم يکهو طرفشون . آخ بميرم شکمش درد ميکرد« اورنينا چت شده ؟:» يکهو صداي داد لاريسا بلند شد 

 . زم نترس کمکت ميکنم . به تو و بچت کمک ميکنم . نترسعزي:»لاريسا بازوشو گرفت و نشوندش روي تخت . با ترس زمزمه کرد 

« .درد داره :» هنوز دودقيقه نگذشته بود که پزشک دويد تو . لاريسا گفت .« پزشکو خبر کن .زودباش :» و دويد طرف در و داد زد 

  پزشکم رفت طرف اورنينا . بي قراري مي کرد و گريه . لاريسا

د زايمان در:» دکتر هم داشت معاينش مي کرد . با ناراحتي گفت .« ينا . هردوتون سالم ميمونين نترس اورن:» دستشو گرفت و گفت 

  «يعني چي ؟:»لاريسا با گنگي و اشک گفت .« نيست 

  . ـ بچش مرده

  . ـ نه

درد يا  . اما نميدونم از لاريسا اشکش آروم مي ريخت و از طرفي سعي ميکرد اورنينا رو آروم کنه . اورنينا گريه ميکرد بي تابي ميکرد

  بخاطر کارانوس و پدرش . اصلا اگه اورنينا خواهر لاريساست
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واي نه . خشکم زد . به لاريسا نگاه کردم . .« کارانوس :» پس چرا به من گفته بود پدر لاريسا مرد؟ يکهو صداي جيغ اورنينا بلند شد 

 کرداونم چيزي کم از من نداشت . لاريسا دست اورنينا رو ول 

ک بانو کم:» ناخودآگاه با ترس دستمو رو دهنم گذاشتم . اورنينا هنوز گريه ميکرد . دکتر گفت « چي ميگي اورنينا ؟:» و گفت 

  لاريسا يکم گنگ ميزد . ولي« ميخوايم به نديمه ها بگين بيان . لطفا 

ه مه همراهش اومدن بالا . لاريسا خواست حرفي بزنه کبعد برگشت و درحاليکه کاملاتوي فکر بود رفت پايين .بعد چند دقيقه دوتا ندي

  بانو خيلي وقته الهه کهکشان:» خدمتکار اومد و گفت 

» :لاريسا دودل بود و کلافه . اول به اورنينا نگاه کرد که داشت درد مي کشيد و بچش مرده بود . بعد يکم مکث گفت .« هامنتظرتونن 

  . لاريسا رفت داخل خدمتکار براش يک لباس آورد.« خيلي خب 

رخت کن اتاقش تا عوضش کنه و بعداومد بيرون . چه جالب همون لباسي بود که الان يعني هزارسال بعد که من بودم مي پوشيد . مثل 

  . اورنينا . خدمتکار دنبال لاريسا رفت بيرون . اورنينا ناله کرد

ه ها کنارش نشست و پتو رو کامل روش کشيد تا نلرزه . و بعد همراه خيلي عرق کرده بود و انگار نفسش بالا نميومد . يکي از نديم

  دکتر واون يکي نديمه رفتن بيرون . چشم بهم زدم يکهو کارانوس

خيلي زجر :» خودشو به اورنينا رسونده بود . اي خدا ... کنارش روي لبه تخت نشست و شروع کرد به نوازش گونش . زمزمه کرد 

  يک دونه اشک از چشمش ريخت وليآخ . .« کشيدي اورنينا 

تموم سعيشو کرد که ديگه نريزه . نه بابا خيلي دوستش داره انگار. بعد چند دقيقه در باز شد و لاريسا اومد داخل . رفت کنار اورنينا 

  نشست و صداش زد . اورنينا به زور چشماشو باز کرد . لاريسا

 «بهتري اورنينا ؟:» گفت 

 .. ـ م ... من

به وضوح ديدم لجبازي اشکش رو براي ريختن و يکم اون طرف تر « اورنينا چرا کارانوسو صدا زدي ؟ :» مه نداد . لاريسا گفت ولي ادا

  من:» سفيدي صورت اورنينا از ترس . با مکث زمزمه کرد 
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  «... داش زديآره ... دادزدي و ص:» واي آفرين . اينطوري ممکنه لاريسا فکرکنه هزيون گفته . لاريسا گفت « ؟؟؟؟

  ... ـ م...من يادم

نفس راحتي کشيدم . اورنينا روشو برگردوند . لاريسا با ناراحتي زمزمه .« خيلي خب عزيزم . مهم نيست :» لاريسا وسط حرفش گفت 

  اورنينا اشکشو...« متاسفم اورنينا بابت مرگ دخترت :» کرد 

ا و اورنينا برگشت طرف لاريس.« ... بابا مرده ... تو الان بايد رسما الهه جنگ بشي  اورنينا:» پاک کرد و هيچي نگفت . لاريسا ادامه داد 

  «. من از عهدش برنميام ... تو اين شرايط نه:» گفت 

  ... ـ اورنينا مراسم امشبه ... مراسم تاج گذاريت ... و بعد تو هم من

  «. احترام بذاري من بايد بهت احترام بذارمچه جالب ... ديگه نياز نيست تو بهم :» اورنينا با پوزخند گفت 

 ـ تا امشب تو سرور مني اورنينا ... از امشب به بعد فقط خواهريم ... يعني چي احترام گذاشتن ؟

وا يعني الان در حالت عادي لاريسا بايد به اورنينا احترام بذاره ؟چرا ؟ آخي لاريسا بدون اينکه از چيزي خبرداشته باشه چقدر به 

  ... باشه ... فقط چون:» اورنينا کمک ميکنه . اورنينا زمزمه کرد 

  «. بين کهکشان هاچون نميشه اين سرزمين بدون الهه جنگ باشه . اونم تو اين وضع ... تووضع جنگ 

  ـ ميتوني آماده شي ؟

 ... ـ نميتونم حتي بشينم لاريسا

ه ها اشکال نداره به نديم:» کاملا معلوم بود که حواس اورنينا به اطرافش نيست و فقط به زورداره جواب لاريسا رو ميده . لاريسا گفت 

  لاريسا از اتاق.« ميگم يک کاريش بکنن . الان ميام اورنينا 

بيرون . تا درو بست يکهو هق هق اورنينا شروع شد . مهمترين صفتي که اورنيناروبه دل مينشوند همين بود . هق هق تلخش ... رفت 

  . که دل سنگم آب ميکرد . من که گريم گرفته بود گريشو ديدم

  «. موهاي اورنينا رو درست کنين:»لاريسا يکم بعد برگشت با نديمه ها وبهشون گفت 

  ـ چشم
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خودش هم نشست روي صندلي روبه روي ميزتوالتش . دوتا نديمه هم اومدن طرف لاريسا و خواستن درستش کنن . لاريسا مدام و 

  اشکش لجاجت مي کرد براي ريختن .ولي پنهانش مي کرد . يکي از

 ث داخل ظرف گذاشت . يکمنديمه ها يک ظرف پر از نور رو طرف لاريسا دراز کرد . لاريسا نفس عميق کشيد و دستشو بعد يکم مک

  بعد برش داشت و نديمه ظرف نور رو روي سرش خالي کرد . در

عرض يک ثانيه کل موهاش رنگ سفيد گرفت . سرجام ميخکوب شدم . درخشش بدنش چندبرابر شد و همينطور موهاش . دقيقا 

  شبيه هزار سال بعد . به اورنينا نگاه کردم . اون موهاش از قبل سفيد

ط آروم نشونده بودنش تا مدلشو درست کنن . بيچاره حتما خيلي درد ميکشه . لاريسا رو هم شروع کردن به درست کردن . بود . فق

  خيلي خوشگل شده بود . اما نگاه کارانوس تموم مدت روي اورنينا

رگردي بايد ب:» ت طرفم و گفت بود . انگار ميخواست تلافي تموم اين هزار سالو در بياره . بعد چنددقيقه که به خودش اومد برگش

  «؟

  ـ کجا ؟

  ـ زمان خودت ... البته با من برمي گردي

 «يعني تو هم مياي ؟ ميخواي بقيه ببيننت ؟:» با وحشت نگاهش کردم و گفتم 

 ... ـ شايد

  ـ يعني چي ؟

  . ـ اون ديگه با سرنوشته . تا همينجا ميدونم که من بايد باهات بيام

چشمامو « .چشماتو ببند » به نشونه تاييد سرمو تکون دادم . گفت:« مگه نميخواستي برگردي ؟:» گرفت و گفت اومد کنارم دستمو 

  »: بستم و بهش گوش کردم . با صداي جذاب و تو دل بروش گفت

وا انگار بين زمين و ه يکم مکث کردم و بعد کاري که گفته بود رو انجام دادم ....« فکرکن از اينجا رفتي ... بخواه که از اينجا بري 

  معلق شدم . چشمامو آروم باز کردم . روي تخت بودم . يکم گنگ
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يکهو چشمم به گلاسيوس بالاي سرم افتاد . اون اينجا « همش خواب بود انگار. آخ جون . :» بودم اولش ولي با خودم زمزمه کردم 

  بنيتا ... چشماتو باز:» چيکار ميکنه ؟ فورا دستمو گرفت و گفت 

 «کردي ؟

  . ـ چه خبره ؟ آره خب بيدار شدم

  ـ يعني چي بيدار شدم ؟

  ـ مگه خواب نبودم ؟

  ... ـ نه

کهو ي.« مرده بودي :» يکهو سريع دوباره رفتم تولاک کوري خودم . خوب شد زوديادم اومد قبل اينکه ضايع شه . گلاسيوس گفت 

  مخشکم زد . بهش خيره شدم . درست تو چشماي عسليش . يک

  «چيش خنده داره ؟:» با گنگي گفت  . نگاهش کردم . نگران بود . يکهو شروع کردم به خنديدن

 ... ـ حرفت ... ديونه ... به من ميگه مرده بودي

 «. ولي واقعيته بنيتا» و دوباره زدم زير خنده . مچ دستمو گرفت و با صداي آروم گفت:

  ـ ديونه شدي ؟

  . ـ ميرم به بانو خبر بدم

و بدون هيچ حرف ديگه اي رفت و منو تنها گذاشت . همه خل شدن به خدا . يکهو در عين چي باز شد و لاريسا دويد تو . خودشو 

  بابا چرا:» رسوند کنارم . چشماش قد گردو باز شده بود . گفتم 

  «اينجوري نگاهم ميکنين ؟

  ـ بنيتا ... تو زنده اي؟

  ـ يعني چي ؟

 ـ بنيتا چي حس کردي؟
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ابا چرا اينجوري ب:» بهش نگاه کردم . فورا نگاهمو ازش گرفتم . اي خدا من کورم . وايييييييييييييييييييي نه . يکهو ياد جملم افتادم 

  يعني هيچکدوم بس که هول بودن متوجه نشدن ؟.« نگاهم ميکنين 

شوهرش بودم ؟ آب دهنمو قورت دادم و با  خب بهرحال ممکنه متوجه نشده باشن . واي حالا من چي بگم ؟ به لاريسا بگم پيش

  فقط ميدونم جاي عجيبي بودم ... انگار خواب:» صداي لرزوني گفتم 

 «. بود

  ـ بنيتا تو اصلا ضربان قلب و فشار خون نداشتي که خواب ببيني . روح نداشتي اصلا

 «يعني چي ؟:» ستم . گفتم صورتم حالت تعجب گرفت ولي بازم نگاهشون نکردم . اه لعنتي . دروغگوي خوبي ني

 ـ چي ديدي بنيتا ؟ اصلا چيزي ديدي ؟

ر از چشماش بيشت.« انگار ... صحنه ي عروسي ... شما بود » برگشتم طرفش . ديگه از تظاهر خستم . توچشماش خيره شدم و گفتم:

  قبل گشاد شد و مردمک چشمش تنگ تر . دستشو مشت کرد و

 « چي ميگي بنيتا ؟ عروسي من ؟» ه بود . گفت:رو قلبش گذاشت . همينطور بهم خير

  . ـ آ...آره

  «يعني چي ؟:» اشکشو پاک کرد و گفت 

  ـ اگه من مرده بودم چرا دفنم نکردين ؟

و يکهو رفت . وا اين چش بود ؟ .« تنهاتون ميذارم :» لاريسا با يکم مکث گفت « چرا ؟:» لاريسا به گلاسيوس خيره شد . گفتم 

  «. چه مسخره:» عميق کشيد و به در خيره شد . گفتم گلاسيوس نفس 

گلاسيوس  .«اينقدر بدم مياد يکي جواب سوالمو به اون يکي پاس بده . خيلي کار مسخره ايه :» با حالت سوالي برگشت طرفم . گفتم 

 «. جواب سوالت آخه دست منه:» لبخند تلخي زد و گفت 

 . ـ جدي ؟ خب بهم بگو
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عد و دنبال خودش کشوندم . ب.« بهت قول داده بودم يک روز ببرمت کوهستان . الان ميريم :» وايستوندم . گفت دستمو گرفت و کاملا 

  بهش با ترس« تو ... داري ميبيني ؟:»چنددقيقه وايستاد و گفت 

  «. خوشحالم:» نگاه کردم . هول بودم . نميدونستم چي بگم . لبخند مهربوني زد و گفت 

  ... ورـ م ... منم همينط

اسکيتامو از داخل کمدم برداشت ، کوله خودشم برداشت و رفت بيرون . منم دنبالش رفتم . از قصر رفتيم بيرون . بازم همه جا تاريک 

  گلاسيوس من ميترسم ... اصلا از دفعه ي قبل:» بود . گفتم 

  «. خاطره خوشي ندارم

  . ـ نترس ... ما از اين طرف ميريم

و دقيقا به راه روبه رو اشاره کرد . درست راهي که پشتش به جنگل بود . نفسي از سرآسودگي کشيدم . رفتيم جلو تر . واقعا يک 

  کوهستان بودا پر از قنديل . کوه اصلا نميديدي برفم نميديدي فقط

م . اش . منم اسکيتاي خودمو پوشيدو خودش شروع کرد به پوشيدن اسکيت.« اسکيتتو بپوش :» قنديل . رفت يکم جلوتر و گفت 

  دستمو گرفت و دنبال خودش کشوندم . رسيدي به سربالايي . زياد

نبود شيبش و راحت تر ميشد ازش بالا رفت . لبخند زدم . چقدر اونجا خوشگل بود .سرعتشو بيشتر کرد و منم تندتر دنبالش کشيده 

  ا محيطشدم . يک شوق خاصي داشتم . تواون هواي هرچند سرد ام

و يکهو وايستاد و کمرمو گرفت که منم نيفتم . وقتي تعادلمو حفظ .« ديگه داريم ميرسيم :» جالبش هيجان خاصي به آدم مي داد .گفت 

  . کردم ولم کرد . به رو به رو نگاه کردم . واي چقدر بالا بوديم

ر و اونور مي برد . نفس عميق کشيد . چرا هيچي نميگه ؟ با به پايين نگاه کردم خلوت خلوت بود . باد ميومد و هي موهاي لختمو اينو

  خب ديونه نديدي مثل همين رمانا الان ميگه:» خودم گفتم 

و خنديدم به فکر خودم . ديگه داشتم به ديونه بودن خودم پي مي بردم . الان اگه مي فهميد که به چي دارم فکر « دوستت دارم ؟

  آخه دختره ديونه خيال بافي ميکني.» ميکنم بدجور هي تو سرم مي زد 
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که چي ؟ مثلا اگه به قول خودت مثل اين رمانا بود تو الان بايد مثل همون رمانا کلي گنگ ميبودي ميگفتي چرا منو آورده اينجا ؟ ديونه 

  شده و از اين حرفا که يکهو با دوستت دارمش شوکه شي ديونه

ل کنم و ديگه با اين فکرم نتونستم خندمو کنتر.« اسات کنه تو ميخندي ميگي ميدونستم رواني . اينطوري که اگه اين بدبخت ابراز احس

  اونقدر بلند زدم زير خنده که صدام تو کل کوهستان پيچيد . با

  «به چي ميخندي ؟:» چهره ي عاقل اندرسفيهانه اي نگاهم کرد و گفت 

 . ـ به خودم

خب به فکراي خودم ... آخه خيلي من و فکرم با هم بحث ميکنيم :» نگاه ميکنه . گفتم  جوري بهم نگاه کرد که انگار داره به يک ديونه

  پوزخند زد و دوباره روشو.« بعد بحثامون خنده داره 

کر تقصير من نيستا ولي اين ف:»با پررويي بهش خيره شدم و گفتم « حالا سر چي تو مغزت کشمکش داشتين ؟:»برگردوند و گفت 

  «! م ميگه الان عين رمانا گلاسيوس ميگه دوستت دارماحمق بي چشم و رو

» :وا اين که خل تر از منه . همينطور با چشماي گرد شده گفتم « از کجا فهميدي ؟:» يکهو عين برق گرفته ها برگشت طرفم و گفت 

  «ديونه شدي ؟

 ... ـ نه

  ـ وا ... ميفهمي چي ميگي ؟

ردوند و نفس عميق کشيد . قلبم داشت تند تند مي زد . اين چه وضع ابراز احساساته ؟ بهم خيره شد . نگران بود چهرش . روشو برگ

  «حالا ديدي که بازم با اين فکرام شوکه شدم ؟» به فکرم گفتم 

  «چته ؟:» يکهو گلاسيوس زد زير خنده . گفتم 

  . ـ شوخي کردم ... ولي خيلي جالب شوکه شدي

  . ـ پررو

  . دت که باهات راحت بودم ديگه حق نداري فراموش کني که مقامت پيش من مثل نديمستـ درست حرف بزن ... اين م
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  «. حالا يادت رفت چي مي خواستي بهم بگي:» با حالت چندش رومو برگردوندم . گفتم 

  ـ ببين با اين حرفاي منحرفت همه چيز از ياد آدم مي ره . چي ميخواستم بگم ؟

  . ـ دليل اينکه دفنم نکردين

 . آهان ـ

  «... خب:» و دوباره رفت تو فکر . اي خدا الانه که خفش کنم . منتظر گفتم 

  ... ـ خب دليلش

 دليلش اين بود که باور نميکردم که:» برگشت و بهم نگاه کرد . چشماي عسليش مبهم شده بود . رنگش عوض شده بود . زمزمه کرد 

  «. مردي

  ردن ؟ـ يعني چي ؟ فقط بخاطر همين منو دفن نک

  ... ـ من نذاشتم

  ـ خب چرا نذاشتي ؟ ميدونستي که من نمردم و تو چه شرايطيم ؟

  . ـ نه نميدونستم ... فقط يک دليل داشتم براي اينکه نذارم دفنت کنن

  ـ چه دليلي ؟

 ... ـ ببين بنيتا ... تو نه روح داشتي نه نبض نه ضربان قلب نه تنفس ... هيچي نداشتي ... ولي

  . ـ اي بابا . جون به لبم کردي

  . ـ ميخوام يک رازي بهت بگم

 ... ـ خب بگو

 «ميدونستم ... خب ديگه ؟:» پوزخند زدم و گفتم ...« چون دوستت داشتم :» روبه روم وايستاد . توچشمام خيره شد و گفت 

 ... ـ شوخي نيست اينم

 . ـ من ديگه گولتو نميخورم
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بخند بنيتا ... هرچقدرميخواي بخند ولي بعدش اگه باورنکني ميشه بي معرفتي ... بنيتا :» بابا . گفت  و زدم زير خنده . ديونست اين

  وقتي روح نداشتي منم نداشتم وقتي نبض نداشتي منم رنگم مثل گچ

ينقدر جديه شد . چرا ا يکهو خندم محو.« سفيد شده بود وقتي ضربان نداشتي قلب منم ساکت شده بود ... بنيتا اين حسمه ... حالا بخند 

  ؟ بابا غلط کردم ديگه رمانم اينجوري آبکي نيست .با لکنت گفتم

 «. دارم ميگم بالاخره عاشق شدم:» اومد جلوتر و گفت « چي ميگي گلاسيوس ؟ »:

 ... ـ اما ورونيکا

 ... ـ براي اون مهم نيست بنيتا ... من ... من چندين ستاره ديگه دارم

 . که به من پيشنهاد ميديـ پس خيلي رو داري 

عصباني شدم ... يعني چي ؟ توروي من ميگه برام مهم نيست که اون يکي زنم ناراحت بشه من کلي ستاره ديگه هم دارم . لابد از 

  همين الان تو ذهنم ميخونه توهم حق ناراحت شدن نداري وقتي من

خيلي رو داري . ميشه بدونم اصلا الان چندتا زن :» تم عقب و گفتم بخوام يکي ديگه رو هم ستاره ي خودم بکنم . يعني چي پررو ؟ رف

 «داري که به من پيشنهاد ميدي ؟

ـ بنيتا اونا در حد زن من نيستن ... چرا نميفهمي ؟ فقط اسم من روشونه ... تنها کسي که زن من محسوب ميشه ستاره اصلي منه ... و 

 . من ميخوام که تو اينو قبول کني

وقت چطور لاريسا مي گفت مافقط مي دونيم حيات توطالعشه ولي نميدونيم از کدوم زنش ؟ اين يعني چي ؟ يعني بقيه ـ جدي ؟ اون

 ... زنات هم ازت بچه دار ميشن اونوقت بازم نقش زنتو ندارن

 ... ـ بنيتا ... ميشه الان در اين مورد بحث نکني؟ دنياي کهکشان ها و ستاره ها خيلي پيچيدست

 ... ابد باهات حرف ميزنن حامله ميشنـ جدي ؟ ل

 ـ بنيتا ... چرا داري سراين بحث ميکني ؟ بنيتا اول به من بگو قبول ميکني ؟ من همه چيزو برات توضيح ميدم . در حق تو ظلم نميشه

...  

 ـ الان ستاره اصلي تو کيه ؟
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 ... ـ ورونيکا

 ـ فقط يکي ؟

 ... ـ بنيتا هرکهکشان تنها يک ستاره اصلي داره

 ـ اونوقت چطور من ستاره اصلي تو ميشم ؟

 ... ـ من درستش ميکنم ... بنيتا

 «ستاره من ميشي ؟:» دستشو طرفم دراز کرد و گفت 

 ... ـ

 ... ـ بنيتا به من اعتماد کن ... نميذارم در حق تو ظلم شه ...اينو بهت قول ميدم

 ـ يعني چي ؟ اصلا ميدوني چندوقته که من و تو کنار هميم ؟

 ... ـ بنيتا من نميدونم فقط ميدونم که دوستت دارم

بهش نگاه کردم و هيچي نگفتم . منم دوستش دارم ؟؟؟ دستمو رو قلبم گذاشتم ... واقعا دوستش دارم ؟ يکهو انگار توي قلبم هوا 

  چي:» جريان داشت . ترسيدم . نکنه داره اتفاقي برام ميفته ؟ گفت 

 «شده بنيتا ؟

 ... قلبم ـ نميدونم ... تو

 ـ چي ؟

 ... ـ انگار ... انگار خون نيست ... هواست

 گلاسيوس.« خوب شد :» با تعجب نگاهم کرد . يکهو قلبم آروم شد دوباره ... ولي هنوز شوکه بودم . چرا اينطوري شد ؟ زمزمه کردم 

  اومد جلو و خيلي آروم بغلم گرفت . آره الان ديگه قلبم تند

کاش به قول همون رمانا زمان :» آدم آرامش ميگيره . گرم و امنه انگار . امن ترين جاي دنيا . تو دلم گفتم ميزنه . واي چقدر بغلش 

  . بعد پنج دقيقه سرمو بلند کردم . جيغ زدم نا خودآگاه.« وايسته 
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. ترسيده بودم . يعني فورا از بغلش در اومدم . با ترس و لکنت صداش زدم . خشک شده بود . اشکم ريخت و به هق هق تبديل شد 

  . چي ؟ چرا اينطوري شد ؟ چش شده ؟ صداش زدم اما جوابي نداد

عقب رفتم داشتم سر ميخوردم ولي دستمو به يک قنديل قفل کردم . داد زدم و صداش زدم . واي نه . بکهو دوباره مثل قبل صدا 

  مدام تو گوشم.« بسه :» داد زدم .« زمانو نگه ندار :» پيچيد تو سرم 

يکهو يک فکري به ذهنم .« من فقط گفتم کاش زمان همينطور بمونه » تکرار مي شد . خدا مگه چه گناهي کردم ؟ هق هق کردم و ناله:

  زمان به حالت عادي:»رسيد . چشمامو بستم و زمزمه کردم 

که يکدفعه گلاسيوس .«ت خودت برگرد به حال:» ولي نشد . ديگه گريه نميذاشت حرف بزنم . با سختي داد زدم .« خودت برگرد 

 «بنيتا چرا گريه ميکني ؟:» گفت 

 هيچي« چي شده ؟:» و دويدم تو بغلش . گفت .« گلاسيوس :» بهش نگاه کردم . واي چيزي نمونده بود از دستش بدم . ناله کردم 

  نگفتم . وارد چه بازي اي شدم ؟ خودمم نميدونستم . چرا کارانوس

 «ا چي شده ؟بنيت:» نيست اصلا ؟ گفت 

 ... ـ خ... گلاسيوس

و دوباره دستمو گرفت و دنبال خودش کشوندم . تو راه هيچ حرفي .« بيا برگرديم . بعدا حرف ميزنيم :» بازم ادامه ندادم . گفت 

  نزديم . شوکه بودم هنوز . چرا اينطوري شد ؟ به قصر که رسيديم بردم

با هم حرف ميزدن . دوتا خواهر . چرا نميخوان کسي بفهمه خواهرن . مگه هزارسال  داخل سالن . لاريسا کنار اورنينا نشسته بود و

  . پيش همه نميدونستن ؟ با اين سوالم فکرم يکم از قبل آزادتر شد

خب ... » :گلاسيوس احترام گذاشت و منم متعاقب اون . نشوندم روي صندلي و خودشم نشست . لاريسا با لبخند نگاهم کرد و گفت 

  . يعني چي چي شد ؟ فقط بهش نگاه کردم و هيچي نگفتم« ؟ چي شد

اورنينا تو فکر بود و دستش يک ليوان بود که پر از يک چيزايي بود مثل برف . تعجب زده شدم عجيب . يعني هرکدوم يک نوشيدني 

 . خاص دارن ؟ آخه جلوي لاريسا هم همون چاي نورش بود

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          149  |صفحه            

 

 «چرا اينقدر يخي ؟:» دستمو دراز کردم . گرفتش و گفت .« دستتو بده من :» لاريسا که ديد جواب نميدم خنديد و گفت 

 ... ـ ر...رفته بوديم کوهستان

 ـ بنيتا به من اعتماد داري ؟

 ... ـ حتما

 ... ـ پس قبولش کن

اشته آره که داشتم ... من نداشته باشم کي بايد د:» با تعجب نگاهش کردم . يعني لاريسا خبر داشته ؟ سوالمو پرسيدم . با لبخند گفت 

  باشه ؟ بنيتا گلاسيوس هيچوقت پشيمونت نميکنه . حتي ميخواد

ه رصتي خيلي کم پيش مياد برات . باهاش برو بتوستاره اصليش باشي . تنها زنش ... پس قبول کن .به من که اعتماد داري . همچين ف

  نگاهم به نگاه اورنينا گره خورد . سرشو به علامت.« قصرش 

  . منفي تکون داد

مي ترسيد . انگار مي ترسيد اتفاقي که براي کارانوس افتاده براي گلاسيوس بيفته . دودلم کرد بانگاهش . نگران بود . چشماش بهم 

  و از اون طرف لبخند لاريسا که هر دل مي فهموند خطر بزرگيه .

آشفته اي رو مطمئن مي کرد و آروم . چقدر اين دوتا خواهر متفاوتن . خدانکنه تو يک لحظه مهم گيردوتاشون باهم بيفتي . به 

  گلاسيوس نگاه کردم . چشماي اون از هرچيزي مصمم تر بود . خب

با تعجب برگشتم .« مطمئن باش و قبولش کن :» س کنارم ظاهر شد و گفت ديگه چي ميخوام ؟ ولي اگه بميره چي ؟ يکهو کارانو

  لاريسا« چرا بايد بهت اعتماد کنم ؟ چطور ميدوني ؟:» طرفش و گفتم 

بايد يکهو ساکت شدم . واي جلوشون ن« باکار...:» برگشتم طرفش و با يکم مکث و درنگ گفتم « باکي حرف ميزني ؟:» با تعجب گفت 

  گناه دارن . لاريسا هنوز منتظر نگاهم ميکرد امااسمشو بيارم 

« نش ؟مگه نمي بيني:» اورنينا شک کرده بود . با سوال و ابهام نگاهم کرد . با چشماش انگار داشت ازم بازجويي مي کرد . فوري گفتم 

 «کي رو ؟:» گلاسيوس گفت 
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 ـ يعني واقعا هيچکي رو کنار من نمي بينين ؟

 ـ منظورت چيه بنيتا ؟

 »يکجوري نگاهم کردن . انگار اصلا نمي ديدنش . باخودم گفتم .« بابا اينکه اينجاست :» برگشتم طرف کارانوس . همون جا بود . گفتم 

  «. خب اينم مثل تو فيلما . زندگيم شده رمان و فيلم تخيلي

 م بيرون ؟ اصلا اعصابم درست نيست برايداشتم شوخي مي کردم . ميشه چند لحظه بر:» نخواستم ديونه جلوه کنم براي همين گفتم 

  و بلند شدم و دويدم.« همين دارم باخودم حرف ميزنم . ببخشيد 

طرف پله ها و رفتم پايين . وقتي مطمئن شدم جاييم که کسي منو نمي بينه و صدامو نمي شنوه وايستادم . منتظر شدم تا کارانوس بياد 

  ا ميشه . خبکه يکهو از پشت صدام زد . عين روح جابه ج

 «خب ؟:» روحه ديگه . گفتم 

 ـ چي خب ؟

 ـ اولا چرا بقيه نمي بيننت ؟

 . ـ من روحم

 ـ خب چرا من مي بينم ؟

 ـ الان وقت اين سوالاست ؟

  . ـ آره هست . ديونه جلوه کردم حداقل بوقي مي زدي

 ـ چي ؟

 ـ هيچي اصطلاح زمينيه . خب بگو تو چطور ميدوني ؟

 . فکر ميکنه .قرار نيست اتفاقي براي شما دوتا بيفتهـ اورنينا اشتباه 

 ـ خب چرا ؟

 . ـ مردن من و پدرش دليل ديگه اي داشت
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 «مثلا ؟:»دست به سينه وايستادم و گفتم 

ـ درکش براي تو امکان پذير نيست ... فقط بدون اتفاقي نميفته . مطمئن باش . اينو يک روح که از همه چيزخبر داره ميگه . درضمن 

 . گر بيفته هم تو ميتوني جلوشو بگيريا

 ـ چجوري؟

 . ـ با برگردوندن زمان

 ـ ديونه شدي؟ من چطور زمانو برگردونم ؟

پوزخند زد و يکهو غيب شد . چطور از همه .« همونطوري که امروز گلاسيوسو خشک کردي :» تو چشمام با شيطنت خيره شد و گفت 

  چيز خبر داره؟ همونطور سرجام موندم . تو فکر بودم . بعد

 «الان ؟ بهتري:» رفم و گفت چنددقيقه فهميدم خيلي دير شده و رفتم بالا . گلاسيوس با ديدنم از پشت صندلي بلند شد ، اومد ط

 . ـ آره خوبم

گلاسيوس برگشت و منتظر بهم خيره شد ولي « چي شد ؟:»رفتم طرف صندلي ، روش نشستم و به ميز خيره شدم . لاريسا پرسيد 

  به وضوح.« من ... قبول ميکنم :» ديگه ننشست . زمزمه کردم 

تونستم عکس العملشو ببينم ولي اورنينا فقط اشکشو پاک کرد و روشو  ديدم لاريسا چشماش برق زد . گلاسيوس پشت سرم بود نمي

  ازم برگردوند . ازم ناراحت شده مطمئنا . خب به من چه که اون

وشحالم خيلي خ:» جاي من نيست تا درک کنه يکي بهم اطمينان داده ؟ لاريسا اومد طرفم بلندم کرد و بغلم گرفت . فشارم داد و گفت 

  گلاسيوس وقت بده ... اون بايد به خيلي چيزا . فقط چندروز به

 «. رسيدگي کنه که مهم ترينش راضي کردن پتروسه

  ـ پتروس چرا ؟

ـ توبايد بهش بگي عاليجناب دختر . چون اون الهه کهکشان هاست و بايد راضي شه به ازدواج شما دوتا . چون ازدواجتون معمولي 

  ض کنه و پتروسنيست . گالاسيوس ميخواد ستاره اصليشو عو
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 . خيلي خيلي ديربه اين ماجرا راضي ميشه . ولي نترس منم سعيمو ميکنم . بهرحال دست من نيست تصميم گيري در اين مورد

 «. ولي عاليجناب با من لجه:» و از بغلش منو بيرون آورد و لبخند زد . گفتم 

 اره . مگه نه گلاسيوس ؟ـ گلاسيوس کارشو بلده . اون عين يک جادوگر به قلب پتروس تسلط د

 «. همينطوره:» و خنديد . گلاسيوس لبخند زد و گفت 

 ـ خب تا وقتي اون راضي ميشه اينجا ميموني يا مياي پيش من ؟

 ـ ميتونم بيام اونجا ؟

 ـ آره ميتوني ميخواي ؟

 «. من ميمونم:» به اورنينا نگاه کردم . نه ... نميتونم . گفتم 

 . خواستي بيا اونجا . من بايد زودتر برم ـ باشه عزيزم بازم هروقت

 «چرا قبول کردي؟:» و دستمو ول کرد و رفت و گلاسيوس دنبالش . به اورنينا نگاه کردم . سرشو رو ميز گذاشت و زمزمه کرد 

 . ـ نترسين ... من دليل دارم

 « دليلت مرگ گلاسيوسه؟:» اورنينا با صداي لرزونش جواب داد 

 . م که بلايي سرش نميادـ بانو نترسين مطمئن

بانو موندم تا تواين چندروز بهم کار با تاماهاوک رو تا »بهم نگاه کرد . انگار اطمينانو تو چشمام ديد . خواستم بحثو عوض کنم و گفتم:

  لبخند تلخي زد و از جاش بلند شد . گفت.« حدودي ياد بدين 

 «مطمئني ؟»:

 . ـ آره

 ـ الان مياي ؟

 . يفته هم تو ميتوني جلوشو بگيريـ حتما . من اگر ب

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          153  |صفحه            

 

خنديد و جلوي من راه افتاد . انگار جنگيدن حالشو خوب ميکنه . رفت بيرون تو محوطه و منم رفتم . شوق خاصي داشتم . عاشق 

  تاماهاوک بودم .ميتونست يکم فکر منم دور کنه از اين چند وقت

اخير . دوباره اسکيتاشو پوشيد و منم همونکارو کردم . رفتيم داخل زمين . روي ميز يک ظرف بود . رفت جلو يک تاماهاوک برداشت 

  لبخند زد« چرااونکارو کردين ؟:» و داخل ظرف گذاشت . گفتم 

 « . سمي کرده باشنشونبراي اينکه سم نداشته باشه . هرچند تموم وسايلو عوض کرديم ولي ممکنه دوباره :» و گفت 

 . ـ آهان

به « .اگه مايع داخل اين ظرف که بي رنگه مشکي بشه يعني سميه وگرنه ميتوني باهاش کار کني :» بعد چند ثانيه برش داشت و گفت 

  ظرف نگاه کردم . نه بي رنگ مونده بود . خداروشکر . ادامه

 «. قبل کار باهاش هميشه تستش کن:» داد 

 خواستم وسيله بعدي رو تست کنم چي ؟ ـ اگه مشکي شد و

 . ـ نترس بعد چندثانيه دوباره بي رنگ ميشه

 ـ جدا ؟

 . ـ آره

تاماهاوک رو داد دستم . يکي ديگه هم تست کرد و وقتي از پاک بودنش مطمئن شد برش داشت و تو يک حرکت سريع پرتش کرد 

  . طرف هدف . دقيقا خورد وسط نقطه ي وسطش . دهنم باز موند

 «. خب ... ميتونيم تمرينو شروع کنيم:» عجب شير زنيه . موهاشو که بافته بود و روي شونش بود از روي شونش پسش زد و گفت 

************************** 

دوباره لباسمو چک کردم . پتروس گفته بود بايد برم تا رودرروباهام حرف بزنه . خيلي استرس داشتم چون تا الان مدام سختگيري 

 . ميکرد و جوابش منفي بود ولي الان ميگه باخودش بايد حرف بزنم

بنيتا ... اگه خواست منصرفت کنه پاتو توي يک کفش ميکني که ميخواي باهاش ازدواج :» دوباره تو آيينه به خودم نگاه کردم و گفتم 

  . و رفتم طرف در.« ترشيدم بخدا :» خنديدم و گفتم .« کنيا 
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و جلوي من راه افتاد . منم دنبالش رفتم . رسيديم به قصر پتروس . خيلي .« بريم زودتر :» . با ديدنم گفت گلاسيوس منتظرم بود 

  بزرگ بود ولي رنگش کلا خاکستري بود . با گلاسيوس رفتيم تو و

وتر و يم جلبعد هم بالا . پتروس روي تخت پادشاهيش نشسته بود و سان هم کنارش روي يک صندلي پادشاهانه کوچيکتر . رفت

  فکرميکردي از يک:» احترام گذاشتيم . با غرور نگاهمون کرد و گفت 

لعنتي بزنم دندوناشو خرد کنم ؟ خيلي مغروره . اصلا اون لاريسا و خواهرش کجا اين کجا ؟ بعد يکم مکث « نديمه به اين مقام برسي ؟

  گلاسيوس.« اين امکان وجودنداره که من رضايت بدم :» گفت 

 «. عاليجناب . لطفا قبول کنيد :»گفت 

 . ـ امکان نداره اگه اون بشه ستاره اصلي تو ورونيکا ميميره

خشکم زد . ميميره ؟ واي دارم به راه دقيقا کارانوس و اورنينا و لاريسا کشيده ميشم . باچه اطميناني جلوي کارانوس وايستادم و گفتم 

  اليجنابع:» نه به قيمت فداکردن يک فرد عاشق . سان گفت 

 «نکنه انتظار داري اين ستاره رو به کهکشان واران منتقل کنم ؟:» پتروس با عصبانيت گفت .« حتما نبايد نابود بشه 

 . ـ اينطوري همه چيز درست ميشه

 . ـ ولي تا الان هيچوقت همچين کاري انجام نشده

 . ـ خب اين بار ميتونه انجام شه

هکشان ديگه اي منتقل نشده . اونم ستاره اصلي . من نميتونم فقط چون کهکشان واران تازه به ـ ولي نميشه . تاحالا يک ستاره به ک

  وجودآمده و ستاره اصلي نداره ورونيکا رو بدم بهش . طبيعت کل

 . جهان دچار نقص ميشه

 ـ اما عاليجناب تو هر طبيعتي يک استثنا هست اينطور فکر نميکنين ؟

گاه کردم . انگار از خدا مي خواست . ولي ورونيکا خيلي گلاسيوسو دوست داره . چطور ميتونه بره پتروس ساکت شد . به گلاسيوس ن

  تويک کهشان ديگه و بايکي ديگه ازدواج کنه تازه بره ستاره

http://www.tak-site.ir/
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 »:اصليش بشه يعني رسما زنش . چطوري تحمل کنه خب ؟اصلا بچه هاشون چي ؟ يادمه چندتا بچه داشتن . صداي پتروس شنيده شد 

 «. خيلي خب ... قبول ميکنم

گلاسيوس دستمو فشار داد . شوق خاصي گرفتم . خيلي خاص . سان لبخند زد . واقعا اگه اون نبود پتروس راضي نمي شد . همه زناي 

  گلاسيوس روشن کردن قوانين:» اينجا مهربونن . پتروس گفت 

ارش روي يک صندلي پادشاهانه .«براش به عهده ي خودت و راضي کردن ورونيکا هم همينطور . سه روز ديگه مراسم شروع ميشه 

  کوچيکتر . رفتيم جلوتر و احترام گذاشتيم . با غرور نگاهمون

  فکرميکردي از يک:» کرد و گفت 

 . ـ ممنونم عاليجناب

 . ـ برو

 «. عالي شد:» نطور و از اونجا اومديم بيرون . گلاسيوس با لبخند گفت گلاسيوس احترام گذاشت . منم همي

 ـ ورونيکا چي ؟

 . ـ هيچي ديگه ... اون ميره به اون کهکشان

 . ـ ولي گلاسيوس اون دوستت داره

 . ـ درسته ولي فراموش ميکنه

 . ـ گناه داره

 . اصيت يک ستاره اينهـ بنيتا ... فراموش ميکنه نگران نباش ... خيلي زودفراموش ميکنه خ

 ـ مطمئني ؟

 ـ آره عزيزم . بريم ؟

 ـ کجا ؟

 . ـ خيلي خوابم مياد

http://www.tak-site.ir/
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لبخند زد و راه قصرو پيش گرفت . اين چندروز با اينکه تخت اتاق من هم دونفره بود اما به قول .« باشه . بريم :» خنديدم و گفتم 

  دهاورنينا در شان گلاسيوس نيست براي همين يک اتاق بزرگتر دا

 . بودن بهمون . به قول اونا اين دوره کوچيک نقش دوره نامزدي رو داره . خب منم که نميتونم مخالفت کنم . حتما داره ديگه

به قصر که رسيديم دوباره اورنينا و سمارسيس داشتن باهم تمرين مي کردن . تا مارو ديدن تمرينشونو متوقف کردن و ماهم بهشون 

  »: گلاسيوس گفت« چي شد ؟:» نا گفت احترام گذاشتيم . اورني

يکهو چشمم به کارانوس افتاد که به ديوار تکيه داده بود و به دوتاشون خيره شده .« عاليه . عالي :» اورنينا باهيجان گفت .« موافقت شد 

  بود . کارش اين چندروزهمين بودهرجا سمارسيس و

يشد . بدون اينکه اونا بفهمن که کارانوس داره نگاهشون ميکنه . اينقدر دلم اورنينا باهم بودن همونجا ميرفت و فقط بهشون خيره م

 «کي ؟:» براش ميسوزه هيچکي نميبيندش . اورنينا بغلم کرد و گفت 

 . ـ سه روز ديگه

 . ـ واي . آرزو ميکنم خوشبخت شين

 . ـ ممنون

خنديدم . يکبار ديگه به .« ن و شوهر جوون نميشيم خب ديگه برين استراحت کنين . مامزاحم ز:» منو از بغلش در آورد و گفت 

  کارانوس نگاه کردم و بعد همراه گلاسيوس رفتيم . به اتاق که رسيديم

خنديدم . هنوزم توشوک بودم که چطور چندروزه عاشق شديم و نامزد .« بفرماييد بانو :» درو باز کرد و باحالت خنده داري گفت 

  رچندتوي زمين معادلش تقريبا دوسالشديم و بعدم ازدواج ميکنيم . ه

گذشته . واي دوسال مامان بابا بدون من بودن . آه کشيدم . روي تخت نشستم و به روبه رو خيره شدم . گلاسيوس بلوزشو عوض کرد 

  و نشست کنارم . لبخند زد . به مهربوني همه اين چندروزش و

ت بهم ميگفت ستاره من تو دلم قند آب ميشد . خيلي اصطلاح جالبي مي شد بهش خيره شدم . هروق« چرا ستاره من ناراحته ؟:» گفت 

  اگه توي زمين به کار مي بردنش . ماه من شنيده بودم ولي

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          157  |صفحه            

 

رفت تو فکر . اصلا چرا گلاسيوس مادر پدري نداره .« دلم مامان و بابامو ميخواد :» توزمين ديگه نميگفتن ستاره من . خنديدم و گفتم 

  ولي حال نداشتم ازش بپرسم . بعد يکم مکث گفت؟ مونده بودم 

 «. فکرشو نکن . خودتو ناراحت نکن »:

و روي تخت دراز کشيد . لبخند زدم . هيچ وقت نميخواد بهم دلداري بده چون منو شناخته و مي دونه اگه درموردش حرف نزنم 

  ناراحتيم کمتر ميشه . شونه هامو بالا انداختم و درازکشيدم . به سقف

 «چرا ميخندي دختر ؟:» خيره بودم . خنديدم . گفت 

 ـ گلاسيوس الان وقت خوابه ؟

 ـ به وقت خواب من ميخندي ؟

 . ـ نه درکل

 . ـ در کل آره . ساعتو ببين . ساعت يازدهه

 ـ جدي ؟

 . ـ خيلي توراه بوديم . پياده اومديم ديگه

 . ـ آره خب

 . ـ پس بگير بخواب

 . ـ خوابم نمياد

 بگم برات ؟ـ لالايي 

 «. ديونه:» و خنديد . زدم به بازوشو گفتم 

 . ـ بيا بغلم

 «. تو بغل من خوابت ميبره:» برگشتم طرفش و سرمو روي سينش گذاشتم . کمرمو گرفت و گفت 

 ... ـ نه

http://www.tak-site.ir/
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 . ـ من ميگم آره

 ... ـ گلاسيـــوس . مگه نميگي

 ـ چي ميگم ؟

 «. ضبط صوت باحال من:» خنديد و گفت .« نامزدي دوران خوشيه :» اداشو در آوردم و با حالت خنده داري گفتم 

 . ـ ديونه ... تعريف ميکني درست تعريف کن ااااااااااااااا

اه گلاسيوس آروم بگير ديگه :» و چشمامو بستم . شروع کرد به خنديدن . گفتم .« حرص درار :» خنديد و هيچي نگفت . زمزمه کردم 

  بازومو.« بم اينقدر تکون نخور . يک چيزي گفتم . بذار بخوا

ر چي دهه . بسه ديگه . ه:» بلندم کرد . اونقدر ميخنديد که ديگه اشک تو چشماش جمع شده بود . با حالت عصبانيت گفتم  گرفت و

 «. هيچي نميگم . گلاسيوس اين روزا خيلي اذيت ميکني

 . ـ عاشق اذيت کردن توام

 . ـ واقعا که

 «. بخواب کوچولو:» نديد و دوباره دراز کشيد . دستاشو زير سرش گذاشت و گفت و بالشو کوبوندم بهش . خ

 ... ـ اه گلاسيوس عين اين جنتلمنا نگو کوچولو ها

 «. تو واقعا متفاوتي:» خنديد و گفت 

  . ـ لطف داري

 ... ـ عاشقتم

 . ـ خب حالا ميخوابم و اذيتت نميکنم

 ـ دخترازاونموقع ميخواستي اينو بشنوي ؟

هيچي نگفت فقط گلوشو صاف کرد و چشماشو بست . منم خيلي خوابم .« تو فکر کن نه :» همونطور که دراز ميکشيدم با خنده گفتم 

  ميومد . براي همين راحت خوابيدم . صبح روز بعد که بيدار شدم

http://www.tak-site.ir/
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د شدم و جلوي آيينه نشستم تا موهامو گلاسيوس نبود . تعجب کردم . به ساعت نگاه کردم . محاله اين موقع بره جايي . از جام بلن

  مرتب کنم . وقتي درستشون کردم از اتاق رفتم بيرون . نديمه

صبحانه آماده کرده بود تو سالن و گلاسيوس بازم نبود . اورنينا و سمارسيس،برلا و استرنو هم نشسته بودن پشت ميز و داشتن 

  حترامصبحونه مي خوردن . رفتم پايين و بهشون سلام کردم و ا

 «. بشين:» گذاشتم . اورنينا با مهربوني گفت 

 ـ گلاسيوس کجاست ؟

 ـ رفته پيش ورونيکا تا باهاش حرف بزنه

 ... ـ پي...پيش ورونيکا

 . ـ آره عزيزم ... نترس . مشکلي پيش نمياد

 «. استرس گرفتم:» پشت ميز نشستم و گفتم 

 . ـ صبحونتو بخور

ه بودم . بعضياشون برخلاف ظاهربدشون بهترين مزه ها رو داشتن اما درکل غذاهاي خوشمزه تو اين مدت به غذاهاشون عادت کرد

  اي داشتن . ديگه بدنم داشت بهشون عادت مي کرد . هر چند يک

 «راي چي ؟ب:» با کنجکاوي گفتم .« بنيتا لاريسا گفته بري به قصرش :» دفعه مسموم شده بودم . صداي اورنينا منو از فکر در آورد 

 . ـ ميگه بايد يک سري تمريناتو انجام بدي

 ـ تمرين ؟

 . ـ بايد بدوني يک ستاره چيکار ميکنه ... بايد درمورداين دنياي ما بهتر بفهمي . اين دوروز تحت آموزشي

 . ـ آهان . باشه

 . ـ صبحانتو که خوردي برو

 . ـ چشم

http://www.tak-site.ir/
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ا آماده بلند شدم و رفتم به اتاق ت.« بااجازه :» خوردم و بعد با گفتن  استرس ميلمو به صبحونه از بين برده بود . براي همين فقط يکم

 شم

لباسمو عوض کردم و رفتم بيرون از اتاق . اورنينا يکي از محافظا رو باهام فرستاد . وقتي از قصر رفتيم بيرون گلاسيوس اومد . راهمو 

  کج کردم و رفتم سمتش . توفکر بود . رفتم جلوتر ووقتي

 «. جواب سلام واجبه:» بهم نگاه کرد و لبخند زد . گفتم .« سلام :» با شوق خاصي گفتم  بهش رسيدم

 ـ سلام خوبي؟

 ـآره . چي شد ؟

 ـ چي چي شد ؟

 . ـ ورونيکا

 . ـ آهان . هيچي عصبانيه

 ـ حالش بده ؟

 . ـ نه فقط عصبانيه يکم . غصه نخوردرست ميشه

 ـ گريه کرد ؟

 ـ گريه ؟

 ... ـآره خب

 . ـ آهان ... نه ... نه

 ـ خيلي توفکري گلاسيوس ؟

 «. فقط نگرانم که به تو سخت نگذره:» اومد جلوتر . دستمو گرفت و گفت 

 ـ براي چي بايد سخت بگذره ؟

 . ـ هيچي گفتم شايد ... شايد هنوز به اينجا عادت نکردي

http://www.tak-site.ir/
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 . ـ نه کردم

 ـ پس خوبه . ميري قصر لاريسا ؟

 . ـ آره

 . باشـ مواظب خودت 

 ـ تو نمياي ؟

 . ـ نه ... پتروس گفته کار واجبي باهام داره من بايد برم

 . ـ خيلي خب . توهم مواظب خودت باش . خداحافظ

 . و برگشتم و همراه محافظ رفتم

م تا برمي داشتدوباره بايد از همون راه جنگل رد مي شديم و راستشو بگم ميلرزيدم . به معناي واقعي مي لرزيدم . قدم هامو تند تند 

  چشمم به يکي از اون اجنه ها نيفته . قلبم تند تند مي زد . ديگه

اصلا نمي خواستم با يکيشونم برخورد داشته باشم . تو همين فکرا بودم که يکهو کارانوس صدام زد . برگشتم طرفش و وايستادم . 

  بهش نگاه کردم و« چيزي شده ؟» خواستم بگم بله که محافظ گفت:

رفتم طرف کارانوس کنارش وايستادم و به روبه روخيره شدم . طوريکه انگار دنبال چيزي مي .« آم ... نه نه . يکم صبرکن :» گفتم 

  کاري داري:» گردم تو اون تاريکي . باصداي خيلي آرومي گفتم 

 «باهام ؟

 . ـ آره

 . ـ زياد نميتونم بمونم . بايد برم . کنارم راه بيا و بهم بگو

 «. خبر خوش دارم برات:» و راه افتادم کارانوس کنارم ظاهر شد و گفت .« شک کردم :» طرف محافظ وگفتم  و برگشتم

 ... ـ

 . ـ قراره يک فيلم عاشقانه زنده ببيني و خيلي هم غم انگيز
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ون ... بعد عروسيتشب :» يکهو سرجام ميخکوب شدم . يعني چي ؟ فيلم عاشقانه غم انگيز زنده ؟ برگشتم طرفش . لبخند زد و گفت 

  با ترس بهش خيره شدم . برگشتم طرف محافظ و...« رابطتون 

 «. تنهام بذار:» همونطورکه از ترس ميلرزيدم گفتم 

 . ـ ولي ما وسط جنگليم

 .ـ گفتم تنهام بذار

 . ـ من وظيفه دارم شما رو سالم برسونم اونجا

 «. گفتم که خودم ميام سالمم ميام که گردن تورونزنن برو:» داد زدم 

 . ـ نميتونم

 . ـ گفتم از اينجا برو

چيزي نگفت . اعصابم خرد شد . نميتونستم جلوي اون باکارانوس حرف بزنم . فايده نداشت نمي رفت . از توي کولم يک تاماهاوک 

 در آوردم . ياد حرف اورنينا افتادم

ين دنياي ما يک رگ خواب دارن . چون تودنياي ما استفاده از هرنوع سمي غيرمجازهافراد براي بيهوش کردن رقيبشون مردم ا »:)

 « . به رگ خوابش ميزنن

 ـ خب اين رگ خواب کجاست ؟

 ... ـ درست توي مچ دست ... بجاي شاهرگ

 ـ يعني مردم اينجا جاي شاهرگ رگ خواب دارن ؟

 ( . بزني براي بيهوش کردن رقيبت ـآره . ميتوني به اون ضربه

تاماهاوک رو دستم گرفتم و با يک پرتاب خيلي سريع به مچ دستش زدم . درست خورد همونجايي که بايد ميخورد و اونم از حال 

  منظورت از اين:» گفتم  رفت . برگشتم طرف کارانوس و با ترس
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کارانوس تو بهم اطمينان دادي گفتي به هيچ :» و پوزخند زد . داد زدم  جوابمو نداد« حرفا چيه ؟شب عروسي چه اتفاقي قراره بيفته ؟

  وجه خطري نه من نه گلاسيوسو تهديد نميکنه . تو اطمينان

 "دادي بهم

 . ـ درسته هنوزم رو حرفم هستم

 ورتو ؟ـ پس منظورت از اين چرت وپرتا چيه ؟ شب عروسيمون ... فيلم عاشقانه غم انگيز . چرا درست بهم نميگي منظ

 ـ من نگفتم که اين به تو و گلاسيوس ربط داره گفتم ؟

 «پس چي ؟:» با تعجب صدامو آوردم پايين و گفتم 

 ... ـ شما بعد رابطتون ... منو آزاد ميکنين ملکه ي زمان

 ـ چي؟

 ... ـ من بر ميگردم به اين دنيا

نيا بر مي گرده ؟ فيلم عاشقانه غم انگيز برگشتنشه ؟ با ترس آب دهنمو قورت دادم و ساکت شدم . خفه شدم ... يعني چي به د

  ميخواد خودشو به همه نشون بده ؟ واي ... اصلا ميخواد بره پيش اورنينا

 «چرا رابطه ما به توربط داره ؟:» يا لاريسا ؟ نکنه بخواد جلوي لاريسا ...ديگه نتونستم به فکرام ادامه بدم . فقط گفتم 

 . اره . رابطه تو به من ربط دارهـ رابطه شما به من ربط ند

 . ـ اه . کارانوس درست حرف بزن

عذر ميخوام . همه چيزو لطفا کامل بگو . فکرکن داري براي يک زبون نفهم حرف :» هيچي نگفت و عصباني نگاهم کرد . زمزمه کردم 

  . پوزخند زد . کوفتت بشه لبخندت تو اين موقعيت.« ميزني 

 «. وسيله ي اون قدرتو بدست مياري و بعد هم باعث يک سري تغييرات ميشي ازجمله اون منم توي اون شب تو به:» گفت 

 ـ خب چرا قدرتي که ميگي به وسيله گلاسيوس بدست ميارم ؟

 ... ـ يک مرد ميتونه کاملت کنه
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 ـ کامل ؟

 ... ـ دختر تو خودتو زدي به ديونگي يا

يکهو غيب شد . با تعجب صداش زدم و دوروبرو نگاه کردم . نبود . به محافظ نگاه .« ديونگي نه زبون نفهمي :» وسط حرفش گفتم 

  کردم هنوز بي هوش بود . ترسيدم . تو جنگ تنهام . نشستم

 ارکنم خدا ... نميتونم که اينجا تنهاشچيک:» کنارش فورا و چندتا سيلي آروم زدم به صورتش . نه فايده نداره . بيهوشه . زمزمه کردم 

  صداي برگ درختا باعث شد تا مرز سکته برم . باعث« بذارم.

 . شد به پشت سرم نگاه کنم و تا مرز جنون برم

ه ايک درخت کاملا آتيش گرفته بود . ترسيدم . واي دوباره نه . نميخوام گير اجنه ها بيفتم . دوباره محافظ رو چندبار تکون دادم .  .

  غلط کردم . چرا بيدار نميشه ؟ نه راه فرار داشم نه راه قرار . تو

م و و از جام بلند شد.« به جهنم :» اون لحظه اصلا ضرب المثلام هم قاطي شده بود . فقط به آتيش خيره شدم . چيکار ميکردم ؟گفتم 

  دويدم . انگار همه شاخه ها باهم دست به يکي کرده بودن که

رفتم جلو تر . هرلحظه سرعتم بيشتر مي شد که يکهو پام به يک چيزي گير کرد . با عجله برگشتم طرفش . واي نه .  جلومو بگيرن .

  . دوباره يک ستاره بود . رومو برگردوندم و با تموم قدرتم دويدم

م . م ولي نميتونستم برگردقفسه سينم تير مي کشيد ولي مي ترسيدم . بايد خودمو نجات ميدادم . تموم مدت ياد اون محافظه بود

  هيچوقت آدم فداکاري نبودم . واقعا اگه راهي داشت مي موندم اما

ه مونده يکم ديگ:» نميتونستم و مي ترسيدم جونمو براي يک محافظ به خطر بندازم . ديگه به تهاي جنگل رسيده بودم. زمزمه کردم 

  ختم وو همون لحظه به تهش رسيدم . خودمو رو جاده اندا« بنيتا.

نفس کشيدم . ريه هام تير مي کشيد . صورتم داغ شده بود . عجيب بود که ايندفعه اذيتم نکردن . برگشتم و به جنگل نگاه کردم . از 

  جام بلند شدم . هرچندازش اومدم بيرون ولي برام امن تره که
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فکرمو مشغول کرده بود . کاش اونجا نميذاشتمش . نزديکشم نباشم . راه قصر لاريسا رو پيش گرفتم . تموم مدت اون محافظ بيچاره 

  آروم آروم راه ميرفتم و فکرم کاملا مشغولش بود . تااينکه به

رفتم داخل و بعد دوباره طرف .« بفرماييد :» خودم که اومدم به قصر رسيده بودم . نگهبان دم در با ديدنم احترام گذاشت و گفت 

  بود براي اينجا . خيلي وقت همون بيضيه . آخ که چقدر دلم تنگ شده

بود نديده بودمش . لاريسا تو سالن اصلي روي تختش نشسته بود . سلام دادم . سرشو بلند کرد و بهم نگاه کرد و منم احترام گذاشتم 

  خوش اومدي ؟ حالت خوبه:» . جواب سلاممو با لبخند داد و گفت 

 «؟

 . ـ ممنون بانو

 م براي مراسم . اول بگو ببينم اين چندروز چيکارا کردي؟ـ خب ... گفتم بياي تا آمادت کني

 ... ـ تاحدودي کار با تاماهاوک رو ياد گرفتم و

 ـ و...؟

 . ـ و بيشتر با گلاسيوس بودم

 «ميونتون خوبه ؟:» لبخند زد و گفت 

 . ـ خيلي خوب

 . ـ عاليه . خب بريم سراغ کاراکه خيلي زيادن

 . ـ چشم

 . ـ اول از همه لباست

 باس ؟ـ ل

 . ـآره . اندازتو ميگيرن . لباسو تا فردا آماده ميکنن

 ـ چه زود ؟
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 . ـ نديمه هاي من ماهرن

» :منم بلاتکليف سرجام وايستادم . تا اينکه دوتا نديمه اومدن . لاريسا گفت .« بهشون بگو بيان :» و خنديد . به نديمه کنارش گفت 

 «. اندازشو بگيرين . رنگ آبي مايل به سفيد . ميدونين که

  . ـ بله بانو چشم

موهامو بالا داد تا بهتر بتونه اندازه هاشو بگيره . يکم بعد برم اومدن طرفم . يکي ازنديمه ها بهم گفت که برگردم . برگشتم و اونم 

  الان:» گردوند و دوباره به عرض کمرم نگاه کرد . با تعجب گفتم 

 «. خوش اندامي بنيتا:» بعد چند ثانيه لاريسا خنديد و گفت .« بله :» بهم نگاه کرد و گفت « دارين اندازه مي گيرين ؟

 . که اينا اندازه مي گيرن لباس خراب نشهـ ممنون . بانو اينطوري 

 . ـ نه نميشه

 «. بيا به اتاق من کارت دارم:» نديمه ها با گفتن با اجازه رفتن . لاريسا گفت 

 . ـ باشه

رد و به تخت اشاره ک.« بشين :» خودش رفت و منم عين عروسک دنبالش . در اتاقو باز کرد و رفت تو . منم رفتم . روکرد بهم و گفت 

  با تعجب رفتم و روش نشستم . اونم اومد و پشت سرم روي .

 «ده ؟چيزي ش:» به رو به رو خيره شدم و گفتم .« لازم نيست معذب باشي :» تخت نشست . خواستم برگردم که نگهم داشت و گفت 

 . ـ بايد تبديلت کنم به ستاره

 ـ چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 «چطوري؟:» مکث کرد . چيزي نگفت . گفتم 

 مگه بقيه ستاره ها موهاي درخشان ندارن ؟ـ 

 ... ـ خب آره

 ـ انتظار داري تو نداشته باشي ؟
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 «يعني ميشه ؟:» با تعجب برگشتم طرفش . چشماش داشت لبخند مي زد و من خشکم زده بود . با لکنت گفتم 

 ـ چيزي هست تواين دنيا که به نور ربط داشته باشه و الهه نور نتونه انجام بده ؟

ر زدم زي.« آره . موهاي توهم مثل اونا درخشان ميشه ستاره خانوم :» يدم و ناخودآگاه رفتم تو بغلش . خنديد فشارم داد و گفت خند

  خنده . خيلي خوش حال بودم . شادي تمام . بعد چند ثانيه از خودش

ودم برگشتم و ثابت نشستم سرجام . نوک موهامو فورا دوباره به حالت اول خ.« خيلي خب ديگه . بذار کارمو بکنم :» جدام کرد و گفت 

  »: جمع کرد و تو دستش گرفت . نفس عميق کشيد و گفت

هيجان داشتم چشمامو بستم . يکم مکث کرد . يکهو بااينکه چشمام بسته بود يک نور خيلي زيادي .« چشماتو ببند . ميخوام شوکه شي 

  و باز کردمچشممو زد ولي بعد چندثانيه عادي شد . فورا چشمام

 و نوک موهامو تو دستم گرفتم

پلکامو چندبار بهم فشردم تا مطمئن شم خواب نديدم . واقعا خواب نبود ؟ موهام داشت مي درخشيد . فقط با تعجب به لاريسا خيره  .

 «. بايد رنگ موهات رو هم عوض کني:» شدم . خنديد و گفت 

 ـ رنگ موهامو چرا ؟

 . باشهـ خب بايد با لباست يک رنگ 

 ـ رنگ لباسم چيه ؟

 . ـ آبي مايل به سفيد

 ـ وايييييييييييييييي . يعني موهام بايد آبي مايل به سفيد شه ؟

 . ـ اوهوم

 ... ـ آخه اين رنگ بدم مياد ازش براي رنگ مو

 ... ـ مجبوري خب

 ـ چطور ورونيکا رنگ موهاش قرمزبود ؟
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 ... ـ تو يک ستاره تازه متولد شده به شمار مياي ... حق بده بهمون که اين رنگي باشه . داغ و پور نور

از جاش بلند شد و يک ظرف برداشت . درست .« باشه :» پوفي کردم . خب نميتونم که جلوي روي لاريسا وايسم . ناچار زمزمه کردم 

  ور بود . چهمثل ظرفي بود که موقع سفيد کردن موهاش داخلش ن

جالب بود که داخل اينم نور بود و جالب تر تو اين سرزمين با نور رنگ موها رو عوض مي کردن . نشست پشت سرم و دستشو تو 

  ظرف نگه داشت . بعد چند ثانيه با يک حرکت نورو خالي کرد

موهام کم کم از ريشه تا نوکش شروع به روموهام . حس سرما يکم بهم دست داد . سرما که نه خنک شدن . که يک حس عالي بود . 

  آبي شدن کرد . ميترسيدم خودمو تو آيينه نگاه کنم . متنفر بودم از

رنگ آبي براي موها ... متنفــــر . صورتمو با دستام پوشوندم و سرمو انداختم پايين . موهام از کنارم اطراف صورتم تو هوا معلق شد . 

  اه کنم . لاريسا با خنده گفتواي خدا جرئت نمي کنم به خودم نگ

 «. خودتو ببين دختر »:

 . ـ زشت شدم . نميخوام

 . ـ اصلا زشت نشدي

 . ـ خيلي زشتم ... بانو من گفتم رنگ آبي به من نمياد

 «. دهه . يک لحظه خودتو ببين . عالي شدي:» دستامو گرفت و همونطور که باخنده سعي مي کرد از روي صورتم برشون داره گفت 

 . نميخواممممممممممم ـ

 . ـ واي لجباز . ببين بنيتا اگه همين الان خودتو نگاه نکني بد مي بيني . شوخي هم ندارم . خيلي بهت سخت مي گيرم

دستامو از رو صورتم برداشتم . نخير خيلي جديه . لباس مشکيمو مرتب کردم . خودموآماده کرده بودم که تو آينه با ديدن خودم جيغ 

  مامو بستم و رفتم جلوي آينه . با حرص دندونامو رويبزنم . چش

فس کلي ن.« به نام خودت خدا :» هم فشار دادم . اه لاريسا ميکشمت . جلوي آينه که رسيدم چشمامو بيشتر رو هم فشار دادم و گفتم 

  عميق کشيدم و بعد کلي سعي باحالت خنده داري يکي از چشمامو
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با تعجب به تصوير تو آينه نگاه مي کردم . نه به .« واي خدا :» ستمو رو دهنم گذاشتم و جيغ زدم باز کردم که يکهو پريدم عقب . د

  خودم . به کارانوس ... کل صورتش خوني بود . دلم ميخواست جيغ

ا يک اشاره ببزنم . خيلي سريع برگشتم طرفش و دستمو به ميز گرفتم . اونقدر سريع اينکارو کردم که ميز تکون خورد کاملا . آينه 

  نفهميدم.« بنيتا سرت :» تکون خورد . لاريسا با ترس داد زد 

چطور ... يک انعکاس خيلي سريع بود ولي به موقع سرمو خم کردم و رو زمين نشستم و سرمو تو دستام گرفتم . آينه روي ميز 

  . شکست و تموم خرده ريزه هاش روم ريخت . انگار کمرم کوفته شد

وبي چي شد بنيتا ؟ خ:» مو جمع کرده بودم ، سرم تو دستام ، نفسام تند و با بدن لرزون . لاريسا دويد طرفم و گفت هنوز از ترس خود

  خرده شيشه هاي روي شونمو پس زد . گردنم و بازوم مي« ؟

شم . کنارم دوباره اومد پيو.« زودباشين بگين پزشک بياد :» سوخت و دستم تير مي کشيد . از جاش بلند شد . در اتاقو باز کرد و گفت 

  خواست.« پاشو عزيزم . پاشو :» نشست و با نگراني گفت 

 «. بانو بهش بگين تنهام بذاره:» بلندم کنه ولي سرجام نشستم و با بغض سرمو تکون دادم . گفتم 

 ـ کي ؟

شدم . صورت خونيش حالمو بد مي کرد . بهش خيره .« همين مرد لعنتي که مدام جلوي رومه . بگين ديگه نميخوام ببينمش :» داد زدم 

  لعنتي خودتو:» اعصابمو بهم مي ريخت . رو بهش دادزدم 

لاريسا جهت نگاهمو دنبال کرد اما بازم انگار هيچي نديد . بغضم تبديل به هق هق شد . يکهو لاريسا با دستپاچگي .« نشونشون بده 

  رد اشکموو فورا سعي ک« بنيتا خواهش ميکنم گريه نکن . :» گفت 

 «. ديگه خسته شدم ازش:» پاک کنه . گفتم 

 . ـ بنيتا گريه نکن ... بنيتا گريه کني نابود ميشم ... برام خطر داره . ازت خواهش ميکنم گريه نکن

بين گريه با مظلوميت نگاهش کردم . نگاهش رنگ ترس داشت . خيلي ترسناک بود . فورا اشکمو پاک کردم و جلوي گريم رو 

 «چرا آخه؟:» گرفتم ولي بازم هق هق . گفتم 
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  ... ـ بعد برات توضيح ميدم ... بيا بنيتا

دم چرا گريه ي من به لاريسا ربط داره ولي حال نداشتم بازومو گرفت و رو تخت نشوندم . به زور جلوي اشکامو مي گرفتم . نميفهمي

  چيزي بپرسم . واقعا سخت بود تو اون موقعيت جلوي اشکامو

« تا زمانو نگه دار . بني:» يکهو کارانوس گفت « پس اين لعنتي کجاست ؟:» بگيرم . به لاريسا نگاه کردم . کلافه بود . با عصبانيت گفت 

 «. الان فقط خفه شو:» مه کردم سرمو تو دستام گرفتم و زمز

 ... ـ بهت ميگم اينکارو بکن

 ...ـ نميخوام

انوس خواستم جوابشو بدم که کار« بنيتا با کي حرف ميزني ؟ ديگه داري کلافم ميکني چرا اينقدر رفتارات عجيبه ؟:» لاريسا گفت 

  از جام با عصبانيت بلند.« ميگم همين حالا زمانو نگه دار :» دادزد 

لاريسا « .نميتونم لعنتي . ديونه . نميتونم . روانيم کردي . اون يک اتفاق بود من نميتونم . بس کن . بــــس کن :» و بلندتردادزدم شدم 

  بازومو.« بنيتا توروخدا خودتو کنترل کن »دويد طرفم و گفت:

بود . جوري نگاهم مي کرد که انگار مي  گرفت . از خشم تند تند نفس مي کشيدم اما کارانوس نگاهش پر تمنا مخلوط با خشونت

 «. بهت ميگم زمانو نگه دار:» گفت .« پشيمون مي شي :» گفت 

ـ جدي ؟ تو که تاالانم خودتو به کسي نشون ندادي . هدفت چيه از حرف زدن با من تو اين شرايط ؟ چي رو ميخواي با اينکارت ثابت 

  ورتو از زندگيم گمکني ؟ ولم کن ديگه . نميخوام اين کارو بکنم . گ

 . کن

:» دم داد ز.« فورا نگهش دار :» لاريسا گنگ بود . انگار کلافه شده بود . مطمئنا فکر مي کرد رواني شدم . کارانوس اومد جلو و گفت 

  و از کنارم گلدونو برداشتم و.« اينقدر حرفتو تکرار نکن 

 . اهر شد . از اضطراب ديگه نفسم بالا نميومدپرتش کردم طرفش . غيب شد . وقتي گلدون ازش گذشت دوباره ظ

 . ـ بنيتا ... لطفا ... همين الان نگهش دار داره دير ميشه
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 . ـ من اينکارو نميکنم . نميکنم

يکهو بازوم سوخت . بهش نگاه کردم . يکدفعه « بس کن ديگه . دختر داري با کي حرف ميزني ؟:» لاريسا روبه روم وايستاد و گفت 

  نه ... بهت گفتم ... بهت گفتم:» وس به گوشم رسيد صداي کاران

به بازوم نگاه کردم ... عکس يک تاج بود ... انگار همون سوختگي بود . همون سوختگي آتيش روي شونه ورونيکا و لاريسا اما .« بنيتا 

  اين بار براي من روي بازوم و به جاي علامت آتيش تاج بود

خواستم بپرسم چي رو ؟ خواستم چيزي بفهمم اما با دادش لاريسا فورا .« بهت گفتم ». داد زد: با گنگي به کارانوس نگاه کردم .

  برگشت طرفش . خشکم زده بود ... يعني چي؟ صداشو شنيد ؟ لاريسا

  . خشکش زده بود . انگار مجسمه شده بود . فقط به کارانوس نگاه مي کرد

 «... ا ... گفتمبهت گفتم بايد نگهش داري بنيت:» کارانوس گفت 

وکه کارانوس فقط ش« کارانوس تويي ؟:» با لکنت لاريسا رو صدا زدم . اشکش ريخت . با صدايي که خيلي خيلي مي لرزيد زمزمه کرد 

  «. بانو پزشک اومدن:» بهش خيره شد . يکهو نديمه در زد 

لي و درو قفل کردم . خي.« فعلا برين :» رف در و گفتم لاريسا هيچ عکس العملي نشون نداد . فقط توکارانوس غرق شده بود . دويدم ط

  استرس گرفته بودم . اه لعنتي . کاش بهش گوش مي دادم . بنيتا

به خدا مي کشمت براي اين تک تک لجبازي هات که هميشه دردسر سازه . لاريسا کاملا مي لرزيد . با گريه دويد طرف کارانوس و 

  منم بغض کردم . يعني فيلم خودشو تو بغلش انداخت . ناخودآگاه

هندي جلو روت ها همچين هق هق مي کرد انگار چي شده . کارانوس حتي به خودش زحمت نمي داد که .دستشو دور کمرش حلقه 

  کنه . احمق . يعني اگه گلاسيوس اينطوري بود با همون تاماهاوکا

سرشو بالا آورد و به « وس واقعا تويي ؟ بعد هزار سال ؟کاران:» سوراخ سوراخش مي کردم . بي وجدان . لايسا با هق هق گفت 

  کارانوس نگاه کرد. کارانوس فقط مثل خنجر نگاه خشکشو به قلب
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ياد  دوباره«کارانوس چرا زخمي اي ؟:» اون بدبخت مي زد . لاريسا دستشو رو گونه ي کارانوس گذاشت و با صداي مرتعش تري گفت 

  با حالت چندش رومو برخون روي صورت کارانوس که افتادم 

گردوندم .معلوم نيست مي خواد چي بشه . کارانوس نفس عميق کشيد و بازم هيچي نگفت . دلم نيومد اين صحنه رو نگاه نکنم براي 

  يک چيزي بگو» همين دوباره برگشتم تا ببينم . لرايسا داد زد:

الهـــــــي . دلم «وس ميدونستي دلم براي صدات يک ذرست؟کارانوس . بسه هزار سال از دوريت مردم . حرف بزن عزيزم . کاران

  کباب شد . خب احمقديونه بي بخار بي وجدان يک حرفي بزن . يک

صورت خيس لاريسا حالت « ازم دور شو.:» کارانوس زمزمه کرد «اومدي بموني پيشم کارانوس نه ؟:» حرفي . لاريسا با لبخند گفت 

  تعجب گرفت . ديگه داشت گريم مي گرفت . اه . لعنتي چرا نبايد

هو لاريسا شروع يک« ي برسي لاريسا.عمرا نميتوني به چيزي که فکر ميکن:» گريه کنم؟هيچي نمي گفت . کارانوس با عصبانيت گفت 

  کرد به صدا زدنش . يعني چي ؟ به هق هق افتاد و روي زمين

نار لاريسا . دويدم ک.« از اين به بعد به نفعته بهم گوش کني که دوباره اينطوري نشه ... ديگه منو نمي بينه :» نشست . کارانوس گفت 

  عني چي اينکارانوس ي:» بدجور گريه مي کرد . همشم مي گفت 

بلندش کردم و روي تخت نشوندمش بيچاره چه زجري مي کشه ؟ يک لحظه خودمو جاش گذاشتم . نه . اصلا نمي تونم . «حرفات ؟

  «بله ؟:» اصلا نمي تونم تحمل کنم . يکهو در به صدا در اومد .گفتم 

 دويدم طرف در و بازش کردم .«عزيزم. خوبي ؟ منم بنيتا درو باز کن:»صداي نگران گلاسيوس باعث شد حس عجيبي بهم دست بده 

  . نگراني کاملا از چشماش معلوم بود . خودمو تو بغلش انداختم

 «. نه ... نه ... فکر نکنم:» زمزمه کردم « زخمي شدي ؟:» گفت 

؟ واي خداي من... درد نداري؟ جايي احساس سوزش نداري :» وسط حرفم گفت «گلاسيوس...:» منو از بغلش در آورد . زمزمه کردم 

 «بنيتا چرا مواظب خودت نبودي ؟

 ..ـ آم...گلاسيوس من
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 «دختر ميدوني از نديمه که شنيدم پله هارو تا اينجا چطوري اومدم؟:»دوباره وسط حرفم با نگراني گفت 

 ... ـ گلاسيوس ميذاري

ي رو پوفي کردم ، دست به سينه وايستادم و با کلافگ... «بذار ببينم :» باز مهلت نداد.اه بابا خوبم خوبم خوبم خدا .بازومو گرفت و گفت 

 به رو رو نگاه کردم . بازومو که گرفته بود برم گردوند و يک دور چرخوندم تا

  «اين چيه بنيتا ؟:» مطمئن شه چيزي نيست که يکهو گفت 

 ـ خب ميذاري بگم؟

 «. شده ديدي بنيتا ؟ هي ميگي سالمم...گردنت زخمي:» موهاموکنار زد و گفت 

 ... ـ وا ... من که خواستم

 «. آيــــي:»يکهو سوختم . گفتم .« باشه :» شونه هامو پايين انداختم و گفتم .« اينقدرحرف نزن هيس :» با کلافگي گفت 

 ـ خيلي دردت گرفت ؟

 ـ چي کار کردي؟

 . ـ شيشه رو در آوردم

لاسيوس مي کشمت . همچين گفتي شيشه اين که اندازه مورچه هم گ:» بهم نشونش داد . با عصبانيت گفتم «شيشه؟:»باوحشت گفتم 

 «. نميشه

 . ـ هر چند نميدونم مورچه چيه و چه اندازس ولي همين شيشه پوستتو يکم خراش داده بود . بايد مواظب خودت باشي

 «گلاسيوس ميذاري حرف بزنم ؟:» شيشه رو گرفتم و پرتش کردم روي زمين . با خشونت گفتم 

 ـ بگو

 . لاريسا داره گريه مي کنه ـ

يکهوانگار تازه متوجه شده بود . از اون موقع صداي هق هق لاريسا تو گوش من بود و اين گلاسيوس هي دورم مي گشت که شيشه 

  پيدا کنه . رفت طرف لاريسا و احترام گذاشت . اما لاريسا بازم گريه کرد . حتما اونم
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 «چرا اينطوري شده ؟:» دل به دل لوله کشيه . گفت  متوجه گلاسيوس نشده . پوزخند زدم . خب

 ... ـ نقصير من بود

 «چيکار کردي بنيتا ؟:» و خيلي غد سرمو انداختم پايين و هنوز دست به سينه بودم . با شک برگشت طرفم و گفت 

  ـ ميشه فعلا ببيني چشه حالشو خوب کني بعد بگم؟

  . ـ باشه

صداش زد اما جوابي نداد .رفت جلوتر و کنار لاريسا نشست . هنوزم لاريسا دستاشو رو صورتش گذاشته بود و گريه مي کرد . خب 

 شوک بدي بود . قبول داشتم ولي من جاش بودم انقدر گريه نمي کردم . گلاسيوس

طوري بامن چرااين» که ازته چاه در ميومد گفت: لاريسا دستشوازروي صورتش برداشت وبا صداي«بانوخوبين؟حرف بزنين لطفا.» گفت:

 . لاريسا برگشت طرفش« کي بانو؟» گلاسيوس بامهربوني گفت:« رفتار کرد؟

دلم مي « تره.حرف بزنين.براتون به»تلخ گريه مي کرد . فقط سرشو تکون داد و نتونست حرفي بزنه .گلاسيوس دستشو گرفت وگفت:

 نه اينکه اينکارو بکنه .با عصبانيت به خواست خفش کنم .قرار بود آرومش کنه

« .چقدر خوبه که اينجايي گلاسيوس » گلاسيوس نگاه کردم . دهه . لاريسا که بازم هيچي نمي گه . فقط يکم مکث کرد وزمزمه کرد:

 . وآروم رفت تو بغلش . ديگه خونم به جوش اومده بود . اينجاديگه حدم شکست

يلي رو خ« جانم؟:» .همونطور که دستشو روي موهاي لاريسا با حالت نوازش مي کشيد گفت  باتعجب وعصبانيت گلاسيوسو صدا زدم

  بدون اينکه ملاحظه ي...« بنيتا :» داره اين ديگه .رومو ازش برگردوندم . گفت 

قتي طرف درو ووبا قدماي تند وعصباني رفتم .« حرف نزن با من گلاسيسوس .خلوت کنين شما ها :» حال بد لاريسا رو بکنم گفتم 

 رفتم بيرون کوبوندمش.با عصبانيت پله هارو دوتا يکي رفتم پايين . چطور جرئت مي

کنه جلوي من لاريسا رو بغل بگيره و نوازشش کنه ؟ خيلي رو داره . خيلي . دويدم از قصر بيرون و رفتم تو محوطه . مدام غر مي زدم 

  ري جلوي من بغلش ميخيلي بي شخصيتي گلاسيوس ... چطور اونطو:»با خودم 
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کني ؟ جلوي مني که قراره دوروز ديگه زنت بشم ؟ جلوي مني که اونقدر اذيت شدم بخاطر کارانوس ... بعد فقط لاريسا رو مي بيني ؟ 

 اصلا آينه روي من شکست حق نداري اينطوري کني . موجود خودخواه . آدمم

م . پرروي بي ملاحظه . الانم لابد لاريسا رو خوابوندي داري براش قصه هفت نيستي آخه ... کهکشان آقا ببين حالا چه ستاره اي مي ش

 پادشاهو مي گي . يا شايدم اون چهل تا دختر پشت پنجره و شاهزادشون . واقعا که

. دليل ه سنش ..ديونه اي ... اصلا چرا من مجبورم زن تو بشم ؟ اصلا برو با همون لاريسات ... خب پير باشه ... خب هزار سال به بالا باش

  نميشه ... با اين حال هنوز سنش به تو مي خوره ... پير که نميشه افريطه ي

زمانه ماشاءالله . هرچي بيشتر ميگذره جوون تر ميشه ... اصلا نظرت چيه همونجا تو بغل لاريسا بموني منم برم با کارانوس ازدواج کنم 

  ترين مرديه که به چشمهان ؟فکر کردي قحطي مرد اومده ؟ کارانوس که جذاب

ديدم ... دوتا عاشق دل باخته هم داره ... دقيقا هم همسن خودت و منه ... به جون خودم ميرم از لج تو اينکارو ميکنم گلاسيوس هم تو 

  از حسودي بميري که يکي جذابتر پيدا کردم هم لاريسا دق کنه بيوه شي ... مرد

تو برم ... من بنيتام ... بي خود که نيست همه دنبالمن . حتي خود توي زن و بچه دار ... که بيوه نميشه ولي بهرحال خوب بلدم حساب

 «... پسره ي

» :و دستمو روي قلبم گذاشتم . گفتم .« واي مامان :» جيغ زدم « خسته نشدي يک ريز غر مي زني ؟:»يکهو کارانوس از بيخ گوشم گفت 

  «مگه شنيدي ؟

 . بيام تورو قبول کنم ؟ـ من لاريسا رو هم رد کردم ..

 ... ـ بي جنبه

 ـ من يا تو ؟

 ـ يعني چي ؟

 ... ـ که من جذاب ترين مرديم که ديدي

 ... ـ خداي اعتماد به نفسي تو
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  «... من بنيتام ... بي خود که نيست همه دنبالمن حتي خود توي زن و بچه دار:» دوباره ادامو در آورد و جملمو تکرار کرد 

 الان مي خواي بگي من خداي اعتماد به نفسم تو نه ؟ـ خب که چي ... 

 . ـ دقيقا

  «. بهرحال فکر منو از سرت بنداز بيرون:» با عصبانيت رومو برگردوندم ازش . گفت 

  ـ مي شه حرفتو بزني ؟

 «. ديگه حماقت نکن:» بهم خيره شد و گفت 

 ـ يعني چي ؟

مي گم معنيش اينه که بايد اجرا شه . چرا وقتي بهت گفتم زمانو نگه دار  ـ يادت نيست گفتم من راهنماتم ؟؟؟؟؟؟ وقتي يک چيزي

 ... اينکارو نکردي ؟ مقصر حال لاريسا تويي

که من مقصرم ؟ آخ بميرم خيلي براي تو مهمه ؟تو که اونطوري بي رحمانه بهش گفتي :» ديوانه وار و از روي عصبانيت خنديدم و گفتم 

  ازم دور شو چي ؟ اون که ديدت که خوشحال بود ... تو با اون حرفات اذيتش

من هول بودم ... با اون :» يشو بهم دوخت . ادامه دادم چشماي آتيش« کردي ... حالا جلوي من وايستادي مي گي مقصر حال بدش منم ؟

 «صورت خوني اومدي جلوي من که چي ؟ اصلا چرا وضعت اينه ؟

 ... ـ بدنم داره تجزيه ميشه

 ـ چي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟

  . ـ يک بار گفتم ديگه تکرار نمي کنم

  ـ آ ... آخه چرا ؟

يکدفعه ديگه بياي و کنجکاوم کني يکهو غيب شي باور :» و بهم دوخت و يکهو غيب شد . داد زدم فقط بهم خيره شد . نگاه شعله ورش

  صداش تو...« کن خودم برت ميگردونم همونجايي که بودي 

  «. تو اينکارو نميکني و نميتوني:» گوشم پيچيد 
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 ـ آخه کارانوس اگه اينجايي خودتو نشونم بده . کنجکاوم ... بايد بدونم چرا ؟

ديگه هيچ صدايي ازش نشنيدم ... چطور ميتونه به اراده خودش غيب بشه که حتي منم نتونم ببينمش و بعد ظاهر شه که فقط من بتونم 

  ببينمش ولي نتونست جلوي خودشو جلوي لاريسا بگيره ؟ داد

زش نه تصويري ... واقعا اعصاب برام نمونده اما نه ديگه صدايي بود ا...« حداقل بگو اين علامت تاج روي بازوم چيه ؟ کارانوس :» زدم 

  اين از تو اونم از اون گلاسيوس ... خدايا:» بود . داد زدم 

به دوروبر کلافه نگاه کردم ... رفتم جلوتر و کنار يک چشمه ي نور که از وسط باغ پراز گلشون ميگذشت نشستم .«بکشم راحتم کن اه 

  ا نميفهميدي چين؟و به نور خيره شدم . چقدر قشنگن ... اصل

انگار يک عالمه دونه ي رنگي بودن . دستتو ميکردي توش انگاردستت مرطوب ميشد اما اصلا خيس نبود ... دستت سرد مي شد 

  درحالي که شايد فکرمي کردي دستتو جاي نور داري توهوا تکون مي

با اين فکر کفشامو ...« اين که آب نيست خيس شم :»  دي ... اما مثل آب جريان داشتن ... واقعا چيز عجيبي بود ... باخودم گفتم

  درآوردم و بدون اينکه يکم پاچه ي شلوارمو تا بزنم پاهامو گذاشتم

  توش . حس خيلي عجيبي بهم مي داد . آرامش خاص ... خدايا براي چي رو نکرده بودي همچين سرزميني هم داري

بمونه . ميدونستم يکم بعد وقتي بيرونشون بيارم درخشش موقت دارن . نوري روي چمنا دراز کشيدم و گذاشتم پام تو همون چشمه 

  که با دراز کشيدنم بهم نزديکتر شد برام تعجب انگيز بود . يکهو از

جام پريدم و موهامو تو دستم گرفتم . به کل يادم رفته بود تو آينه نگاهشون کنم . يعني گلاسيوس متوجه موهام شده بود ؟ روبانمو 

  اپيوني بسته بودم بازش کردم ... رنگش مشکي بود ست باکه پ

لباسم . موهامو از پشت جمع کردم و بستمش با روبان . بايد در اسرع وقت ببينم چه شکلي شدم . دوباره ياد گلاسيوس افتادم و اخم 

  کردم . چرا متوجه موهام نشد ؟ دوباره دراز کشيدم و چشمامو

روي بازوم چيه ؟ نکنه اتفاق بدي بيفته ؟ يک لحظه تصميم گرفتم با يکم ازنورا لمسش کنم شايد پاک بستم . واقعا معني اين علامت 

  شه ولي اصلا خستگي نميذاشت اينکارو بکنم . براي همين همونجا
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تعجب به دراز کشيدم ... نميدونم چطوري خوابم برد اما وقتي چشمامو باز کردم روي تخت بودم . روي يک تخت نرم و گرم ... با

  اينجا:» دوروبرم نگاه کردم . گلاسيوس داشت نگاهم مي کرد . گفتم 

  «کجاست ؟

 ... ـ يکي از اتاقاي قصر لاريسا

  «چرا اينجام ؟:» گنگ بودم و خسته . چشمامو ماليدم و دوباره بستمشون . گفتم 

  ... ـ خوابت برده بود پايين منم آوردمت

دي کوفت ... روآب بخن:» راي همين همونطور که چشمام بسته بود اخم کردم . خنديد . تو دلم گفتم تازه يادم اومد که ازش عصبانيم ب

  خيلي خوشگل شدي بنيتا:» دستشو رو موهام گذاشت و گفت .« 

 نه:»  مچشمامو باز کردم و گفت« حالا حسابمون صافه ؟:» بازم هيچي نگفتم و اخممو شديد تر کردم . روي پيشونيمو بوسيد . گفت  «.

...»  

  ـ براي چي ؟

 ـ چرا اونکارو کردي ؟

 ... ـ نميدونستم بهت بر ميخوره

  ـ بايد مي دونستي ... ما قراره يک عمر باهم باشيم و تو نمي دوني من بدم مياد از اينکه جلوم يکي ديگه رو بغل کني ؟

 ... ـ بنيتا اون حالش خوب نبود

 ... ـ خب که چي ؟ بايد بغلش مي کردي ؟ بهونه نيار گلاسيوس

  ـ بنيتا حسودي کار بديه ها

آره اصلامن حسودم ... همه زنا حسودن يکي رو پيدا کن نباشه ... يکي رو پيدا کن که خوشحال شه :» صدامو بالابردم و عصباني گفتم 

  از اينکه شوهرش به اون توجه نميکنه و يک زن ديگه رو بغل

من » :دستمو گرفت ،خنديد و بلندم کرد . بغلم کرد و گفت .« ميکنه اگه پيدا کردي گلاسيوس قول ميدم دستتو بذارم تو دستش 

  «خودم يکي دارم زن ديگه رو ميخوام چيکار؟
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  ـ مگه نميگي حسودي بده ؟ چه اشکال داره اصلا بري با يک زني که حسود نيست ازدواج کني ؟

  ... ارو بکنم که تو از حسودي ميميري خدايي نکرده بعد خونت ميفته گردن منـ عزيزم اگه اينک

 عزيزم ميشه بهم:» بازم خنديد . واي خدا ... ديگه خنده هاشو نميتونم تحمل کنم . گفت .« دورازجونم :» پسش زدم و باحرص گفتم 

  بگي من کي بهت بي توجهي کردم ؟ من که تا اومدم اول مطمئن

  «. ي يا نهشدم تو سالم

  ... ـ توجه نکردي اگه ميکردي همون موقع متوجه تغييرم مي شدي

 ... ـ واي ... چقدر زنا پرتوقعن

  ... ـ خودتي

  «. چقدر درخشش بهت مياد:» دستشو آورد طرفم ، موهامو کنار زد وگفت 

  . ـ بازم قبول نمي کنم

چشمامو بستم . .« وار منتظر روز عروسيم و داشتنت ... ستاره ي من  ديونه:» اومد جلو تر و گونمو بوسيد . درگوشم زمزمه کرد 

  جملاتش هميشه باعث مي شد يک جوري بشم ... نفس عميق کشيد

سرمو « حالا چي ؟ حسابمون صاف شد يا يک کار ديگه کنم ؟:» و بازدمش بهم خورد . دوباره با صداي دلن شينش زمزمه کرد 

  خنديد و...« صاف شد :» دم و گفتم برگردوندم طرفش ... گونشو بوسي

  «اينطوري ميخواي تو دوروز آموزش ببيني ؟:» خنديدم . ادامه داد ...« خيلي ولي خوابيدي :» از کنارم بلند شد . گفت 

  ... ـ شايد نه

  ... ـ بيا بريم ... اول ناهار بخور . بعد يکم خستگي در کنيم بعد خودم بهت ياد ميدم

  ميدي خودت ؟ـ جدا ؟ بهم ياد 

 ... ـ چيز زيادي نمونده تقويمو بايد يادبگيري و يک سري قوانين که بايد اجراشه و رقص روز عروسي رو

 ـ واي ... تو رقصو بهم ياد ميدي ؟
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  ... ـ البته

  «. عاشقتم . عاليه:» با ذوق داد زدم 

  . ـ بريم

ميگه چقدر زن من خل مشنگه ... خب بگه ... به جهنم . من که دلم  از جام بلند شدم و دويدم طرفش . دستمو گرفت و خنديد . حتما

  ميخواد خوشحاليمو خالي کنم . رفتيم پايين . لاريسا نبود انگار . گفتم

  «لاريسا کجاست ؟ »:

  ... ـ رفته پيش پتروس

  ـ چرا ؟

  . ـ سر يک موضوعي اختلاف داشتن . رفت حلش کنه

  ـ آهان خوبه . کنار اومده باموضوع ؟

ـ هرچند نميدونم موضوع چيه ولي نه اصلا ... به زور رفت . حالش جوري بود که انگار هرلحظه ميخواد پس بيفته ولي چاره اي نداره . 

  . اون مالک کل اين سرزمينه . وظيفه کمي نيست

  «. گستآخ جون :» همين لحظه رسيديم به ميز . با خوشحالي جيغ زدم 

  . ـ به نديمه ها گفتم چون تو دوست داري برات درست کنن

  . ـ ممنون عزيــــزم

پشت ميز نشستم و به غذا نگاه کردم . واي خدا عاشق گستم ... يک غذايي بود که زيبايي خيلي خيلي خاصي داشت . طرحش مثل گل 

  رز بود ولي تموم اجزاي گلو داشت و خيلي تو چشم بود . پرچماش

زه ي شکلات ميداد برگاي سبزش مزه ي بيسکوييت که البته خودبرگا هم حالت بيسکوييت داشت . انگار بيسکوييت سبزبخوري ... م

  و گلبرگاش هم که سرخ سرخ بود مزه ي بستني توت فرنگي مياد
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ا ناهارو نميديدم . فقط عاشق که هميشه عاشقش بودم . هرچند هميشه به عنوان دسر سرو مي شد ولي وقتي اون روي ميز بود من اصل

  اينا بودم ولي اسمش يکجورايي زننده بود ... گست ... بهرحال

بنيتا اينطوري نگاهشون نکن ... تو اول بايد ناهارتو بخوري . بعدحق :» بهترين چيزي بود که تو عمرم خورده بودم . گلاسيوس گفت 

 همچين مظلوم نگاهش کردم که دوباره.« داري دسر بخوري 

با « .هرکار ميخواي بکن جلوي دلسوزيمو ميگيرم ولي بايد ناهارتو بخوري خيلي لاغري :» شدم همون گربه شرک ... لبخند زد و گفت 

  همون قيافه ي مظلومم به اندامم نگاه کردم . دوباره بهش نگاه

  «آقا ميخورم ... چطوره ؟ اه ... چشم:» با دهن باز نگاهم کرد . گفتم .« من که چاقم :» کردم و مظلوم تر گفتم 

 . ـ عاليه

به غذا نگاه کردم . مثل هميشه ... يک گل وحشي و يک عالمه هم گياه سبز کنارش . شبيه تره بودن گياها و متناسب با دايره بشقاب 

  بود اندازه هاشون . گياهاش مزه ي برنج ميدادن و من دوست

مزه ي فسنجون جامد ميداد . ايـــــــــي . غذاهاي مامانمو مي خوام . آب دهنمو داشتم اما هيچوقت از اون گل وحشي خوشم نيومده . 

 «. منتظرم:» قورت دادم . گلاسيوس گفت 

 . ـ اه ... نگهبان ... خب ميخورم ديگه

ن ج سرزميشونه هاشو بالا انداخت و کنارم روي صندلي نشست و بهم خيره شد . با اکراه يک دونه از همون تره مانندا يا بگم برن

  عجايب بهتره ... برداشتم . گوششو گذاشتم لاي دندونام ... همچين

عصباني نگاهم کرد که يکهو انداختمش توي دهنم . يک لبخند حرص درار زد و منم هنوز داشتم اونو ميخوردم . با نگاهش به گل 

  خواهش ميکنم:» وحشي اشاره کرد . همونطور که دهنم پر بود گفتم 

.»  

 ... وسط غذاخوردن حرف نزن ـ بنيتا

اينو که گفت ياد بابا افتادم ... هميشه همينو ميگفت و منم از لجش هميشه همين کارو تکرار مي کردم . نزديک بود گريم بگيره ولي 

  باز لاريسا يادم اومد . فورا دندونامو بهم فشار دادم تا جلوي
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بنيتا چرا » :وال شده بود اين حالت غمگينم . يکم که تو چهرم دقيق شد گفت اشکامو بگيرم . به گلاسيوس نگاه کردم . انگار براش س

  «ناراحتي ؟

 ... ـ چرا ايندفعه ازم ميپرسي چرا ناراحتم ؟تو که منو ميشناسي من

قدر خوب واي خدا ... چ.«اما الان انگار اونقدر ناراحتي که اگه حرف نزني ميشه برات عقده :» وسط حرفم با همون حالت نگران گفت 

  منو ميشناخت . چقدر خوب آدمارو ميشناخت و مهم تر از اون

  «. حرف بزن:» موقعيت هرکارو . دستمو گرفت و گفت 

 ... ـ اما عقده شه بهتر از اينه که گريه بيفتم

  «چرا ؟»يکهو حالت چشماش تغيير کرد . مردمکش تنگ شد . با تعجب پرسيد:

  اگه گريه کنم اون نابود ميشه ... چرا ؟ ـ يعني تو نميدوني ؟ لاريسا مي گفت

رفت تو فکر ... چه خبره اينجا ؟ بهش خيره شدم . با همون بغض و چشماي غمگينم . به ميزخيره بود و بدجور تو فکر بود . بعد 

  نه:» چندثانيه سرشو آورد بالا و تامنومنتظر ديد لبخند زد و گفت 

  «. براي من بگو ... قول ميدم نذارم گريت بگيره

  ـ جواب منو ندادي گلاسيوس ... چيزي شده که اينطوري رفتار مي کني ؟

 ... ـ نه ... فقط قرارنبود لاريسا بهت بگه به اين زودي همين

  ـ براي چي نبايد به اين زودي بگه ؟

 ـ بنيتا تو حرفتو بزن بعد همه اينا رو برات ميگم خب ؟

با ترديد بهش خيره شدم . لبخند ميزد تا من بيخيال شم . خب وقتي ميگه بهت ميگم بعد پس ميگه ... براي همين با لبخند تلخ 

 . جوابشو دادم

دلم براي بابا تنگ شده . الان خيلي مدته که تو زمين مي گذره و :»و دستمو محکم تر فشار داد . با بغض گفتم .« ميشنوم :» زمزمه کرد 

  «. يششون نيستممن پ
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  ... ـ عزيزم حتما صلاحي توش هست ... تو که به امر ما نيومدي ... قدرتي بيشتر از ما تورووارد اين ماجرا کرده

  ـ کي ؟

 ... ـ معلومه ... خدامون ... و اون چيزي جز صلاح آفريده هاش نمي خواد

  ـ م ... مگه شما هم به خدا اعتقاد دارين ؟

  و عجيبي هاشو و تموم کهکشان ها و عالمو ميبينيم ... چطور به عظمتش پي نبريم ؟ ـ ما که اين سرزمين

 ... ـ بابا هم خيلي معتقد بود

ـ همه چي به خواست اونه ... اگه آوردتت اينجا ... اگه تورو انتخاب کرده براي اين ماموريت و سرنوشت خاص حتما اون تحمل رو هم 

  ... . به خانوادت هم ميدهبهت ميده تا باهاش مقابله کني ..

  . ـ کاش هيچوقت نميومدم

ناخودآگاه خندم گرفت . زدم رو « اگه نميومدي بعد شوهر به اين مهربوني ازکجا گير مياوردي ؟:» بهم خيره شد . با مهربوني گفت 

 «. ديونه:» دستش و گفتم 

  ـ غذاتو ميخوري حالا ؟

  «... بارگفتم اينطوري نگام نکن دختر ... رامت ميشمصد :» با التماس بهش نگاه کردم . ناله کرد 

 ... ـ لطفا ... نمي خوام بخورم

 ... ـ خيلي خب ... به قول خودت گل وحشي رو نخور

 ... ـ کلا نميخوام بخورم ... ميخوام برقصيم

  ... ـ خيلي بچه اي

 ... ـ مي دونم

 با لباست تمرينش کني بايد صبر کني تا آماده شه ... فعلا بايد تعليماي الان وقت رقصت نيست ... تو بايد:» با حرص گاهم کرد و گفت 

 «... ديگه رو ببيني
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  ـ واي . نه

  ... ـ بيا بريم

دستمو گرفت و از پشت ميز کشيدم بيرون . خنديدم . حتما خيلي داره حرص ميخوره ... حرص ميخوره جذاب تر ميشه ها ... با اين 

  با« چرا ميخندي دوباره ؟:»ت گفت فکرم بلند تر خنديدم . برگش

  «واقعا بچه اي ... برام سوال شده من دارم ازدواج ميکنم يا بچه دار ميشم ؟:» پوفي کرد و گفت .« قربون جذبه :» پررويي گفتم 

  ـ هرچي شما صلاح بدوني آقا ... اصلا بگم بابا ؟

  ـ بنيتا کفر منو درنيارا ... اين حرفا چيه ؟

با نا اميدي برگشت . فکرکنم الان داره تودلش خودشو نفرين ميکنه که اومده منو گرفته ... .« خيلي خب بابا :» اداشو در آوردم و گفتم 

  ولي خب من عاشق همين شيطنتامم ديگه ... رفتيم داخل يک

با ..« .نميخوام ... بچه بدون شيطنت نميشه که :» با حالت مسخره اي گفتم ...« بنيتا لطفاجدي باش :» اتاق ... نشوندم روي تخت و گفت 

  «تمومش مي کني ؟:» جديت گفت 

  ... ـ نوچ بابايي

  «گلاسيوس چته ؟:» وا ... من فقط شوخي کردم ... گفتم .« لعنتي :» با عصبانيت از جاش بلند شد و زمزمه کرد 

 ... ـ خسته شدم از اين مسخره بازيات

  ردم از کجا اعصابت خرده که اينطوري داري بهونه مي گيري ؟چته تو ؟ـ يعني چي ؟ من فقط شوخي ک

ازتو عصبانيم ... چرا نميفهمي امروز وفردا رو فقط وقت داري تا درست شي ؟ اينطوري ميخواي يک ستاره :»برگشت طرفم و غريد 

  »: با جديت گفتم« بشي ؟ اينطوري مي خواي يک مادر شي ؟

يم درست نشم نميخوام مادر شم نکنه بچه هاتون مجبور شن منو بزرگ کنن آقا ... اين خط اين نشون ... اصلا من نادرست ... تا وقت

  «. من کم کمش تا يک سال ديگه بچه دار نميشم

  ... ـ دست تو نيست
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  ... ـ ببين گلاسيوس حق نداري خواسته هاي منو بخاطر خودت زير پات بذاري

  «. فهم تو دوروز ديگه حامله ميشي ... دست من وتوهم نيستد آخه ديونه ب:» اومد جلوترو گفت 

  ـ يعني چي که دست من و تو نيست ... اگه اينطوره پس تا آدم نشدم ازدواج نمي کنيم

وسط حرف من نرو . اينطوري هم جوابمو نده . همه :»و با عصبانيت خواستم برم که دستمو کشيد . منوبه خودش نزديک کرد و گفت 

  بهم خيلي برخورد.« ثل بچه هاست رفتارات م

يتا انتخابت بن:» يکم ملايم تر شد ... گفت .« پس منو انتخاب نمي کردي . دستمم ول کن :» همونطور که خواستم دستمو ازاد کنم گفتم 

  کردم چون باورداشتم اگه بخواي بخاطر من ميتوني بهترين باشي

...»  

  . گرفتي من نميتونم ـ جدي پروفسور ؟ دستمو ول کن ... اشتباه

  ... ـ من هيچوقت اشتباه نميگيرم

ـ آهان پس بگو موضوع چيه ... موضوع اعتماد به نفس خودته ... نه اعتماد به توانايي من ... از اين زورت مياد که اين يک بارو درست 

  ... انتخاب نکردي

  ... ـ بنيتا يک لحظه آروم بگير

 من هميشه بچه ميمونم ... لجباز و يک دنده:» رتم ريخته بود با حرکت سرم درستش کردم و گفتم ثابت وايستادم . موهامو که تو صو

  روشو ازم...« ... شوخ و ديونه ... به توي خشک نمي خورم 

  «. هر چي ميگم براي خودته:» برگردوند و گفت 

انتخاب کني ؟ ـ بنيتا من فقط ميگم يکم دست از ـ اصلا تو مريض بودي ورونيکا رو انداختي تو يک کهکشان ديگه که من بچه رو 

  اينکارات بردار .. تو الان بايد تموم فکر و ذکرت عروسي باشه و بعد

  ... اون من و بچه هامون

تشخص و چرا نميذاري مثل دوتا آدم م:» با عصبانيت گفت .« برو بابا :» باشنيدن کلمه بچه ها دوباره دستمو با خشونت کشيدم و گفتم 

  »: داد زدم« مدن باهم حرف بزنيم ؟ اين بچه بازي نيست ؟مت
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يکهو به دستم نگاه کرد . همون دستي بود که « خب ولم کن دستم شکست گلاسيوس ... ميدوني کدوم دستوداري فشار ميدي ؟

  اوندفعه باعث شده بود در بره و بعدم خودش جاش انداخت . فورا ولش

رو تخت نشستم و با غرور به جلوم نگاه کردم . من بچه نيستم . حالا .« دم متمدينم ... بفرما گوش مي دم ... من آ:» کرد . گفتم 

  من نميگم خشک باش:» ميفهمي ... اصلا بهش نگاه نمي کردم . گفت 

... از اين  کور خوندي:» وسط حرفش گفتم « منم خشک نيستم فقط بعضي رفتارات بچه گونست ... نمي خوام اينطوري باشه ... تو... ...

  «به بعد بچه نيستم ميشم برج زهر مار ... قضيه بچه چيه ؟

 ... ـ اونو لازم نيست الان بدوني

 ـ لازمه همين الان بدونم ... يعني چي دست من و تو نيست ... يعني چي که دوروز ديگه من بايد يک بچه داشته باشم ؟

 ... ـ الان نميتونم چيزي بهت بگم

  ... ـ گلاسيوس اگه الان نگي ميرم از ورونيکا ميپرسم فکر کنم الان خيلي دلش ميخواد بزنه تو برجکت

  «... عاليحناب بانو اومدن ... سان» نديمه گفت:« بله ؟»يکهو در به صدا در اومد ... گلاسيوس نگاهشو از روم برداشت و گفت:

  . ـ بفرماييد

« آمدم ببينم همه چيز داره خوب پيش ميره يا نه ؟:» ما دوتا هم بهش احترام گذاشتيم . گفت از جام بلند شدم . سان اومد تو و 

  گلاسيوس به من نگاه کرد . بعد يکم مکث دوباره سمت سان برگشت و

  «. ممنون بانو ... همه چيز مرتبه:» گفت 

 ... بده ـ خوبه ... گلاسيوس پتروس هنوز دودله ... بهتره يکم بنيتا خودشو بهش نشون

  «من ؟:» با تعجب به سان گفتم 

ـ بايد نشون بدي لياقتشو داري تا عصبانيتش بخوابه ... من خيلي سخت راضيش کردم ... فقط چون گلاسيوس جاي پسرمه و دوست 

  دارم به چيزي که مي خواد برسه . اما اگه پتروس نظرشو عوض

  . لايمش کني ... بهش نشون بده لياقت داري تا ديگه مخالفتي نداشته باشهکنه نميشه جلوشو گرفت ... توبايد تواين دوروز يکم م

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          187  |صفحه            

 

  ـ چطوري ؟

 ... ـ نميدونم ... ولي کمکت ميکنم ... آماده شو بريم

  «ا...الان ؟:» به گلاسيوس خيره شدم و گفتم 

 ... ـ آره . الان ... الان سرت خلوت تره ... فردا که نميشه

  ار کنم ؟ـ آخه الان بيام اونجا چيک

  ... ـ پتروس مي خواد باهات حرف بزنه ... تو فقط بايد اونطور که اون مي خواد به سوالاش جواب بدي

 ... ـ من نميدونم چطور مي خواد ؟ اگه جوابي که اون مي خواد با چيزي که واقعا هست فرق کنه .. اونوقت من

و هم اين روزا داري از وظايفت سرپيچي مي کني ... ميدوني چندنفر گلاسيوس ت:» با اضطراب به گلاسيوس خيره شدم ... سان گفت 

  اينو که گفت ديگه« ديگه هستن که تو بايد پيششون باشي ؟

حرصي شدم ... خب منظورش کي مي تونه باشه ؟ معلومه ديگه . زناي ديگه گلاسيوس يا بهتره بگم ستاره هاش ... با عصبانيت به 

  عذر ميخوام:» من نبود . فقط گفت  گلاسيوس نگاه کردم اما متوجه

عوا بهم خيره شد . سعي کرد جلوي د« کجا ميري گلاسيوس ؟:» با خشونت گفتم ...« بانو ... چشم ... الان که بنيتا با شما مياد منم ميرم 

 »: روبه روي سانو بگيره . براي همين لبخند زد و گفت

ستم جلوي سان دعوا شه براي همين فقط با حرص رفتم طرف آينه ي اتاق و منم نميخوا.« مطمئن باش وقتي برگردي هستم عزيزم 

  بريم:» روبانمو در آوردم و دوباره حالت پاپيون بستم . سان گفت 

« .خواهش ميکنم اين يکي رو ديگه خراب نکن :» و خودش رفت بيرون . داشتم ميرفتم بيرون که گلاسيوس دستمو گرفت و گفت  «.

  تو حرص:» سريع کشيدم بيرون و گفتم دستمو با يک حرکت 

نخور ... برو پيش چندتا اززنات هرچند کل روزم مشغول رسيدن بهشون باشي تموم نميشن ولي حداقل به دوسه تاشون ميرسي ... 

  و با...« بخوايم درصد بگيريم کمتر از يک ده هزارم درصد زنات 
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ل سخت ترمي شد ... خيلي سخت ... حرفاي تلخ گلاسيوس و اينکه جلوش حرص اومدم بيرون . برام تک تک ثانيه هام داشت از قب

  يک بچه فرض شده بودم داشت مي کشتم ... عصباني بودم اصلا

شده بود يکبار همچين حرفي به ورونيکا بزنه ؟ تاحالا شده اينطوري به ورونيکا زور بگه ؟ من اخلاقم همينه خوب بود مثل يک آدم 

  رفتم ... مطمئنا از چيزي عصباني بوده افسرده تو لاک خودم مي

ولي بهرحال بايد خودمو اصلاح مي کردم . من بچه نيستم ... نميذارم حالت شوخم نشون بده بچم ... رسيديم به محوطه قصر ... از 

  چيزي که ديدم تعجب کردم . داشتم شاخ در مياوردم . تو لحظه اول

يب و گرون و خوشگل و مهمتر از همه واقعي ولي نبود ... ابر بود ... ياد ورونيکا افتادم اسب به نظر مي رسيد . اونم يک اسب خيلي نج

  که وقتي ازش پرسيدم شما با چه وسيله اي جابه جا ميشين

گفت ابر ... اين همون ابر بود . ابرايي که شبيه اسب بود شکلشون ... چند رنگ متفاوت بودن ابرا خاکستري ، سياه ، سفيد ، آبي مايل 

  به سفيد ، نارنجي مثل ابرا تو غروب و بنفش و صورتي ... ولي

رنگ براي نگهبانايي بودن که با سان اومده بودن ...  اونقدر واقعي به نظر ميرسيد که لحظه ي اول گولشو خورده بودم ... البته اون همه

  براي چي اينهمه نگهبان با خودش آورده بود ؟ نه به لاريسا

اقعا وو اورنينا و بقيه که پياده ميرن جايي با زياد زيادش دوتا نديمه نه به اين که با اينهمه نديمه هم نه نگهبان مياد و اينهمه اسب ... 

  فروش بودن ... سان همونطور که بهکه سان و پتروس فخر 

  «... اون آبيه مال توئه:» کمک نگهبان سوار يک اسب سفيد مي شد گفت 

باديدن اسبه دلم ميخواست بالا بيارم ... اه هي آبي مايل به سفيد ... چه خبره بابا ... هرچند خيلي خيلي خيلي اسب ناز و ملوسي بود 

  ؟ بي انصافيه من عاشقولي بازم چرا همش به من آبي مي رسه 

اقم ؟ با يک مگه چل.« خودم ميتونم :» بنفشم يا خاکستري ... رفتم جلوتر ... نگهبان اومد طرفم و خواست کمکم کنه سوار شم که گفتم 

  دستم افسار اسب ابري رو گرفتم و خواستم سوار شم اما
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ه ... يکهو يکي کمرمو گرفتم و بلندم کرد و گذاشت رو اسب نتونستم ... داشت وحشي مي شد ... ورونيکا ميگفت رام کردنشون سخت

  ... برگشتم تا ببينمش ... گلاسيوس بود . دستمو گرفت و آروم

و بعد يکم مکث رفت ... بغض کرده .« عذر ميخوام ... مواظب باش ... اگه زياد محکم نگهش نداري بهتره :» بوسيد . بعد زمزمه کرد 

  ري شکر آب شد ؟ اونم دوروز قبلبودم ... چرا بينمون اينطو

و رفت ... اسب منم خودش شروع کرد به .« بريم زودتر :» عروسي ... موهامو زدم پشت گوشم و به رو به رو نگاه کردم . سان گفت 

  رفتن ... طبق حرف گلاسيوس محکم نگهش نداشتم واونم خيلي

نمون بهم بخوره . اونم اينطوري ... بيشتر عذرخواهيش عذابم مي داد آروم مي رفت . بغض بدجور اذيتم مي کرد ... دوست نداشتم بي

  ... متنفر بودم از اينکه ازم عذر بخواد خب شايد مقصر من بودم

زيادي بچه بازي در آوردم . داشتيم طرف قصر پتروس حرکت مي کرديم ولي من فکرم پيش گلاسيوس بود . جدا الان پيش يکي از 

  بايد افکار منفي ذهنتو بگيره گلاسيوس گفتزناشه ؟ نه بنيتا ... ن

فقط اسمش روشونه وگرنه هيچي حساب نميشن نترس فقط ميره تا بچه هاشو ببينه ... دوباره بدتر بغض کردم گلاسيوس بچه داره ... 

  اونقدر که خودشم نتونه حسابشون کنه ... اونقدر که خودشم

ستاره داره اگه از هرکدوم حداقل يک بچه داشته باشه ... ديگه داشت گريم ميگرفت اسمشونو نتونه حفظ کنه ... گلاسيوس ميلياردها 

  . چطور ميتونم تحمل کنم ؟ چطور حاضر شدم با همچين کسي

ازدواج کنم ؟ درسته بهم قول داده در حقم بي انصافي نشه ولي سخته ... من يک دخترم ... من ميشم ستاره اون ... اون تنها همسر من 

  . تنها کس من ولي من يکي از ميليارد ها زنشم ... و بچهميشه ..

هامم يکي از همون ميليارد ها بچه هاش ... افسارو محکم تو دستم گرفتم . ناخنامو تو گوشت دستم فرو کردم تا بغضم نباره ... 

 سرعت اسبا داشت تندتر مي شد . موهام تو هوا معلق شده بود ... باد

خورد ... چرا امروز اينقدر حس بدي دارم ؟ به خودم که اومدم جلوم همون قصر بود ... همون قصر بزرگ و شلاق مانند به صورتم مي 

 ... شيک
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از اسب پياده شدم و نگهبان بردش ... همراه سان و بقيه نگهبانا رفتيم داخل ... نگهبانا همون کنار در موندن تا کارهميشگيشون يعني 

  سان رفتيم داخل و بعدش هم مراقبت از قصرو انجام بدن . منو

سالن اصلي و پتروس که بازم مغرور به تخت و پادشاهيش روي صندلي سلطنتيش نشسته بود ... لاريسا هم همونجا بود ... تازه متوجه 

  شدم لاريسا روي تخت پادشاهي پتروس نشسته ... با ديدنش

ير شده بود . البته پير نه ولي همون شکسته بهتره . واقعا خشکم زد ... چقدر شکستس ... تو همين چندساعت انگار چند قرن پ

  . گلاسيوس راست ميگفت ... هر لحظه انگار ميخواست از حال بره

مگه پتروس کارم نداشت ؟ لاريسا از جاش بلند شد . واقعا به سختي راه مي رفت . ...« بانو آوردمش :» احترام گذاشتيم ... سان گفت 

  تا منظوري نداشتم از کارم ... شنيدم ازبني:»اومد طرفم و گفت 

  «. نه بانو ... نه الان دعواي ما سرچيز ديگه ايه:» واي ... داشتم از خجالت آب مي رفتم . فوري گفتم .« گلاسيوس ناراحت شدي خيلي 

  ـ باز دعوا دارين ؟

بي حالي رو هم مي رفت ... خدايا تو بدترين بهش نگاه کردم . مونده بودم چي بگم ... دستشو گذاشت رو سرش . چشماش داشت از 

  موقعيته چطور ميتونه هيچ حرفي نزنه در اون مورد و اينطوري

  «خوبين ؟:» خودشو نشون بده ؟ مثلا شوهرش که هزار سال مرده جلوش ظاهر شده . واقعا تحمل داره . خيلي . گفتم 

  ـ تقصر منه دعواي بينتون ؟

  . ا هم نيست يک ناراحتي کوچيکه که حل ميشهـ نه اصلا نيست بانو ... دعو

 ... ـ دنبالم بيا . بعدش پتروس کارت داره

پس پتروسم کارم داره ؟ لاريسا داشت مي رفت . هرلحظه ممکن بود بيفته . دويدم پيشش و بازوشو گرفتم . با صداي خيلي ضعيفي 

  «چي شده ؟:» گفت 

  . ـ نميتونين راه برين بذارين کمکتون کنم
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روي همين صندلي :» هيچي نگفت . خودشم مي دونست اصلا خوب نيست ... براي همين کمکش کردم داخل اتاق که رفتيم گفت 

 «. بايد يک چيزايي رو بهت بگم» رفتم طرف صندلي و گذاشتمش اونجا ... گفت:.« ميشينم 

 . ـ بفرمايين

  . ـ بنيتا در اصل ميخوام ازت بپرسم

.« خدا چقدر سرم درد مي کنه :» ئن بودم در مورد کارانوسه و حدسم هم درست از آب در اومد ... گفت دوباره سرشو گرفت . مطم

  بانو ميخواين برين قصر استراحت:» دلم براش سوخت ... گفتم 

  «. کنين

  ـ چرا تو کارانوسو مي ديدي ؟ از چه موقع ؟

که تو جنگل از حال رفتم ... بخاطر ديدن اون بود چون جلوي روم از قبر ـ نميدونم چرا من مي بينمش ... فقط بانو ... از همون موقع 

  . اومد بيرون

سرمو انداختم پايين . ديدم ديگه حرف نميزنه ... بدون ...« خداي من :»فورا سرشو بلند کرد و با وحشت بهم خيره شد . بابهت گفت 

  بانو:»اجازه هم که نمي شد برم ... از فرصت استفاده کردم و گفتم 

راي مي دونستم الان وضعيتش ب« من زياد حس خوبي ندارم وقتي با پتروس حرف مي زنم ميشه لطفا يک کاري کنين بي خيال بشه ؟

  »: اين حرفم مناسب نيست ولي چاره ديگه اي نداشتم . زمزمه کرد

  «. باشه ... خودمونم خيلي کار داريم ... کمکم کن بلند شم

  . ـ چشم

اون خيلي تو قصر کار داره ... بعد :»و کمک کردم بلند شه ... بردمش پايين ... وقتي رسيديم روبه پتروس گفت بازوشو گرفتم 

  و همراهم اومد ... نديمش اومد و بازوشو.« عروسي باهاش حرف بزن 

اب بانو ... عاليجن:» گفت  گرفت منم لاريسا رو ول کردم و دنبالشون حرکت کردم . لاريسا اصلا حال خوبي نداشت ... نگهبان آمد و

  ... لاريسا به نشونه ي تاييد سرشو تکون داد.« گفتن با اسب بريد 

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          192  |صفحه            

 

بانو مواظب خودتون باشين ... محکم بگيرينش چون سرگيجه :» رفت طرف يک اسب سفيد ، نگهبان کمک کرد سوار شه ... گفتم 

  فقط به روبه رو خيره شد ...همش مقصر منم . کاش به.« دارين 

کارانوس گوش داده بودم . منم سوار همون اسب قبليم شدم و حرکت کرديم . تموم راه حواسم به لاريسا بود که اسب يا همون ابر از 

  کنترلش خارج نشه ... وقتي رسيديم گازباس دويد بيرون و به

خاصي بود . نميدونم چي ؟ تو چشماش لاريسا کمک کرد پياده شه ... خيلي وقت بود نديده بودمش ... بهم نگاه کرد . نگاهش جور 

  يک لحظه که نگاه مي کردي حسرت و ناراحتي بود اما عمقش انگار

چيز ديگه اي بود . فقط مي دونم چيز ترسناکي بود يک چيزي که ممکن بود بين من و گلاسيوس فاصله بندازه . نگاهشو ازم گرفت و 

  ... لاريسارفت داخل و بازهم نديمه لاريسا رو برد داخل اتاقش 

انو لباس که ب:» گفتم « بگو نديمه ها بيان تا آمادش کنن ... ببين لباسش آماده شده ؟:»روي تخت نشست و با صداي ضعيفش گفت 

 «... گفتين فردا حاضر ميشه

  . ـ زودتر کارشونو شروع کردن .گفتن ميتونن سريع تمومش کنن

مون ديواري که کارانوسو تکيه داده به اون ديده بود . يک قطره اشک ريخت و به آينه ي شکسته خيره شد ... يکهو برگشت طرف ه

  »: و نااميد دوباره سرشو برگردوند . نديمه اومد داخل و گفت

  «. بانو لباس داره تموم ميشه گفتن تا کار شما تموم شه ميتونن بپوشنش . نديمه ها اجازه ميخوان بيان

 . ـ بگو بيان

ام ازم ميدوني که نمي خو:» و به تخت اشاره کرد ... با حالت سوالي روي تخت کنارش نشستم . گفت .« اينجا  بشين:» و روبه من گفت 

  ناراحت باشي اون فقط بخاطر حال بدم بود وگرنه همچين کاري

  «... نمي کردم ... گلاسيوس به همه آرامش ميده و من اون لحظه نيازش داشتم

 ... نـ نه بانو ناراحت نيستم باورکني

 ... ـ اما حالت رفتنت جور ديگه اي بود
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 ... ـ نه اصلا ... حل شد خب دست کسي نيست يکهو اين حس بدروميکنه ولي واقعا عذرميخوام از رفتارم

  ـ چرا با گلاسيوس دعوا کردين ؟

  ... ـ خب ... اون فکر ميکرد رفتارم يکم

 ـ بچگانس ؟

تعجب کردم ... از کجا ميدونه ؟ شايدم نميدونه و به ذهن اونم رسيده که رفتارم بچگانس ؟ واقعا رفتار من اونطوري بود ؟ با لکنت 

 «. آ...آره:» گفتم 

 ... ـ نگران نباش ... اصلا اينطوري نيست

  ـ پس شما چطور حدس زدين ؟

باور کن صلاح تورو مي خواد همين ... اخلاقشه به دل نگير مهم اينه که از  ـ انتظار داشتم آخه گلاسيوس يکم حساسه رو اين چيزا ولي

  ... نظربقيه رفتار تو فقط شاده که همه اينو ستايش ميکنن

 ... گلاسيوسم عاشق شادبودنته فقط بعضي اوقات که اعصابش ناراته يکم از اين رفتارا بدش مياد

 .. به من گفت ـ آخه اونموقع حالش خيلي خوب بود يکهو اونطوري

  . ـ مطمئن باش مال چيز ديگه اي بوده اون صبوره و هرچيزي رو توخودش نگه مي داره ... دوست نداره بقيه رو ناراحت کنه

نديمه ها تو اين مدت داشتن با هم حرف مي زدن . دونفر بودن به اضافه اوني که از قصرپتروس تا اينجا دنبالمون اومده بود . لاريسا 

  «. ع کنينشرو:»گفت 

 ـ چي رو ؟

  «سلام بانو ... چه خبر شده ؟:» گلاسيوس آمد داخل و گفت .« بياتو :» يکهو گلاسيوس در زد ... لاريسا گفت 

 ... ـ لباسش داره حاضر ميشه ... ديگه بايد آخرين تغييراتو بکنه بعد مياد زير دست خودت

  «ترسه اجازه مي دين من کنارش باشم ؟ممکنه ب:» گلاسيوس گفت «تغييرات چي ؟:» با گنگي گفتم 

 ـ مگه چيکار مي کنين گلاسيوس ؟
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 . ـ هيچي عزيزم ... من کنارتم نترس

دستامو مشت کردم و با چشماي خوني به « رفتي پيش واراني ؟:» به نديمه ها نگاه کردم . چيکار مي خوان بکنن ؟ لاريسا گفت 

  «. بله:» گلاسيوس نگاه کردم . گفت 

 . ب ... ديگه تا روز عروسي ميتوني پيشش باشي ... مي سپرمش به خودتـ خيلي خ

نديمه سپردمش ... کاش ما مي رفتيم بيرون اون تو اتاقش  و خواست بلند شه که يک لحظه تعادلشو از دست داد فورا گرفتمش و به

  مي خوابيد . ولي ديگه دير شد نديمه بردش بيرون . دوتا نديمه

:» ها گفت  و به نديمه.« بنيتا الان بهم نياز داري بهتره لج نکني :» مد کنارم نشست . رومو ازش برگردوندم . گفت موندن . گلاسيوس او

  يکي ديگه رفت و يکي موند و اومد کنارم...« يکيتون بمونه 

ه مي خوان مگ:» زون گفتم ترسيدم . خب به منم بگين مي خواد چي کار کنه ؟ گلاسيوس دستشو دور شونم حلقه کرد . با صداي لر ...

  موهاي آبيمو که کنار صورتم ريخته بود داد پشت« چيکار کنن ؟

قط . نترس بنيتا ... من پيشتم يکم درد داره ف:» فشارم داد و گفت « چي ؟:» با ترس گفتم .« بايد خالکوبي کنن برات :» گوشم و گفت 

 «. هدرد دار:» نقدر ترسيده بودم که حواسم نبود که موهامو ببينم . گفتم ولي او.« مبارکه عزيزم موهاتم ديگه همش داره مي درخشه 

 . ـ نه زياد .من پيشت باشم کمتر درد داره

به لباسم نگاه کردم ... آره خب آستيناي توري مشکي و چسبش نميذاشت کارشو بکنه . .« بايد لباستونو عوض کنين :» نديمه گفت 

  «از قصر اورنينا ؟بنيتا لباس آوردي :» گلاسيوس گفت 

  . ـ ن... نه ... پس منتفي شد

مگه مي » :و از جام بلند شدم . مي خواستم به هر بهونه اي در برم . گلاسيوس خيلي سريع دستمو گرفت و پرتم کرد رو تخت ... گفت 

  ناله کردم« شه يک ستاره نشان ستاره بودنشو نداشته باشه ؟

  «. درد داره ... بي خيالم شو »:

 ... نه بنيتا نميشه ـ
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 ... ـ اه

 ... ـ بلوزتو در بيار بنيتا

 ـ چيکار کنم ؟؟؟؟؟؟؟

  ـ مگه نمي شنوي ؟

 ... ـ گلاسيوس جون من ... جون بنيتا ... درد داره مي ترسم

 ... ـ مجبوري بنيتا

اصلا » :بهش نگاه کردم . قاطعيت از توي چشماش معلوم بود . نفس عميق کشيدم و بلوزمو در آوردم . کتشو رو شونم انداخت و گفت 

  نديمه از توي جعبش يک وسيله در آورد که تقريبا.« نترس 

  «با اينا خالکوبي مي کنن ؟:» مثل همين تب سنجاي ديجيتالي بود ولي سرش سوزن داشت ... گفتم 

 . ـ آره

شروع کن » :من که تاحالا خالکوبي نکرده بودم بدونم وسيلش چه شکليه براي همين فقط دست گلاسيوسو فشار دادم . به نديمه گفت 

  نديمه يکم بازومو مرطوب کرد ... و سوزنو نزديک دستم.« 

سيوس سرمو رو شونش گذاشت . خيلي آورد . خيلي آروم توي بازوم فروش کرد . رومو برگردوندم ... خيلي مي سوخت . گلا

  ترسناک بود . کاملا جريان خونو روي بازوم حس مي کردم .هر سوزني

ديگه داره تموم مي شه :» که مي زد يک بار با دستمال خون روي بازومو پاک مي کرد . داشت گريم مي گرفت . فشارم داد و گفت 

 «عزيزم بعد مي ريم برقصيم خوبه ؟

 ... ـ ديگه تحمل ندارم

 ... ـ همين که جيغ نزدي عاليه

موم ت:» دندونامو بهم فشردم . ديگه جدي جدي دلم مي خواست جيغ بزنم . جمله ي نديمه که به گوشم رسيد انگار دنيا رو بهم دادن 

  سرمو از روي شونه ي گلاسيوس برداشتم و به بازوم نگاه.« شد 
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بد نبود ولي به خدا به اون همه درد نمي ارزيد ... خالکوبي خيلي جلفه ... نديمه ...«  هنوز مونده که جا بيفته:» کردم ... گلاسيوس گفت 

  «. من با اجازتون ميرم:» گفت 

 ... ـ برو

  «. نپوشش خوني ميشه بنيتا:» نديمه رفت بيرون . بلوزمو برداشتم تا بپوشم که گلاسيوس گفت 

  ـ خب چي کار کنم پس ؟

 ... .. از اين به بعد ديگه اونو بايد بپوشي ... اون ديگه دکولتس راحتيـ ميرم برات لباستو بيارم .

و رفت بيرون . نفسمو بيرون دادم . خداروشکر ... معذب بودم .« الان ميام :» و از جاش بلند شد . کتشو از روي شونم برداشت و گفت 

  ... جلوش . آينه هم نبود تو اتاق تا توش ببينم چه شکلي شدم

س در بازشد و گلاسيو.« بيا تو :»همه موهام داره مي درخشه ... خيلي خوبه ... در به صدا در اومد ... فهميدم گلاسيوسه گفتم گفت الان 

  بپوشش ... اگه سايزش اشتباه بود بگو:» اومد داخل ... گفت 

لباس نگاه کردم . ياد مدل لباس ورونيکاو  و اومد جلو و لباسو بهم داد و رفت بيرون . به.« من همين دم درم آماده شدي خبرم کن  ...

  . سان افتادم ... دقيقا همون مدل بود . فقط رنگش متفاوت بود

از جام بلند شدم و بعد يکم مکث پوشيدمش ... کاملا سايز تنم بود ... خيلي دقيق دوخته بودنش ... بهش نگاه کردم ... دکولته تا بالاي 

  گلاسيوس:» م طرف در و گفتم زانوم و آبي مايل به سفيد ... رفت

 بنيتا واقعا بهت:» يک دور با دقت دورم چرخيد و گفت .« خيلي عاليه :» درو باز کرد و آمد تو ... به لباس نگاه کرد و گفت .« آمادم 

  »: جلوم وايساد وادامه داد.« مياد ... خيلي خوشگل شدي 

و .« ين بنيتا بيا بش:» دلم نشست و اعتماد به نفسمو زياد کرد ... بهم گفت  تو دلم خيلي شوق داشتم . تعريفاش خيلي به.« بهتريني 

  دوباره نشوندم . يک جعبه گوشه اتاق بود آوردش طرفم و جلوي

در جعبه رو باز کردم و يک جفت کفش بيرون آورد . به کفشا نگاه کردم . محو زيباييشون شد . آبي « چي شده ؟:» روم زانو زد . گفتم 

 . بود آسموني
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ولي بازم انگار جنسش از شيشه بود ولي اينطور نبود . پاشنش بلند بود ، يک بند باريک آبي داشت که دور مچ پام حلقه مي شد . از 

  اون بند دقيقا از وسط پام يک بند ديگه ميرفت تا انگشتاي پام و

م ... ميدونم امروز ناراحتت کرد:» وس با لبخند گفت به حلقه ي بعدي روي انگشتاي پام وصل ميشد . خيلي ظريف و ناز بود . گلاسي

  تموم تلاشمو کردم بنيتا ولي فقط تونستم لاريسا رو راضي کنم تا

مدل کفشات با بقيه متفاوت باشه ... خواستم چيزي باشه که خوشت بايد و مطابق سليقت و مهمتراز اون هميشه همراهت باشه و يادم 

  انتخاب کردم و از نديمه خواستم تابيفتي ... اينو با سليقه خودم 

« .همون مدلي که تو ذهنمه رو برات بسازه . اين کفش تو کل اين سرزمين تکه و يک يادگار از من ... خواهش مي کنم مراقبش باش 

  و بهم خيره شد . خيلي غافلگير شدم ... مهمتر از اون مدلش

واقعا نهايت سليقه من بود . چقدر خوش سليقست چقدر خوب منو ريز به ريز خواسته هامو شناخته تو همين مدت کوتاه . لبخند زد 

  ... بهم و کفشو برام پوشيد . زيباييش توي پام صدبرابر شده بود

ردم . يکهو ناخودآگاه خودمو تو بغلش بهش نگاه ک.« اميدوارم خوشت اومده باشه :» سفيدي پامم خيلي بيشتر تو چشم بود . گفت 

  و فشارش.« عالي تر ازاين نميشه ... عاشقتم :» انداختم و گفتم 

خنديدم و « .حلقه هم که بايد روز عروسي بهت بدم ولي اگه خفم نکني الان بايد گردنبند و دستبندتو بپوشي :» دادم . خنديد و گفت 

  و از توش گردنبند وولش کردم . از جيبش يک جعبه ديگه در آورد 

دستبندمو در آورد . همونايي که سنگ قيمتي بيضي شکل روش داشت . سنگش آبي بود ست با لباسم ... دستبندو دستم کرد و پشتم 

  نشست . موهامو کنار زد و گردنبند رو هم برام بست . بهشون

... چيزي که عاشقش بودم .خم شد و گردنمو بوسيد . گفت نگاه کردم . نه انگار اونقدرا هم رنگ آبي آسموني بد نيست دخترونه بود 

  تصميم.« بريم عزيزم :» با خوشحالي گفتم « بريم تمرين ؟:» 

گرفته بودم تا يک مدت به قول اون اخلاق بچه گانه رو بذارم کنار ... براي همين از جام بلند شدم دستشو گرفتم و دنبالش رفتم . 

  «ي ؟درد دار:» لاريسا باديدنم گفت 
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 ... ـ يکم ميسوزه

 ... ـ يک مدت بگذره سوزشش کم ميشه ... ميتونين برين تمرين اما گلاسيوس يادت باشه هنوز قوانينو بهش نگفتي

  ... ـ چشم ميگم بانو

 . ـ تا فردا صبح پيشته فردا مي برمش بيرون باهاش خيلي حرفا دارم ... موهاشم بايد فردا درست بشه

و منو دنبال خودش کشوند . يک راه پله رو .« چشم :» ره شد . اين يعني درمورد کارانوسه . گلاسيوس گفت و با مظلوميت بهم خي

  رفتيم پايين و به يک در بزرگ رسيديم . گلاسيوس درو باز کرد . با

ي کنيم ... وقت زياد بايد عجله:» ديدن اتاق خشکم زد . خيلي بزرگ بود ... خيلي زياد يک سالن بود ولي خالي ... گلاسيوس گفت 

  . رفتيم داخل و درو بست.« نداريم بايد آماده شي براي روزعروسي 

  «. خب من بايد بدونم روز عروسي لباس و مدل موهام چيه تا مطابق با اون حرکاتمو تنظيم کنم:» گفتم 

ي کامل فر داده ميشه و تاجشم که روي ـ درک ميکنم ... لباست همينه ... مدل موهات فرق ميکنه ... مدل موهاي ستاره روز عروس

  ... سرشه

  ـ تاج ؟

  ـ ستاره اصلي بايد تاج داشته باشه ... مگه سان و ورونيکا ندارن ؟

 ـ آهان آره ... يعني لباس عروسي همينه ؟

 ـ آره

  ... ـ چه بد ... بايد لباس عروسي فرق مي کرد

  ـ مهم نيست ... خب حالا فهميدي ؟

 ... خوبه که موهام بازه ... دست و بالم بازتر ميشه براي رقص ـ آره ولي خب اين

  ـ شروع کنيم ؟

 . ـ ميخوام با صداي اورنينا برقصم
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کتشو در آورد و رفت طرف ضبط . بهش نگاه کردم ... واي چقدر رقصيدن با اون .« آره آهنگاي اون عاليه ... باشه :» خنديد و گفت 

  معرکست و بهتر از اون لذت بخشه ... رقصش حرف نداره ...

خيلي جذاب ... باز صداي آرامش بخش اورنينا تو کل سالن پيچيد ... واي اين آهنگ عاليه ... آفرين به سليقه گلاسيوس ... واي اورنينا 

 ... وجودت نعمته ها

I don't tell anyone about the way you hold my hand 

I don't tell anyone about the things that we have planned 

I won't tell anybody 

Won't tell anybody 

They want to push me down 

They want to see you fall 

فاصله بينمونو طي کردم و همراه با جمله بعدي آهنگ دستامو دوطرف صورتش گذاشتم ... اين نوع رقصو مي شناختم ...دستامو 

  گرفت و خيلي محکم همراه با ضرب آهنگ دستامو ازهم باز کردو

ه رم گردوند و همونطور کدست راستمو به سمت پايين و چپ رو به سمت بالا حرکت داد که باعث شد با ژست خاصي کج شم فورا ب

  خم بودم بادستاش راستم کرد . دستشو رو بازوم کشيد و سرشو تو

 گودي گردنم فرو کرد

Won't tell anybody how you turn my world around 

ا ب همون طور که تو بغلش بودم دست راستمو گرفت ، بهش تکيه کردم و اول پاي چپم رو و درست پشت سرش پاي راستمو ملايم و

  ضرب تو هوا يک دور رفت و برگشتي آوردم بالا و بعد دوباره به

  . زمين تکيه کردم

I won't tell anyone how your voice is my favourite sound 

وقتي دوباره پاهام روي زمين اومد جاي يکم ملايم آهنگ کمرمو گرفت و بعد وقتي ضرب محکم شروع شد دست چپمو دورشونش 

  دست راستمو گرفت و همونطور که داشتم مي چرخيدم حلقه کردم .
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طرفش پاي راستمو توهوا چرخوندم و يک ثانيه دورکمرش حلقه کردم و بعد دوباره چرخيدم و پاي راستمو روي پاي چپم به حالت 

 . خم نگه داشتم

Won't tell anybody 

Won't tell anybody 

زمين و روي پاشنه کفشم تکيه ميدادم و بازش ميکردم و روي پاي چپم مي برگشتم کاملا طرفش همونطور که پاي راستمو روي 

  نشستم دست چپمو از روي شونش سردادم و روي آرنجش تکيه کردم

و با دست راستم اون يکي دستشو هنوز گرفته بودم منو چرخوند . طوري که انگار يک دايره فرضي با پاشنه ي کفش پاي راستم روي 

 . زمين کشيده باشم

They want to see us fall 

They want to see us fall 

خيلي سريع بلندم کرد . پشت بهش جلوش وايستادم ... تا اينجا که عالي بود . سرجامون وايستاديم همراه با آهنگ دستامو آوردم بالا 

  . و اونم با حالت لمس دستام همينکارو کرد

I don't need a parachute 

  پاهام نشستم و يک دور چرخوندمدوتادستامو گرفت روي 

baby, if I've got you 

  . دستامو ول کرد ، دست راستشو زير گردنم تکيه داد و با حرکت دستش آروم به سمت بالا روندم

baby , if I've got you 

I don't need a parachute 

You're gonna catch me 

خودش ... دوتا دستامو گرفت رو زمين کاملا نشستم و اونم با سرعت خيلي رفتم جلوتر ... دستمو گرفت و يکهو برگردوندم طرف 

  ... زياد با چرخوندن دستام باعث شد روي زمين بچرخم

You're gonna catch if I fall 

Down, down, down 
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ونم و بعد نگهم داشت و منم بلند شدم . دستمو گرفت و چرخوندم و بعدش پرتم کرد تو بغل خودش . دستشو گذاشت رو گ

  ... انگشتشو نوازش گرانه روش کشيد ... اين توقف باعث شد يکم نفس بگيرم

  ... واقعا رقصمون پيچيده بود اما جالب بود که بدون تمرين اينقدر هماهنگ بوديم

I don't need a parachute 

baby, if I've got you  

baby, if I've got you 

I don't need a parachute 

ازتو بغلش فورا ولم کرد . سمت راستش وايستادم رو به جلو .دست چپمو با دست راستش گرفت . يک دور برم گردوند و اين باعث 

  شد دستام حالت ضربدري روبه جلو باشه ... برم گردوند و کجم کرد

 ... دستام از حالت ضربدري در اومد و اونم کمکم کرد بلند شم .

You're gonna catch if I fall 

Down, down, down 

  ... و بعد با حرکات هماهنگ و خيلي سريع رقصيديم ... اون قدر که ديگه نفسم بالا نميومد

Don't believe the things you tell yourself so late night and 

You are your own worst enemy 

You'll never win the fight  

Just hold onto me 

I'll hold onto you 

It's you and me up against the world 

It's you and me 

گلاسيوس کمرمو گرفت و منم پاهامو جمع کردم و دستامو دور گردنش حلقه کردم . با ضرب آهنگ سرمو تکون دادم . طوري که 

  موهام تو هوا خيلي شديد تکون خورد و بعد پاي راستمو کامل باز

  ... ده بودم وآروم روي زمين سر خوردمکردم، پاي چپم رو هنوز جمع کر

I don't need a parachute 

baby, if I've got you 

baby, if I've got you 
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I don't need a parachute 

دوباره بغلم کرد . اين بار پاي چپمو دور کمرش حلقه کردم و پاي راستمو با انعطافي که داشتم همونطور که تو بغلش بودم از کنار 

 . ردم بالاسرم آو

You're gonna catch me 

You're gonna catch if I fall 

Down, down, down 

. پرتم کرد  لبخند زد . تو بغلش بودم.« بسه ديگه ... واقعا نميتونم بازوم درد ميکنه :» ديگه نفس برام نمونده بود . به گلاسيوس گفتم 

  عالي بود:» تو هوا و دوباره گرفتم بعد گذاشتم رو زمين و گفت 

ديدم و از خن...« براي اولين بار تو زندگيم واقعا استعدادمو تو رقص نشون دادم اونم با يکي که بهترين رقاص اين سرزمينه انگار  ...

 شدت خستگي خودمو رو زمين انداختم و به آهنگ تو سکوت

  ... گوش کردم تا تموم شه

I don't need a parachute 

baby, if I've got you  

baby, if I've got you 

I don't need a parachute 

You're gonna catch me 

You're gonna catch if I fall 

Down, down, down 

I won't fall out of love 

I won't fall out of, 

I won't fall out of love 

I won't fall out of, 

I won't fall out of love 

I won't fall out of, 

I won't fall out of love 

I'll fall into you 

I won't fall out of love 
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I won't fall out of, 

I won't fall out of love 

I won't fall out of, 

I won't fall out of love 

I won't fall out of, 

I won't fall out of love 

I'll fall into you 

 

I don't need a parachute 

baby, if I've got you 

baby, if I've got you 

I don't need a parachute 

You're gonna catch me 

You're gonna catch if I fall 

Down, down, down 

 

I don't need a parachute 

baby, if I've got you  

baby, if I've got you 

I don't need a parachute 

You're gonna catch me 

You're gonna catch if I fall 

Down, down, down 

 cheryl cole از parachute آهنگ)

  «. عالي بود ... نياز به تمرين نبود . فکر نمي کردم اينقدر رقصت خوب باشه بنيتا:» آهنگ تموم شد . گلاسيوس گفت 

 ـ من بيشتر از رقص تو تعجب کردم ... آخه مردو چه به اين مهارت ؟

.. کنارم نشست و دوباره به بازوم نگاه کرد .خواستم بگم اون يکي بازو خالکوبي شده که يکهو تعجب کرد . به بازوم نگاه وخنديدم .

  «اين چيه ؟:» کردم . همون علامت تاجه بود . گفت 
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  . ـ اين ... همون وقتي که لاريسا گريش گرفت اينطوري شد

  ـ چرا ؟

  «. نميدونم:» اضطراب داشت . گفتم 

  ـ چه اتفاقي افتاده بود ؟

  . ـبي خيال

  ـ بنيتا بگو بهم ... چي شده بود که لاريسا اونطور شده بود و چرا بازوي تو اينطوري شده ؟

  ـ گلاسيوس بي خيالش مي شي ؟

 . ـ نه

به رو خيره و به رو« منم هنوز ازت عصبانيم ... گلاسيوس فکر نکن به اين راحتي بخشيدمت بابت اون حرفات .:» با عصبانيت گفتم 

  «با اون همه کاري که کردم نبخشيدي منو ؟:» شدم . گفت 

  ـ کدوم کار عذر مي خوام ؟

  ـ بنيتا باز داري بچه بازي در مياري ؟

 ياينم بچه بازيه ؟ ببينم نکنه تو هم مثل لاريسا و بقيه هزار سالته فقط جوون موندي ؟ چرا هرچ:» با دهن باز نگاهش کردم و گفتم 

  با عصبانيت داد« سعي مي کنم از نظر تو بچم ؟ به من بگو کدوم رفتارم بچگونس ؟ 

  «. بگو گلاسيوس:» زدم 

 ـ چرا داد مي زني ؟

و دويدم طرف در . صدام زد ولي ديگه دلم نمي خواست بمونم . داره بهم توهين مي کنه ... .« ازت متنفرم :» از جام بلند شدم و گفتم 

  منم اصلا تحمل توهين شنيدم ندارم . درو کوبيدم و اومدم بيرون . چرا مدام مي

ري رفتار کنه ... چرا فکر مي کنه رک بودنش اخلاق خوبشه ؟ خواد منو کوچيک نشون بده ؟خيلي حالم بد بود ... حق نداره اينطو

  دويدم پايين ... گلاسيوس ازت متنفرم ... داري کاري مي کني که حالم از
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 . روزعروسيمون بهم بخوره

. دلمو غم رسيدم به محوطه . باز دلم گرفته . مثلا من بايد خوش حال باشم ... خوش حال از عروسيم ... جلوي در بزرگ وايستادم ..

  گرفته بود . چشمامو بستم . کاش الان حداقل يکي بود که کمکم کنه

از اين وضع در بيام . نفس عميق کشيدم . يکم ناراحتيامو به اطراف سپردم . من بچه نيستم . چرا گلاسيوس مدام اينطور رفتار مي کنه 

  . ؟ جلوتر رفتم . يکهو دستم از کنار کشيده شد . غافل گير شدم

هم نگاه کرد ب« چيکار مي کني گازباس ؟:» ت ديوار کشيده شدم . با تعجب و ترس بهش نگاه کردم . گازباس بود . با لکنت گفتم پش

  »: فقط . تو اون تاريکي نمي تونستم درست ببينمش . زمزمه کرد

  «. فقط آروم باش

  ـ چه خبر شده ؟

  . ـ کارت دارم ... يک کار مهم

  . گوـ خب چي کار ؟ بهم ب

  ... ـ اينجا نميشه

  ـ خب در مورد چيه ؟

 ... ـ برو تو اتاقم ... منم بعد چند دقيقه ميام

  ـ گازباس منظورت چيه ؟ اين رفتارا چيه ؟

  ... ـ بهت مي گم برو

 . ـ خيلي خب

م . مه . رفتم داخل و درو بستهنوزم نمي فهميدم دليل رفتارش چيه فقط رفتم داخل قصر . اتاق اون همون پايين بود . مي دونستم کدو

  به اتاقش نگاه کردم . بزرگ بود . تختش دونفره بود . جالب بود
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برام که هراتاقي که تو اين سرزمين ديدم يا تخت نداشت يا اگه داشت دونفره بود . يک کمد داشت ... و يک دکور براي وسايل 

  هجنگش . کمدش که مال لباساش بود رفتم طرف وسايل جنگيش . هم

نوعو داشت . جز شمشير کريستالي . خب لابد اون فقط مخصوص قصر اورنيناست . به تاماهاوکش خيره شدم . خوشم اومد از مدلش 

  .پراي تهش رنگاي باحالي داشتن . صداي در باعث شد با

چي » :ود . با تعجب گفتم کنجکاوي برگردم طرفش . آمد داخل و درو بست . به در تکيه داد . دستش پشتش بود و بهم خيره شده ب

 «کارم داشتي گازباس ؟

 «. بشين:» از در فاصله گرفت و اومد جلوتر . گفت  

 ... ـ راحتم

 

اتاق شروع  دور.« من وايميستم کلي کار دارم زودتر حرفتو بزن مي خوام برم :» تعجب کردم . گفتم .« گفتم بشين :» با خشونت گفت 

  ست تهديدم کنه يا چيز مهمي بگه ... نمي دونمکرد به راه رفتن . انگار مي خوا

  «با گلاسيوس راحتي ؟:» چي بود . شروع کرد به حرف زدن 

 . ـ آره ... تقريبا

 ـ تقريبا ؟

  «. مي توني حرفتو بزني:» نمي خواستم تو مسائل زندگي ما کسي دخالت کنه براي همين گفتم 

  ـ بنيتا ... مي توني عروسي رو بهم بزني ؟

 ـ چي کار کنم ؟؟؟؟؟؟؟

 ... ـ بنيتا من دوستت دارم

ي ؟ مسخره باز:» برگشت طرفم و عصباني گفت .« مسخره بازي در نيار گازباس :» به معناي واقعي خشکم زد . ديونه شده ؟ گفتم 

  «وقتي گلاسيوس بهت اين حرفو زدهم همينو گفتي ؟

  ... ـ خب معلومه
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 ... اشقتم خيلي زياد . ازت مي خوام عروسي رو بهم بزني . بنيتا باور کن به نفع خودتهـ مسخره بازي نيست بنيتا ... من ع

  ـ چي مي گي گازباس ؟ من عاشق گلاسيوسم مي فهمي ؟ عاشق . چطور تو مي توني بهم بگي عروسيمو لغو کنم تا باتو ازدواج کنم ؟

 ... ـ بنيتا اگه باهاش ازدواج کني عدالت در حقت اجرا نمي شه

» :ومد جلو تر ... خيره بود تو چشمام . نزديک شدنش بهم داشت عصباني ترم مي کرد و از يک طرف اضطرابم بيشتر مي شد ... گفت ا

  ... گلاسيوس هرچقدرم سعي کنه نمي تونه کاملا با انصاف باهات برخورد کنه

پيش تو و بچه هات باشه . بنيتا اينکار به نفع توئه و من . فکر کن بنيتا اون ميلياردها زن داره نمي تونه اونا رو ول کنه و تموم مدت 

 ازت مي خوام عروسي رو لغو کني . من قول مي دم خوشبختت کنم . خيلي بيشتر

 . از اوني که تو از گلاسيوس انتظار داري

  «... محاله:» بهم نزديک تر شد . اون قدر که ديگه جايي نداشت بياد جلو ... رومو با عصبانيت برگردوندم و غريدم 

 ... ـ بنيتا پشيمون مي شي

ـ گلاسيوس هر چي هم باشه رفتارش باهام به تو مي ارزه ... حالا مي توني فاصلتو يکم ازم بيش تر کني و عين يک آدم متشخص 

  . بذاري برم ...حرفي هم به گلاسيوس نمي زنم

 ... ـ تو هنوز متوجه نشدي من چي مي خوام

  . نفيه . برو کنار گازباس وگرنه جيغ مي زنمـ متوجه شدم و جوابم م

من تا چيزي که مي خوام به دست نيارم نمي ذارم بري . ترس نمي شناسم . بگو به گلاسيوس . هيچ :» به وضوح صدام مي لرزيد . گفت 

  گازباس يک چيزي:» با ترس گفتم .«کاري نمي تونه بکنه 

دستامو رو سينش گذاشتم و خواستم از خودم جداش کنم اما فايده نداشت . مثل سنگ و .« گفتي منم گفتم نه ... توروخدا برو کنار 

  با.« مي توني در برو :» جلوم وايساده بود . پوزخند زد و گفت 

  «. توروخدا گازباس ... دليل اين کاراتو نمي فهمم:» التماس گفتم 

 ... خواست تو اگه نشد چه بهتر به شيوه خودمـ بنيتا هر طور شده من مي خوام به دستت بيارم ... حالا چه به 
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فسم دهنمو محکم گرفت . ن« گلاسيوس کمک . گلا...:» ترسيدم . رومو بيشتر برگردوندم ... چيزي نمونده بود گريم بگيره . جيغ زدم 

  بالا نمي اومد . چي مي خواد از جون من ؟ تو گوشم زمزمه کرد

ي تقاضاي من نيست ... اگه قبول نمي کني پس امشب همين جا مي موني ... چيز زياديم هي ... جيغ زدن اصلا جواب درستي برا »:

  ديگه مي.« ازت نمي خوام ... فقط يک بوسه قبل متاهل شدنت 

لرزيدم ... رومو بيشتر ازش برگردوندم ... سعي کردم خودمو آزاد کنم اما ديگه داشت مي گرفتم . اين عشق نيست داره آزارم مي ده 

  . رمو گرفت و خيلي سريع بردم طرف تخت و روش نشوندم. کم

فقط با ترس بهش خيره شدم .پوزخند زد . دستشو از روي دهنم « قبول مي کني يا نه ؟:» داشتم از ترس زهره ترک مي شدم . گفت 

  بازم بهش خيره« پرسيدم قبول مي کني يا نه ؟:» برداشت و گفت 

ه کردم . بلند شدم و دويدم طرف در . مي خواستم از اون جهنم نجات پيدا کنم . دستگيره رو شدم . کاملا مي لرزيدم . به در نگا

 . کشيدم اما قفل بود

 مي دوني:» خنديد و گفت .« کمک ... گلاسيوس نجاتم بده :» کي وقت کرده بود قفلش کنه ؟ به در کوبيدم و با بغض داد زدم 

  ديواراي اين اتاق عايقگلاسيوس چند طبقه بالاتره ؟ و مي دوني که 

بنيتا لغوش کن :» بازومو چنگ انداخت و منو سمت خودش برگردوند . با التماس تو چشمام خيره شد و زمزمه کرد « صداست ؟

  ولم کن . کمک:» سعي کردم تا بازومو آزاد کنم . داد زدم .« مراسمو 

تونستم تحمل کنم . تکون خوردم . کشوندم سمت چپ و به  محکم نگهم داشت و صورتشو آورد نزديک تر . ديگه نمي.« گلاسيوس 

  و اومد جلوتر.« تکون نخور بنيتا :» دکور چسبوندم و زمزمه کرد 

کنار دکور بودم خيلي آروم با دستم بازش کردم و تاماهاوکو از گوشش برداشتم . تو يک حرکت سريع محکم فرو کردمش تو رگ  .

  ش گيج رفت و افتاد کف اتاقخوابش . دستاش شل شد و يکم بعد سر

قلبم تند تند مي زد . دوباره دويدم طرف در کليد نبود . اگه خودش قفل کرده باشه که جايي نمي تونست بذاره ... بهش نگاه کردم .  .

  علي رغم ترسم رفتم طرفش و با دستاي لرزون جيباشو گشتم . توي
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جيب پشتيش بود . کليدو برداشتم و دويدم طرف در و باعجله بازش کردم . اومدم بيرون و به دوروبر نگاه کردم . رفتم طرف پله ها 

  و تا نفسش داشتم دويدم . وقتي رسيدم به سالن رقص ديگه نفس

گير کرده بود . با تموم تلاشم خودمو  نداشتم . دروبه زور باز کردم گلاسيوس نبود . ديگه برام نفس نمونده بود . بغض تو گلوم

  بانو مي فهمم چي مي گيد و:» رسوندم بالا . صداي گلاسيوسو شنيدم 

نفس عميق کشيدم و يک قطره اشکمو پاک کردم ... سرمو انداختم پايين و رفتم .« عذر مي خوام بابت رفتارم ولي بنيتا داره لج مي کنه 

  «له ؟ب:» طرف اتاق و در زدم . لاريسا گفت 

  . ـ م ... منم بانو

  . ـ بيا تو

درو باز کردم و رفتم تو . گلاسيوس آدمت مي کنم . با ديدنم روشو برگردوند . به لاريسا احترام گذاشتم . تموم تلاشم براي پنهون 

  چرا اينقدر پاهات مي:» کردن اضطرابم بي فايده بود . لاريسا گفت 

توکه » :جوابشو ندادم . با نگراني گفت « چي شده ؟:» گاه کرد . بالاخره لب باز کرد و گفت گلاسيوس برگشت طرفم و بهم ن« لرزه ؟

  . هيچ وقت نمي تونست نگرانيشو پنهان کنه.« خيلي مي لرزي 

 برگشتم طرفش . ديگه نتونستم . تحمل نداشتم . لجبازي رو گذاشتم کنار و سرمو رو شونه« چي شده بنيتا ؟:» دستمو گرفت و گفت 

  با« چي شده ؟:»هاي مردونش گذاشتم . کمرمو گرفت و گفت 

  «. گازباس:» صداي ضعيفي گفتم 

 ـ گازباس چي ؟

بغض کردم بدجور . فقط « چي شده ؟» ديگه هيچي نگفتم . لرزش زيادمو حس کرد منو از بغلش در اورد تو چشمام خيره شد و گفت:

  تش حالتبهش خيره شدم . نميدونم چي تو چشمام ديد که صور

ترسيدم و خودمو يکهو تو بغلش جمع کردم . جالب بود « چيکار کرده باهات ؟:» خشم گرفت . يعني چيزي فهميد؟ با خشونت داد زد 

  . از خودش مي ترسيدم و بازم به خودش پناه مي بردم
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دويدم طرفش ، جلوش وايستادم .« يوس نرو گلاس:» فورا از تو بغلش درم آورد و با قدماي بلند و محکم رفت طرف در . لاريسا گفت 

 «گلاسيوس کجا مي ري ؟:» و گفتم 

  . ـ مي رم با دستاي خودم بکشمش

  . ـ آخه من که هنوز چيزي نگفتم

ا الان بي هوشه ... گلاسيوس توروخد:» خواست کنار بزنتم که دوباره جلوشو گرفتم و گفتم .« از قيافت معلومه چي کار کرده :»داد زد 

 «. تر بهت نياز دارم اونو ولش کنمن بيش 

 . ـ برو کنار بنيتا

مي گين  مي دونين چي:» گلاسيوس با خشونت گفت .« تو کاري نکن گلاسيوس من مجازاتش مي کنم :» لاريسا بازوشو گرفت و گفت 

  بانو ؟ با زن من همچين کاري کرده . خودم بايد به حسابش برسم

.» 

. ولي شما خيلي کار دارين بايد به عروسي برسين . من مجازاتش مي کنم . اين کارو نکن . بنيتا  ـ گلاسيوس مي دونم . درکت مي کنم

 هم خوشش نمياد از اين کار . مگه نه ؟

فوري سرمو به نشونه ي تاييد تکون دادم . تموم عصبانيتشو با مشت روي ديوار خالي کرد . بهم نگاه کرد . نگاهش پر تمنا بود . جدي 

  . ست بره بکشدش . منم که داشت گريم مي گرفتجدي مي خوا

و خودش رفت . به لاريسا نگاه کردم . واي خدا . اينم که « بيا تو اتاق . :» بهم نگاه کرد و بعد چند ثانيه روشو برگردوند . قاطعانه گفت 

  هنوز دپرسه . ناچار دنبالش رفتم . رفت تو اتاق منم رفتم داخل

وسط ..« .گلاسيوس من :» ت و بهم خيره شد . حس کردم خيلي عصبانيه . رفتم کنارش نشستم و گفتم و درو بستم . روي تخت نشس

  «چه غلطي کرد ؟:» حرفم گفت 

  . ـ ه ... هيچي

 . ـ جواب منو بده بنيتا
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با کلافگي بهش نگاه « بازم داري مي لرزي . هيچ کار نکرده و تو هنوز اين طوري اي ؟:»سرمو انداختم پايين . بهم نگاه کرد . گفت 

  و براي اين که از ادامه.« حالم خوب نيست :»کردم . فقط گفتم 

مامو و از روي تخت بلند شد . چش.« بنيتا ... با اون لباس نخواب :» صحبتمون در برم روي تخت دراز کشيدم و چشمامو بستم که گفت 

  باز کردم . از داخل کمد يک لباس خواب برداشت . اومد پيشم و

و بدون حرف ديگه اي رفت بيرون . از جام بلند شدم و به در خيره شدم . يکم بعد به لباس نگاه .« اينو بپوش :»هم دادش . گفت ب

  کردم . بازم آبي . درست مدلش مثل لباس ورونيکا بود . کوتاه بود و

اس بلند هم روش بپوشي که جنسش از حرير و اندامي و دامنشم چسب . شايد تا يک وجب بالاتر از زانوم مي رسيد اما انگار يک لب

  . خيلي نازک باشه

دستام اون طوري پوشيده مي شد و تا پايين زانوم مي رسيد ولي از جاي شروع کمرم به پايين جلوش باز بود . عوضش کردم . خيلي 

  راحت بود و نرم . رفتم طرف در و بازش کردم . گلاسيوس

 تو بخواب . من يکم مي خوام حال و هوام:» دستشو به نرده ي راه پله گرفته بود و به رو به روش نگاه مي کرد . برگشت طرفم و گفت 

  و رفت پايين . بي رمق برگشتم تو اتاق . هنوز.« عوض شه 

اومد جلو روم . عصبي شدم . پتو رو تو  دستام مي لرزيد . روي تخت نشستم و پتو رو روي پام انداختم . دوباره صحنه چنددقيقه قبل

  . مشتم فشار دادم و بعد چراغ خوابو خاموش کردم و دراز کشيدم

موهامو رو بالش پخش کردم و چشمامو بستم . چشمام داشت گرم مي شد که در باز شد . يکهو از جام پريدم و لامپو روشن کردم . 

  . ه کردمبا درموندگي بهش نگا.« منم :» گلاسيوس فورا گفت 

د . دستمو گرفت و به رو به رو خيره ش.« منم نترس :» ترسيده بودم نکنه گاز باس باشه . درو بست و اومد جلو کنارم نشست و گفت 

  «چي شده ؟:» داغون بود . گفتم 

  . ـ گازباسو دارن شلاق مي زنن

 ـ چي ؟؟؟؟؟؟؟
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  . ـ حقش بود اعدام شه پسره ي عوضي

لمه فقط بخواب و يک ک:» با خشونت نگاهم کرد . اون طوري که از حرفم پشيمون شدم . گفت .« وس گناه داره گلاسي:» با ترس گفتم 

  ديگه حرف نزن . اگه اون قدر لجبازي نمي کردي همچين فرصتي

م و اونم دراز و چراغ خوابو خاموش کرد . سرمو انداختم پايين و دراز کشيدم . دوباره پتو رو روي خودم کشيد.« دستش نمي اومد 

  . الان عصبانيه:» کشيد ولي پشتش به من بود . به خودم گفتم 

و چشمامو بستم ولي فکر گازباس نمي ذاشت بخوابم . دلم براش مي سوخت . .« اصلا باهاش حرف نزن و بخواب . بي خيال مي شه 

  درسته راه بدي رو انتخاب کرده بود ولي عاشق بود . کلافه به

  «. بنيتا امشب رو بذار راحت بخوابم . حرف نزن چون عصبانيم:» ردم . صداش زدم که گفت گلاسيوس نگاه ک

  ـ آخه چه ربطي به من داره ؟ گلاسيوس به جاي اينکه به من کمک کني اينطوري ازم رو برمي گردوني ؟

 ا آرامش چشمامو بستم . اين برام بهتربرگشت طرفم . بهم خيره شد و دوباره بغلم گرفت . اين اون گلاسيوسيه که مي خوام . منم ب

  ... بود

******************************  

  : فصل هشتم

  «اضطراب نداري ؟:» اورنينا دستمو گرفت و گفت 

  . ـ چرا . يکم

  . ـ خوشگل شدي بنيتا

 . ـ ممنون . لطف دارين بانو

تو آينه نگاه کردم . خيلي خيلي ضدحال بود که لباس عروس  لبخند زد و رفت پيش برلا تا لباسشو درست کنه . دوباره به خودم

  مخصوص نداشتم ولي خب چه مي شه کرد ؟ قانونه . خداي من چپ مي

 . رم راست مي رم مي گن اين کارو بکن اون کارو نکن
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ا رف اورنينا . داشت با برلچرا ؟ چون قانونه . ديگه قانوناشون جونمو به لبم رسونده بود . موهامو تو آينه مرتب کردم و برگشتم ط

  عالي:» بهم نگاه کرد و گفت « خوب شدم ؟:» حرف مي زد . گفتم 

.»  

  . ـ خوبه

  . ـ بدو ديگه ديرت مي شه

دويدم طرف پله ها . دامنم بر خلاف کوتاهيش خيلي تکون مي خورد . گلاسيوس پايين پله ها وايساده بود و به روبه رو خيره شده بود 

  دير کردي ستاره:» م برگشت طرفم و خنديد . گفت . با صداي پا

  «. از چهرت معلومه خيلي استرس داري:» رسيدم بهش . دستمو گرفت و گفت .« خانوم 

  . ـ آره

  . ـ نداشته باش

 «. تو با اسب خودت برو ... يادت نره بنيتا جلوي قصرمون:» چيزي نگفتم و فقط دنبالش راه رفتم . به اسباي بيرون نگاه کردم . گفت 

  ـ مگه دنبال تو نميام ؟

  . ـ چرا عزيزم ... فقط اگه يک وقت جا موندي

  . ـ مي ترسم نتونم کنترلش کنم

  . ـ مي توني . فقط محکم نگيرش خودش مياد

 . ـ باشه

رفت طرف اسب سفيد خودش . چرا بقيه همش سفيد دارن ولي من آبي ؟ مونده بودم واقعا . رفتم طرف اسب . اومد پشتم ، کمرمو 

  گرفت و گذاشتم روش . و دوباره سوار اسبش شد . اسبش حرکت

خيلي تند مي رفت . کاش من وگلاسيوس  کرد و مال منم دنبالش . موهاي فرم مدام اين طرف و اون طرف مي رفت . ولي اسب داشت

  رو يکي مي نشستيم . خيلي مي ترسيدم از سرعت زيادش . ولي
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انگار سر مي خورد نه اينکه بتازه و اين باعث راحتي همه بود . تموم راهو اضطراب نذاشت فکرم آزاد باشه . اما گلاسيوس ريلکس بود 

  دمين. خب معلومه چرا نباشه ؟ اين فکر کنم صد ميليار

 ازدواجشه . اه لعنتي . چرا روز عروسيم اينقدر دارم به خودم سخت مي گيرم ؟

ديگه رسيديم . از اسب پياده شدم و نگهبان اسب دوتامونو گرفت . هنوز هيچ کس نيومده بود .برام عجيب بود . اينجا که زمين نيست 

  که فيلم برداري و عکس برداري و از اين جلف بازيا داشته باشن

س چرا ما بايد زودتر از بقيه مي اومديم ؟ رفتيم داخل قصر . لاريسا اومده بود . به احترام گذاشتيم . اومد طرفمون و فقط به من نگاه پ

  «بانو چرا ما اينقدر زود اومديم ؟:» کرد . بعد يکم مکث گفتم 

بايد مراسم اصلي درحضور دوتاتون انجام بشه . ـ خب شما هنوز ازدواج رسمي نکردين . عروسيتون صرفا يک مجلسه براي جشن ... 

  . و براي تزئين اين سالن بهتون نياز داريم

 ... ـ تزئين ؟ بانو اين همه خدمتکار ما

به گلاسيوس نگاه کردم . لبخند زد و دستمو گرفت . سالن اصلي .« منظورم اين نبود . گلاسيوس بهش نشون بده :» وسط حرفم گفت 

  . منو برد دقيقا وسط سالن که يک ستارهرو خالي کرده بودن 

بزرگ روي زمينش که از تميزي برق مي زد کاشي کاري شده بود . شايدم سراميک . هيچ وقت تو اين چيزا ماهر نبودم . روي يکي از 

  «. رو به روم وايسا:» بازو هاي ستاره وايستاد و بهم گفت 

  «. ت انتخاب کنيک ژس:» روي بازوي روبه روي اون وايستادم . گفت 

  ـ چي ؟؟؟؟

  ـ فرض کن مي خوان ازت عکس بگيرن . از دوتامون . يک ژست انتخاب کن تو ذهنت

گنگ بودم ولي يکم فکر کردم . ياد ژستي افتادم که هميشه آرزوم بود با نامزد آيندم يک بار بگيرمش . خيلي عاشقش بودم . گفتم 

  ستمو بالاي سرم نگهدستشو طرفم دراز کرد . گرفتمش . د.« خب :»
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داشت و همون طور که مي چرخوندم به خودش نزديکم کرد . جابه جا شد و روي بازوي کناري رفتم . در جهت عکس چرخوندم و از 

 خودش دورم کرد و درنتيجه من دوباره روي بازوي رو به روي

کرد تا اينکه دوباره برگشت سرجاي اولش . لاريسا  اون و البته روي بازوي سمت راست جاي قبليم بودم . همين کارو پنج بار تکرار

  اين يعني همون ژست . لبخند زدم جلوي...« خب :» گفت 

گلاسيوس وايستادم . کمرمو گرفت . پاهامو جمع کردم و تو بغلش موندم . تو بغلش جمع شده بودم تقريبا نيم متر بالاتر از زمين . 

  علق شد . انگشتسرمو کج کردم طرفش . تموم موهام تو هوا م

دورمون تو يک لحظه روشن و دوباره خاموش شد . غافل گير شدم . انگار از  اشاره دست چپمو خيلي ظريف روي لبش گذاشتم . يکهو

  . ژستمون عکس گرفته باشن و روي تموم ديوارا زده باشن

.  کس نه . انگار با پروژکتور روش انداخته باشنسالن اصلي تقريبا انگار بيست ضلعي بود . روي تک تک ديوارا عکسمون بود . اما ع

  طلايي بودن ديوارا خيلي توچشم بود و انگار تو دلش يک هاله

 . کوچيک از عکسمون بود

اده ژست تو فوق الع:» خنديد وگفت .« فوق العادست :» با دهن باز از بغل گلاسيوس اومدم بيرون و به ديوارا نگاه کردم . زمزمه کردم 

  «. زود باشين:» لي خوشگل شده بود . لاريسا گفت خي.« بود 

و رفت داخل يک اتاق که همون طبقه پايين بود . گلاسيوس رفت و منم همون طور که به در و ديوار نگاه مي کردم رفتم داخل اتاق . 

  تعجب کردم . يعني کاملا جا خوردم . مثل همين معبدا بود . معبداي

املا تبديل بايد ک:» پر عود و ... رفتم کنار گلاسيوس . گلاسيوس برگشت طرفم . کاملا روبه روم بود . لاريسا کنارمون وايساد و گفت 

  تعجب.« به ستاره شي براي همين استثناعا من عقدتونو مي بندم 

دستشو آورد بالا . دستمو بعد يکم مکث کردم . چقدر سعادت نصيب ماست که هي لاريسا تو کارامون شرکت مي کنه . گلاسيوس 

  بهش سپردم . لبخند زد . شوقو مي تونستي تو چشماش ببيني . خودمم
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اه به ستاره نگ.« اين ستاره رو روي دستت نگه دار :»چيزي ازش کم نداشتم . اون يکي دستشو دور کمرم حلقه کرد . لاريسا گفت 

  ا مزه بود . درستکردم . کوچولو بود اندازه کف دستم ولي خيلي ب

عين اوني که روز اول تو جنگل دستم گرفته بودم فقط کوچيک تر . خيلي وول مي خورد . عاشقش بودم . دستمو آوردم بالا و لاريسا 

  گذاشتش کف دستم . به محض تماسش با دستم نوراني شد . لاريسا

خون تو رگام نور بود . البته نوري که توي شاهرگم مي  قدرت ؟ کدوم قدرت ؟ يکهو انگار جاي.« قدرتتو بهش منتقل کن :» گفت 

  رفت . مثل يک موجود تو رگام ميرفت . مور مورم شد . گلاسيوس

ساکت  .«حرف نزن :» وسط حرفم گلاسيوس گفت ...« چرا اين کارو مي کنين مگه منو تبديل به :» محکم تر کمرمو فشار داد . گفتم 

  نور موجود مانند خزيد طرفشدم و به دستم نگاه کردم . همون 

قلبم . ترسيده بودم . يکهو همش تو قلبم جمع شد . دور و برو يک نور شديد گرفت . خيلي شديد . يک لحظه همه جا روشن شد و 

  فقط گلاسيوس جلوي چشمام بود . بعد چند ثانيه نور خوابيد و ديگه

 ستاره شدنت مبارک:» ش ولي الان نه . گلاسيوس خنديد و گفت خبري هم از اون موجود نبود . قبلش نورش مشخص مي شد و حرکت

.»  

 ـ چرا اين کارو کردين ؟

اه با شوق خاصي گرفتم البته همر.« يک سري تغييرات تو بدنت لازم بود . حالا عقدتونو مي بندم و بعد شما مال همين :» لاريسا گفت 

  درحضور خالق:» اضطراب . لاريسا يکم مکث کرد و بعد گفت 

تواين » :وقتي به اينجا رسيد صداش مثل اکو تو گوشم پيچيد و نذاشت بقيشو بشنوم ...« ستاره ها و کهکشان ها ... اينجا تو اين زمان 

  چهرم منقبض شد و کلافه شدم . هيچي نمي...« زمان ... زمان 

نگار يک چيزي گفت . اما نمي دونستم چي ؟ طرف شنيدم جز همون صدا ... زمان ... لعنتي . زمان بره به فنا . يکم بعد گلاسيوس ا

  صحبتش با من بود . سرمو با کلافگي به اطراف تکون دادم و گفتم

 نمي شنوم گلاسيوس نمي شنوم . يک صدايي تو:» دستشو گذاشت رو گونم و با تعجب چيزي گفت . صدام اوج گرفت .« نمي شنوم  »:

  شنوم ؟ ناله کردمبازوشو تو دستم گرفتم . چرا نمي .« گوشمه 
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دهنشو آورد نزديک گوشم . فکر کردم مي خواد حرفشو تکرار کنه ولي آروم بوسيدش . يکهو صدا قطع شد . .« هيچي نمي شنوم  »:

  «مي شنوي ؟:»با تعجب بهش نگاه کردم . گفت 

 . ـ آره ... الان مي شنوم

ردم . بعد با يکم مکث ک« بنيتا قبول مي کني ؟:» دستپاچه بودم . گفت  انگار چيز غيرعادي اي نبود . کاملا خونسرد باهاش رفتار کرد .

  لاريسا لبخند بي جوني زد و رفت.« آره :» لکنت زمزمه کردم 

  «الان مثلا ما باهم ازدواج کرديم ؟:»بيرون . وا چرا رفت ؟ درو بست . گفتم 

 . ـ آره

  ـ ولي از نظر دين من که قبول نيست تکليف من چيه ؟

  ... بولهـ ق

 ـ مطمئني ؟

سرشو آورد نزديک تر و تو يک حرکت سريع بوسيدم . اين بود جوابم . ديگه مالش شدم . ديگه مالم شد . حالم دست خودم نبود 

  فقط تو خوشي غرق شدم . در به صدا در اومد . ازم جدا شد . يکم بهم

  «بله ؟:»خيره شد و بعد گفت 

  . ن بياينـ عاليجناب همه اومدن . بانو گفت

  ـ خيلي خب

فقط فعلا » :خنديد و سرشو به نشونه ي تاييد تکون داد و گفت « گلاسيوس ميشه اين ستاره مال من باشه ؟:» خواستيم بريم که گفتم 

  دستاشو رو بازوهام گذاشت و گفت« بذارش اينجا بعد برش دار.

از اتاق رفتيم بيرون . واقعا همه اومده بودن . جمعيت خيلي زياد بود  سرمو به نشونه ي تاييد تکون دادم و دنبالش رفتم ..« بريم  »:

  ولي داخل قصر نبودن . داخل سالن يک تخت طلايي رنگ و خيلي
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قشنگ بود که مطمئنا جاي ما دوتا بود . ولي همه جمعيت بيرون بودن . جلوي قصر . صداي آهنگ ملايم همه جا پيچيده شده بود . 

  م و يکم مرتبش کردم . برگشتم طرفدستمو بردم طرف موها

با رضايت سرمو برگردوندم که نگام تو نگاهش گره خورد . .« عالي اي عزيزم :» بهم نگاه کرد و گفت « خوبه ؟:» گلاسيوس و گفتم 

  . يک لحظه متوقف شدم . بهم خيره شده بود . خيلي ناراحت بود

گازباس بود . هنوز زخم روي پيشونيش تو چشم بود . پوزخند زد و با عصبانيت رفت بيرون قصر . يکهو دلم ريخت . به گلاسيوس 

  نگاه کردم . خون خونشو مي خورد . کاش اين طور نمي شد . کاش

ا ارسيس و پتروس و سان همون بالنمي شد . دستمو گرفت و کشيدم . رفتيم بيرون قصر . خيلي جالب بود . لاريسا و اورنينا و سم

  نشسته بودن . خب مقاماي بالا بودن ديگه . لاريسا وسط بود اورنينا

سمت راستش و کنارش سمارسيس و پتروس هم سمت چپ لاريسا و سان هم کنارش . با اومدنمون لاريسا از جاش بلند شد و بقيه 

  لوم بودهم همينطور . رفتيم جلوشون و احترام گذاشتيم . کاملا مع

پتروس دلش مي خواد ريختمم نبينه ولي مهم نيست . مهم اينه که من و گلاسيوس هم ديگه رو مي خواستيم و عاشق هم بوديم و 

  خوشحال از رسيدن به هم . اورنينا با لبخند بهمون تبريک گفت و

شانا رو داره . براي همين اون در بعدش هم سمارسيس و سان اما پتروس هيچي نگفت . گلاسيوس مي گفت پتروس حکم پدر کهک

 . مورد همه چيز اونا بايد تصميم بگيره

ه نديمه هم رفت و ما فقط بهم خيره بوديم تا اينک.« بگو يک لحظه موسيقي رو قطع کنن و گوش کنن :» لاريسا به نديمه کنارش گفت 

  . صداي آهنگ قطع شد و بعدم نگاهاي خيره همه به ما هفت نفر

نه ي گلاسيوسم به نشو.« براش تاجو مياريم . خودت اين مراسمو انجام بده :» ک نديمه اومد جلوتر و به گلاسيوس گفت لاريسا با کم

  تاييد سرشو تکون داد . يکم بعد گازباس اومد . از ديدنش هر

گلاسيوس با خشونت بهش دفعه اعصابم بهم مي ريخت و از يک طرف هم هول مي شدم . براي چي بايد به اون تاجو بدن که بياره ؟ 

  نگاه کرد و تقريبا انگار تاجو از دستش کشيد . ترسيدم نکنه باز
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تي گازباس با چشماي آتيشي به گلاسيوس نگاه کرد و رفت . ح.« واي خيلي قشنگه :» بينشون اختلاف بيفته براي همين با ذوق گفتم 

  »: لاريسا هم متوجه شد چون مسير رفتنشو دنبال کرد و بعد گفت

و باز نديمه نشوندش . گلاسيوس لبخند زد البته با حرص . رفت جلوتر و منو هم برد . ديگه همه حواسشون به .« شروع کن گلاسيوس 

  همه:» ما بود . گلاسيوس روبه روي من وايستاده بود . گفت 

بايد هميشه بهش احترام گذاشته بشه ... ي ستاره ها و سياره هاي کهکشان من ، آندرومدا ... از اين به بعد ستاره ي من کسيه که 

  توحال خودم غرق شدم . آخ چه...« کسي که همه وجود منه ... بنيتا 

با احساس . کاش منم اين طوري بودما . بهم خنديد و تاجو گذاشت روي موهاي فرم . خيلي تاج ظريف و نازي بود با همون سنگ 

  براي من هديهستاره ي من :» قيمتي بيضي شکلش . تو گوشم گفت 

  «. هديه براي بعد:» خنديدم و گفتم « اي نداره احيانا ؟

 . ـ همين الان وگرنه حلقتو نميدم

  . ـ گلاسيوس منتظرن همه

  . ـ نوچ

  «. دهه آخه من که هديه ندارم:» گفتم « چي شده ؟:» لاريسا گفت 

 . ـ به من ربطي نداره . اگه مجبور باشي پيدا مي کني

تکون دادم و گونشو بوسيدم . خنديد و از داخل جيبش حلقه رو در آورد . دستمو گرفت و حلقه رو با ملايمت داخل  سرمو با تاسف

  انگشتم فرو برد . صداي دست همه وحشتناک بلند بود . گوشامو

ا گفت و رو به اورنين.« رقصه بريم . وقت :» گرفتم و زدم زير خنده . از ته دل . گلاسيوس اومد نزديک و بوسيدم . بعد چند ثانيه گفت 

 «. باعث افتخاره:»لبخند زد و گفت « بانو اجازه ميدين با صداتون ؟:»

  ـ اگه جسارت نيست لطفا مي خونين ؟

  . ـ نه ... ترجيح مي دم به بانو برسم حالشون خوب نيست
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  . ـ باشه . پس لطفا آهنگي که مي گين تموم عمرتونه رو بذارين

سرشو به نشونه ي تاييد تکون داد و بلند شد . وسط جمعيت يک سن تقريبا بزرگ و خيلي رويايي و خوشگل و  و خنديد . اورنينا

  . طلايي بود . رفتيم داخلش و توجه همه به سمت ما معطوف بود

منو بگيره . صداي همون آهنگ دوباره پيچيد و باز هم همون حرکات قبل . من از حفظ بودم و اين باعث مي شد اونم دنبال حرکت 

  وقتي رقص تموم شد واقعا نفس نداشتم . گلاسيوس يکهو بلندم کرد

» :خنديد و گذاشتم رو زمين . اورنينا لبخند زد و گفت « گلاسيوس نکن ... :»رو بازوهاش و دوباره بردم طرف لاريسا و بقيه . گفتم 

  «. حرف نداشت . من خجالت مي کشم جلوي شما برقصم

و بعد دوباره همه شروع کردن به حرف زدن و پذيرايي و رقص . اورنينا و سمارسيس و همينطور بقيه بلند شدن و  گلاسيوس لبخند زد

  . اومدن داخل سالن و ماهم دنبالشون . روي صندلي نشستيم

  ... اورنينا با لبخند دست سمارسيس رو گرفت و رقصيدنو به تقليد از اونا پتروس و سان

*********************** 

  : فصل نهم

Marinana : 

اورنينا ديگه از رقصيدن خسته شده بود . سرجاش وايستاد و لبخند زد . هيچ کس جز اون هفت نفر نه داخل سالن بود نه مي تونست 

  «عزيزم ... برلا و استرنو کوشن ؟:» باشه . اورنينا گفت 

  . ـ تو قصرن

  ـ چي ؟؟؟؟ تنها ؟ براي چي نياورديشون ؟

ـ برلا خوابش مي اومد منم گفتم اينجا سروصدا براشون خوب نيست گم مي شن . گذاشتمشون همونجا نگران نباش نديمه هست بالا 

  . سرشون

 . ـ خيلي خب . ولي عاشق عروسي بودن
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که روي  سمارسيس هيچي نگفت . يکهو در کمال تعجب همه يک مرد قد بلند و چهارشونه اومد داخل و عجيب تر از اون نقابي

  صورتش بود . آخه همه مي دونستن که جز الهه ها و همسراشون کسي

عذر مي خوام مي دونستم نبايد مي اومدم اما خواستم بهترين فرصتمو براي بر :» حق اومدن داخلو نداره . و بعد صداش شنيده شد 

 «. آورده شدن بزرگ ترين آرزوم از دست ندم

خيره بود . اورنينا هم با تعجب به اون نگاه مي کرد و بنيتا و گلاسيوس هم که ديگه نمي شد حرفي لاريسا سرشو گرفته بود و به زمين 

  خواستم براي يک بار تو عمرم با:» زد ازشون . مرد گفت 

  «من ؟:» اورنينا با تعجب گفت .« ملکه ي برف برقصم 

  . ـ دقيقا بانو

رجور نمي دونم ... ه:» اورنينا با لکنت گفت .« خواهش منو رد نکنين :» ر و گفت اورنينا مردد به سمارسيس نگاه کرد . مرد رفت جلوت

  و به سمارسيس نگاه کرد . سمارسيس.« سمارسيس بخواد 

اورنينا کلافه بود ولي ديگه راهي نداشت . اميدش به اين بود که سمارسيس قبول .« نه ... اشکال نداره ... يک دور :» با تعجب گفت 

  د . ليوان دستشو روي ميز گذاشت و ناچار رفت طرفنکنه که نش

اون مرد ناشناس . مرد لبخند زد ودستشو گرفت . دور جديد رقص شروع شده بود . يکم رفتن دور تر از بقيه و رقصشونو شروع 

  دلم:» کردن . مرد سرشو خم کرد و تو گوش اورنينا زمزمه کرد 

ود . صداي مرد تغيير کرده بود و به گوش اورنينا به شدت آشنا ميومد و قديمي . خيلي اورنينا تعجب کرده ب.« برات خيلي تنگ بود 

  «تو کي هستي ؟:» قديمي ... گفت 

  . ـ مي ترسم بگم و جيغ بکشي

  ـ يعني چي ؟

 . ـ اورنينا بعد هزار سال طبيعيم هست که صدام يادت رفته باشه
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ناله کرد  اورنينا با کلافگي.« بهتره اينطوري مشکوک نشي :» مرد کشيدش و گفت اين جمله باعث شد که اورنينا سرجا خشکش بزنه . 

  تو کي اي ؟ کي اي که ميگي دلت واسم تنگ شده و از هزار:» 

يک عاشق ... خيلي دوستت دارم عزيزم ... همسر عزيزم ... مادر بچم ... بچه :» مرد آروم تر داخل گوشش زمزمه کرد « سال پيشي ؟

  اورنينا انگار خشک شد . هيچ چيز.« ر مرگم مرد اي که بخاط

سريع  و خيلي.« بايد برم ... الانه که غيب شم ... تنهات نمي ذارم :» نداشت که بگه . زبونش بند اومده بود . يکهو کارانوس زمزمه کرد 

 اورنينا رو ول کرد و دويد بيرون . اورنينا فقط مسخ شده

. همه با تعجب نگاهش مي کردن . بنيتا با حالت گنگ بهش نگاه کرد و خواست بلند شه که بهش نگاه کرد و يکهو دويد بيرون 

 «. من مي رم:» گلاسيوس گفت 

و رفت طرف اورنينا که با دستپاچگي مدام به اين طرف و اون طرف بين جمعيت نگاه مي کرد . گلاسيوس دستشو گرفت و خواست 

  طور که سرشو به حرفي بزنه که اورنينا دستشو پس زد و همون

اطراف مي چرخوند از پله ها دويد پايين و توي جمعيت . براي همه جاي تعجب داشت کارش . ميدويد . تو اون جمعيت مدام به اين و 

  اون مي خورد اما فقط دنبال کارانوس بود . جمعيتو پس مي زد . از

جا رو وارسي مي کرد . به سن رسيد . تو اون جمعيت هيچ کنار تعظيمايي که بهش مي شد مي گذشت و فقط با چشماي اشکيش همه 

  کس رو نمي تونست ببينه فقط دويد بالاي سن . همه مي ديدنش و

با هم پچ پچ مي کردن اما بازم نمي شنيد . فقط تشنه ي ديدن کارانوس بود . دستشو رو قلبش گذاشت و هي به اين طرف و اون طرف 

  کجا رفتي:» مه کرد مي رفت اما هنوز رو سن بود . زمز

کمرشو  و.« بانو بفرمايين . حالتون خوب نيست انگار :»گريه افتاد و بعد هم هق هق . گلاسيوس جمعيتو کنار زد و گفت « کارانوس ؟

  گرفت و آوردش . در حالي که هنوز اورنينا به اميد ديدنش به

اورنينا « ن ؟بانو خوبي:»ي نشوند . بنيتا دستشو گرفت و گفت پشت سرش نگاه مي کرد . گلاسيوس اورنينا رو برد داخل و روي صندل

  اشکشو پاک کرد و بازم سکوت کرد . کلافه بود و مدام به همه
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ولم » :اورنينا فقط با عصبانيت گفت « عزيزم اون مرد کي بود که اين طوري دنبالش مي گردي ؟:» جا نگاه مي کرد . سمارسيس گفت 

  و سرشو انداخت پايين . هنوزم سخت درگير.« کن سمارسيس 

ش برگشته ... درگير اين مسائل بود . نه درگير اين که چطور بعد هزار سال يک مرده زنده شده . درگير اين که واقعا چطور عشق

  نبود ... فقط مي خواست بدونه ... کي مي تونه دوباره کنار کارانوس

  ... بودنو حتي چند دقيقه حس کنه

************************************  

  : بنيتا

بود که اون که هنوز نبايد ظاهر  هرکار کرديم نگفت چش شده ، دنبال کي مي گرده ولي حس مي کردم کارانوس بود . تنها شکم اين

  . مي شد .ولي هر چي بود حس خيلي شديدي بهم مي گفت کار اونه

اورنينا سردرد شديد گرفته بود و هي گريه مي کرد . به کسيم نمي گفت چش شده . براي همين سمارسيس بردش قبل تموم شدن 

  مراسم . وقتي داشت مي رفت واقعا نگاهاي مسخره ي همه رو حس

ردم . گلاسيوس دستمو گرفت و لبخند زد بهم . منم با همون لبخند جوابشو دادم و دوباره رفتم تو فکر . نفهميدم مراسم چطور ک

  . گذشت . چطور کم کم همه جا خلوت شد و چطور من و اون مونديم فقط

  «. نيست بنيتا الان وقت خواب:» خيلي خسته بودم . سرمو گذاشتم رو شونش و چشمامو بستم . زمزمه کرد 

  ... ـ مي دونم ... يک ذره . لطفا

هيچي نگفت منم سرمو رو پاهاش گذاشتم و خودمو روي اون صندلي که البته همون تخت انگار جمع کردم . شروع کرد به نوازش 

  . موهام . واقعا داشت خوابم مي گرفت . يکهو يک نديمه اومد داخل

  «بله ؟:»احترام گذاشت . گلاسيوس گفت 

  . ـ عاليجناب پتروس گفتن فورا همين الان بريد به قصرشون . کار مهمي باهاتون دارن

 . خيلي خوابم مي اومد حوصله نداشتم . گلاسيوس دستمو گرفت و بلندم کرد
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بر کن ص يک لحظه:»هيچي نگفت . يکهو گفتم .« گلاسيوس اين موقع شب کار خيلي مسخره ايه که اين طوري احضارمون کنه :» گفتم 

  وايستاد و قبل اين که بتونه چيزي بپرسه دويدم داخل اتاق.« 

:» فت لبخند زد و گ« ببرمش تو اتاق خواب بعد بيام ؟:»عقدمون . ستاره کوچولو رو برداشتم و اومدم بيرون . رو به گلاسيوس گفتم 

  ستاره رو ازم.« اين همه پله رو که نميتوني به اين سرعت بري 

  «. خفه نشه:»بش گذاشت . خنديدم و گفتم گرفت و داخل جي

  . ـ نمي شه . زود باش بنيتا دير مي شه

خنديدم و دنبالش رفتم . ولي از يک طرف خيلي اعصابم به ريخته بود بابت اين اذيت کردناي پتروس . وقتي رسيديم پتروس بازم 

  . مثل هميشه فخر فروخته بود و روي تختش نشسته بود . سان نبود

ممنون »:گلاسيوس گفت .« بشينين از خودتون پذيرايي کنين :» تس بدبخت اين فقط خروس بي محله . بي مقدمه گفت خب خس

  «. عاليجناب ولي خب ترجيح مي ديم حرفاتونو بشنويم

  . ـ حرف خاصي ندارم . گفتم بياين تا قوانيني که تو بهش نگفتي رو همين روز اول بشنوه

  «. ولي براش زوده:»کردم . چهرش مضطرب شد . مگه اون قوانين چيه ؟ گفت با تعجب به گلاسيوس نگاه 

  ـ مي خواي صبر کني وقتي کار از کار گذشت بهش بگي ؟

  . ـ ولي اون نمي تونه اين قدر زود از پسش بربياد

  . ـ مشکل خودشه

 م نگفتي؟شما در مورد چي حرف مي زنين ؟ گلاسيوس مگه همه قوانينو به:»با حالت گنگ گفتم 

  «. من بهت مي گم:»جوابي نداد . پتروس گفت 

  . ـ بگين

ـ اول اين که گلاسيوس صاحب يک کهکشانه . اون زناي ديگه اي هم داره . خيلي هم داره . هر چند مدت يک بار دوباره بايد ازدواج 

  کنه و هر چند وقت يک بار يک ستاره مي ميره . اينا وظايف کمي
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 . نيستن و نيازمند نظارت و حضور مستقيم اونن . پس انتظار نداشته باش تو يک ماه بيش تر از دوباره ببينيش

چي ؟؟؟؟ ولي گلاسيوس به من قول داده در حقم بي انصافي نشه ... اون گفت پيشم مي مونه . من نمي تونم ديدنشو :»با ترس گفتم 

 «ادي ؟ماهي دوبار تحمل کنم . گلاسيوس مگه قول ند

يلي حرفاش خ.« اين کارو بکني گلاسيوس از هم جداتون مي کنم :» پتروس با پوزخند گفت .« دادم بنيتا پاشم هستم :» با حرص گفت 

  . ترسناک بود . داشتم مي مردم از دستش . گلاسيوس کلافه شد

فتي اينم بهش نگ:» خنديد و گفت « حامله ؟:» دم با تعجب داد ز.« و بعدي اينه که تو امشب سياره هاتو حامله مي شي :» پتروس گفت 

  »: برگشتم طرف گلاسيوس و زمزمه کردم« گلاسيوس ؟

سياره  وقتي:» سرشو انداخت پايين . تو چشمام اشک جمع شده بود و فقط با حيرت بهش نگاه مي کردم . پتروس گفت « حقيقته ؟

  مه ايهاتو حامله شدي بايد توي اين چند روز مواظب باشي تا صد

به بچه ها وارد نشه وگرنه خودت مي ميري . تهديد نيست يک ويژگي ستارست . چون ستاره بدون سياره نمي شه . اگه بچه ها بميرن 

  با گنگي و همون طور که.« تو هم مي ميري و نابود مي شي 

  «بچه ها يعني چي ؟:» جلوي گريمو مي گرفتم گفتم 

  . پنج سياره به دنيا ميان و احتمال اينکه يکي باشن کمتر از يک درصده ـ هر دفعه حاملگي ستاره بين يک تا

  «. يک دفعه بگين بايد ده تا ده تا بچه به دنيا بيارم:» با خشونت گفتم 

 مخواست بغلم کنه که پسش زدم . با ناراحتي صدام زد . گفت« چرا بهم نگفتي ؟:» و رومو برگردوندم . گلاسيوس صدام زد . ناله کردم 

  يک قدم رفتم عقب . يک« چرا بهم نگفتي ؟ چرا گلاسيوس ؟:» 

و قانون آخري که مي خواستم بگم اينه که حق گريه کردن نداري :» قطره اشک برخلاف تموم مقاومتم ريخت . پتروس يکهو داد زد 

  «. مسخرم مي کنين:» داد زدم .« 

  . ه کردنت ادامه بدي مي ميريـ نه ! يک ستاره نبايد گريه کنه . اگه يکم ديگه به گري

  ـ آخه چطور کسي مي تونه اصلا گريه نکنه ؟
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  . ـ ستاره هاي اينجا عادت دارن ... به من مربوط نيست که تو يک انساني نه ستاره واقعي

بهم :» دم با نفرت بهش خيره شدم . حالم داشت ازشون بهم مي خورد . از هردوشون . رفتم طرف در . گلاسيوس صدام زد . داد ز

  چرا بهم:» دويد و دستمو کشيد . داد زدم .« نزديک نشو گلاسيوس 

 «نگفتي ؟

 . ـ بنيتا نذار بينمونو بهم بزنن . عزيزم من قول دادم . قول دادم در حقت ظلم نشه . لطفا

 . ـ ول کن دستمو گلاسيوس . بايد از همون اول اينا رو بهم مي گفتي

ز ديگه هم فراموش کردم بگم . حتي حق بغل گرفتن يا دست زدن به بچه هاتو نداري . و چون يک يک چي:» پتروس با پوزخند گفت 

  انساني و يکهو به اين مقام رسيدي براي اين که در حق بقيه ظلم

مو ه نشه و با توجه به اينکه توي هر رابطه ي ستاره و کهکشان ستاره حامله مي شه تا دوسال ديگه بعد امشب حق رابطه داشتن با

  ندارين . شب خوش . حالا بهتره برين يک جاي ديگه دعوا کنين

خواهش مي کنم . گريه :» اشکم ريخت . چقدر ظالمانه اين حرفا رو مي زد . شروع کردم به هق هق . گلاسيوس با نگراني گفت  «.

  اشکامو خيلي سريع پاک کرد و گفت.« نکن . بنيتا خواهش کردم 

  «. گريه نکن »:

 بدي گلاسيوس . بدتر از بد . چرا بهم نگفتي ؟ ـ خيلي

 ـ چون مي ترسيدم قبول نکني . بنيتا فقط چون دوستت داشتم . باور کن . و مطمئن بودم که مي تونم کاري کنم که برات سخت نباشه

.  

تي قراره بچمو نتونم بغل جدي ؟ چي کار مي توني بکني که هيچ وقت گريه نکنم ؟ وقتي قراره ماهي دو بار ببينمت وق:» داد زدم 

  بگيرم وقتي قراره تا دوسال بودن باهاتو تجربه نکنم . چطور مي توني

کمکم کني ؟ چطور مي توني بهم کمک کني تا اشکم نريزه و زنده بمونم . وقتي تو ماهي دوبار بيشتر پيشم نيستي چطور اشکامو پاک 

  هشاز اينجا برين . گلاسيوس متوج:»پتروس گفت « مي کني ؟
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و از جاش بلند شد و رفت بالا . گلاسيوس با عصبانيت به رفتنش .« کن که امشب اگه سياره هاشو حامله نشه زندگيشواز دست داده 

  «. عزيزم چاره ي ديگه اي نداري:» نگاه کرد و گفت 

  . ـ اين واقعا رفتار درستي نيست با من گلاسيوس . اين اون انصافي نبود که حرفشو مي زدي

زيزم دست من نيست ... امشب رو مجبوري بقيشو گلم باور کن هر کاري مي کنم تا نظرش عوض شه . نمي ذارم تا دوسال از هم ـ ع

  دورمون کنه . خواهش مي کنم . امشب دست من نيست . مي ميري

  . اگه حامله نشي

يعني داري به من حامله شدنو تحميل مي کني ؟رابطه داشتن براي زنده موندن ؟ پس احساس و مسئوليت پذيري زناشويي :» داد زدم 

  چي مي شه ؟ من نبايد براي عشقم به تو بلکه بايد براي نجات

  «جون خودم باهات باشم ؟

 . ـ اينجا جاي داد زدن نيست بنيتا . بيا بريم بيرون

عزيز من ... کي گفته براي زنده موندن ؟ بنيتا ما عاشق هميم . هردومون به هم نياز :» يد و بردم بيرون . يکم بعد گفت و دستمو کش

  داريم . ما براي خودمون مي خواستيم امشب باهم باشيم ... و

 « . هستيم فقط از يک طرف و فايده ديگش اينه که براي دفاع از خودمونم هست

  . اينو قبول کنم . من نمي خوام حامله شم . متنفرم از اين مورد . حالم بد مي شهـ اما من نمي تونم 

  . ـ بنيتا اينو واقعا مجبوري . هردومون مجبوريم . لطفا

اعصابم بهم ريخته بود . اين واقعا امشب رو براي « بريم عزيزم ؟:» رومو برگردوندم . از پشت دستاشو دورکمرم حلقه کرد و گفت 

  بل تحمل مي کرد . پسش زدم با عصبانيت و دويدم . ميمن غيرقا

دونست اعصابم بهم ريخته ديگه سمجم نشد و فقط با سکوت دنبالم مي اومد . به زور جلوي گريمو مي گرفتم . براي چي گلاسيوس 

  اينا رو بهم نگفت ؟ من نمي تونم از پسش بر بيام . اصلا گريه
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:» زمه کردم زم« بريم بنيتا ؟:» نين سخته . وقتي به قصر رسيديم وايستادم . گلاسيوس گفت نکردن براي من سخته . همه ي اين قوا

  گازباس حقيقتو مي گفت که ازدواج با تو راحت نيست براي من

« .يک بار ديگه اسم اون عوضي رو جلوم بياري و بدتر ... تاييدش کني مي کشمت بنيتا :»حرصي شد و بازمو چنگ انداخت . گفت  «.

  بازومو کشيدم بيرون و با بغض دويدم داخل قصر و بعدم بالاي

پله ها . خيلي ديگه داشت اذيتم مي کرد . رفتم طرف اتاق و روي تخت نشستم . خيلي خيلي عصباني بودم . فقط به زمين خيره شدم و 

  از حرص ناخنامو مي جويدم . در به صدا در اومد و گلاسيوس

ه چي ک:» داد زدم .« بنيتا . عزيزم فقط همين يکبار رو :» دم . اومد جلو و کنارم نشست . کلافه بود . گفت اومد تو . رومو ازش برگردون

  ؟ من از حاملگي متنفرم اونم پنج تا پنج تا ... مثلا بخواي همه

کدومو  نمي خوام هيچ:» د زدم دا.« چيزو آسون کني که تا دوسال ديگه بتونم باهات باشم ... وقتي پنج تا بچه حامله مي شم من متنفرم 

  دستمو.« . نمي خوام ستاره باشم . فقط مي خوام زنت باشم 

موضوع بحثمون امشب نيست گلاسيوس . من وظيفه خودمو انجام مي دم اما :» بهش نگاه کردم و گفتم ...« يک امشب :»گرفت و گفت 

  من نگران بعد اونم . مطمئنم نمي تونم از پسش بربيام . اصلا

لافگي با ک.« امشب بذاريم فقط براي خودمون باشيم . امشب امشبه . فردا فرداست :» کمرمو گرفت و گفت .« مکان نداره که بتونم ا

  واقعا اين چيزيه که از من مي:» نگاهش کردم . با بغض گفتم 

را شه بعضي اوقات به خواست تو نيست من چيزي مي خوام که به توآرامش بده اما چيزي که بايد اج:» بهم خيره شد و گفت « خواي ؟

  . بهش خيره شدم.« و اون بهترين راهه ... درست مثل الان 

 ... يک قطره اشکمو پاک کردم و بوسيدمش

************************ 

 «بيدار شدي بنيتا ؟:»چشمامو باز کردم . روي تخت خوابيده بودم . گلاسيوس دستمو گرفت و گفت 

 . ـ آ ... آره

 بي ؟ـ خو
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 . ـ فکر کنم

 «. ديشب حالت بد شد انگار:» دستمو گرفت و کمک کرد سرجام بشينم . گفت 

 ـ چرا ؟

 ـ نمي دونم فقط چيز عجيبي بود ... صبحونه مي خوري ؟

 . ـ آره . لطفا

 «... ممنونم ازت بنيتا:» نديمه رو صدا زد و بهش گفت صبحونه بياره . بهم خيره شد و گفت 

 ـ چرا ؟

 . ـ چون ... چون حاضر شدي اين کارو بکني

سرمو انداختم پايين و تلخ خنديدم . نديمه اومد داخل و صبحونه آورد . گلاسيوس ظرفو روي ميز گذاشت و يک ستاره بهم داد . 

  گرفتمش و يک گاز بهش زدم . ساکت بوديم دوتامون . موهامو مرتب

گلاسيوس منم بايد عذر بخوام بابت :» ردنم خيره شد . وقتي خوردمش گفتم کرد و بعد دستشو روي شونم گذاشت و ساکت به خو

  «. بحثشو پيش نکش:» فوري گفت ...« حرف ديشبم ... گازباس و 

مور مورم شد . واي من حاملم . يکهو يادم اومد . برگشتم .« اين چند روز مواظب بچه باش :» سرمو دوباره انداختم پايين . گفت 

 «چند روز ؟ :»طرفش و گفتم 

 . ـ نه روز ... تا به دنيا اومدنش

 «نه روز ؟ يعني چي ؟:» با تعجب گفتم 

  ـ نه روز ديگه به دنيا مياد يا ميان

اينم » :ديگه کلافه شدم . فقط نه روز ؟؟؟؟ چرا اين دنيا اين قدر با زمين فرق مي کنه ؟ همون شهاب سنگه رو طرفم دراز کرد و گفت 

  شهاب سنگوگرفتم اما از شدت.« خوبه  بخور ... برات خيلي

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          231  |صفحه            

 

بانيتتو درک مي کنم عص:» عصبانيت تو دستم لهش کرد . سرشو انداخت پايين . از جام بلند شدم و رفتم طرف در . دنبالم اومد و گفت 

  دستمو به نشونه ي سکوت بالا بردم و با لرزش...« بنيتا ولي 

 «. . اگه مي شهفقط ... فقط مي خوام يکم تنها باشم :» گفتم 

 . ـ مواظب باش

رومو برگردوندم و رفتم بيرون و درو کوبيدم . از پله ها رفتم پايين . نديمه اومد طرفم ، احترام گذاشت و شنلمو بهم داد . گرفتمش و 

  همونطور که دورم مي گرفتمش رفتم بيرون قصر . طرف قصر

ي تونم تحمل کنم خدا ؟ به قصر که رسيدم رفتم داخل ... وارد شدنم به قصر لاريسا حرکت کردم . تو راه فقط تو فکر بودم . چطوري م

  مساوي شد با بيرون اومدن گازباس از اتاقش . سرمو انداختم

 سرجام ميخکوب شدم . با صدايي« به حرفم رسيدي ؟:» پايين و با قدماي تند طرف پله ها حرکت کردم . گازباس از پشت سرم گفت 

  مي دونم الان حامله اي براي همين اصلا» که مي لرزيد گفت :

اذيتت نمي کنم ... نکنه بچه هات بميرن و تو هم بميري . ولي بنيتا دير نيست . درسته اگه همسر اون نباشي مي شي محافظ قصر 

  بس کن:» داد زدم ...« اورنينا و ازدواجت خلاف قوانينه ولي لاريسا 

برام زجر شده بود . رسيدم به سالن اصلي . رفتم تو و دنبال لاريسا گشتم . رو تختش نشسته بود و  و از پله ها دويدم بالا . همه دنيا «.

  خيلي کلافه بود . چند تا نديمه و نگهبان و پتروس و ... هم دور

« ي شده ؟بانو چ» دنبال کي ؟ اومد جلو که منو ديد . گفتم :.« بگردين دنبالش :» و برش بودن . از جاش بلند شد و با عصبانيت گفت 

  «چي شده ؟:» گريه افتاد . بغلش کردم و گفتم 

  ... ـ اورنينا

  ـ ارونينا چي ؟

  . ـ دزديدنش

  «چي ؟؟؟؟؟؟؟:» با تعجب گفتم 
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  . ـ اورنينا رو دزديدن ... نيست

  ـ کي آخه ؟

  . يدا شهـ نمي دونيم . هيچ کس نمي دونه کي اين کارو کرده . همه رو فرستادم دنبالش . کاش پ

 «خواهرم ؟:»با تعجب و چشماي اشکي ازم جداشد و گفت .« بانو ... نگران خواهرتون نباشين . پيداش مي شه :» تو گوشش گفتم 

 . ـ بانو ... من مي دون

  ـ چطور مي دوني ؟

  ـ الان مهمه ؟

د داخل سمارسيس اوم.« برو بگو همه دنبالش بگردن :» به نديمه گفت .« نه ... مهم اينه پيدا شه :» با اضطراب روشو برگردوند و گفت 

  «بانو پيدا نشد ؟:» و احترام گذاشت . گفت 

  . ـ نه

  « ... قصرت بنيتا برو:» سمارسيس سرشو انداخت پايين . خيلي کلافه بود . لاريسا اشکشو پاک کرد و گفت 

  . ـ بانو من مي خوام کمک باشم

  . ـ تو حامله اي . برو

لاريسا با استرس شروع کرد به راه رفتن داخل سالن . « نه بانو ... من مي مونم . بايد کمک کنم . :» سرمو انداختم پايين و گفتم 

  «مي تونم يک خواهش کنم ؟:» سمارسيس گفت 

  . ـ بله حتما عاليجناب

  مواظب برلا و استرنو باشي ؟ ـ مي شه

حتما عاليجناب . با اجازتون مي برمشون قصر :» دلم براش سوخت . خيلي مظلومانه اينو مي خواست . تنها اميدش به من بود . گفتم 

  «. خودمون

  . ـ ممنونم
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 ين تنها کاري بود که با اين وضعمبرق شادي رو يک لحظه ديدم تو چشماش . از ته دل گفت ممنونم و رفت . سرجام منتظر وايستادم ا

  از دستم بر مي اومد . يکم بعد آمد تو و برلا و استرنو رو هم

 آورد . برلا گريه مي کرد اما استرنو نه . برلا رو بغل کرده بود و دست استرنو رو گرفته بود . رفتم جلو و برلا رو بغل کردم . خدا رو

  عزيز دلم:» و گفتم  شکر گريه نمي کرد براي باباش . بغلش کردم

واقعا » :استرنو هم خودش اومد کنارم . سمارسيس گفت .« گريه نکن دختر خانوم . مامانت رفته بيرون قايم باشک بازي کنه . جونم  .

 «. ممنونم ازت

 . ـ خواهش مي کنم عاليجناب با اجازه

رفتيم تموم پله ها رو پايين و بعدم سمت قصر . وقتي رسيديم  و همونطور که اشکاي برلا رو پاک مي کردم رفتم . استرنو دنبالم اومد .

  چشمي گفت و شنلمو« شنلمو در بيار لطفا . :» به نديمه گفتم 

سرشو تکون داد و اومد . خوبه « راه مياي عزيزم ؟:» باز کرد و برد . برلا هق هق مي کرد . کوچولوي ناز . گذاشتمش رو زمين و گفتم 

  ن . رفتيم بالا . گلاسيوس داخل اتاقهردوشون گريه نمي کن

اومد طرفم و برلا رو بغل کرد « چي شده ؟:» هنوز روي تخت نشسته بود . تا منو ديد تعجب کرد . سلام دادم . اونم جوابمو داد و گفت 

  اورنينا رو دزديدن . تنها کمکي که از دستم بر مي اومد:» . گفتم 

  «يعني چي که دزديدنش ؟:» تعجب کرده بود . گفت  .«اين بود که بچه ها رو بيارم اينجا 

  . ـ نمي دونم

من مي رم به بقيه کمک کنم تو پيدا کردنش . مي توني از عهدش :» گذاشتش روي تخت و گفت .« کار خوبيه :» برلا رو بوسيد و گفت 

  بر بياي ؟ نديمه ها هم هستن عزيزم . سعي کن به خودت فشار

  «. نياري

  . . هستمـ آره . برو 

  «گشنه نيستي عزيزم ؟:» گونمو بوسيد و رفت بيرون اتاق . نشستم کنار برلا و استرنو رو هم نشوندم . به استرنو گفتم 
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  . ـ نه

  ـ مي خواين بخوابين ؟

  . ـ آره

 . ـ بفرمايين

مي » :م و منتظر موندم . گفت اشکشو پاک کرد« پرنسس شما چي ؟:» گذاشتمش روي تخت و پتو رو روش انداختم . به برلا گفتم 

  «. خوام حالم خوب شه

  ـ آخ ... الهي . پرنسس . مي خواين بازي کنيم ؟

 ـ مي تونم اون گلدونو بردارم ؟

رفت پيش گلدونه و گذاشتش رو زمين . چقدر کوچولو و با مزس . يکهو گلدونو فريز کرد . .« حتما :» به گلدون نگاه کردم و گفتم 

  خشکم زد . اونم اين قدرتو داره ؟ آره خب اورنينا مي گفت . با اين

 اينکه يکهو گلدون شکست و تيکه هاش که فريزش کرده بود ولي هنوز دست از سرش برنمي داشت و بازم بيش تر فريزش کرد تا

  پخش شد

لش بغ.« يکم :» از جاش بلند شد اومد کنارم و گفت « حالتون خوب شد ؟:» همون جا سرجاش نشست و سرشو انداخت پايين . گفتم 

  چه دختر خوشگلي ... کاش بچه منم مثل شما:» کردم و گفتم 

  «مگه تو بچه داري ؟:» گفت .« بشه . ناز ناز 

  . آره ... دارم . خدا کنه مثل شما بامزه و ناز بشهـ 

  . ـ مامان مي گفت بچه تو ناز مي شه

  ـ واقعا ؟

 . ـ آره

  . ـ نترسين پرنسس . پيداشون مي شه
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يک لحظه فکرم رفت سمت کارانوس . نکنه اون اين کارو کرده ؟ رفتم تو فکر . آخه براي چي بدزدتش ؟ واي نه . بايد پيداش کنن . 

  مامانمو:» ارانوس نمي فهمه چي کار داره مي کنه . برلا گفت ک

  «. دزد برده . اگه بکشدش من ديگه مامان ندارم

  . ـ نه پرنسس .اين حرفا رو نزنين . براي چي بايد بکشدش ؟ گفتم که مامانتون دارن قايم باشک بازي مي کنن

گذاشتم رو شونم و راه مي رفتم تا بخوابه . يکهو نديمه اومد تو . گفتم  دوباره گريش گرفت . بغلش کردم و از جام بلند شدم . سرشو

  «چي شده ؟:» 

  ـ بانو يکي اومده کارتون داره .بگم بيان ؟

 ـ کي ؟

  ـ ورونيکا

 مرفت بيرون و بعدش هم ورونيکا اومد داخل . همون طور که برلا بغلم بود بهش احترا.« بگو :» تعجب کردم . با حالت گنگ گفتم 

  سعي کردم« خوبي ؟:» گذاشتم . عادت کرده بودم . لبخند زد و گفت 

 . ممنون:» جلوي تعجبمو بگيرم . گفتم 

ـ شنيدم چه اتفاقي افتاده ... آمدم تا بهت کمک کنم . هرچي باشه اونا دونفرن و استرنو وقتي بيدار شه خيلي شيطنت مي کنه و تو هم 

  . ... که حامله اي

  . ـ ممنون بانو

رفت و روي تخت کنار استرنو نشست . از ديدنش هيچ حس خوبي نداشتم . اصلا معلوم نيست واقعا نيتش اينه يا نه . ولي فعلا بي 

  خيال شدم . خوشگل تر از قبل شده بود . رومو برگردوندم و دوباره

هنوز  بالشو صاف کردم تا اذيت نشه . ورونيکا برلا رو آرومتکون دادم تا خوابش ببره . وقتي خوابيد گذاشتمش رو تخت کنار استرنو و

  ساکت و غمگين بهشون نگاه مي کرد . نشستم اون طرف تخت
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بيچاره اين بچه ها ... مخصوصا برلا خيلي غمگينه . نمي دونم چرا استرنو اين :» از سکوت بينمون راضي نبودم براي همين گفتم  .

  «. طوري نيست

  . نيست و اين چيزا رو درک نمي کنهـ آره . استرنو زياد احساساتي 

  . ـ شايد

سرمو آوردم بالا و همون طور که تو چشماش خيره مي شدم « با گلاسيوس خوبين ؟:» دوباره سکوت . سرمو انداختم پايين . گفت 

  خوبه ... حتما خيلي:»نفس عميق کشيد و گفت !« عالي :» گفتم 

  «. هم خوش حاله

  . هـ اونو نمي دونم ولي من آر

  ـ يعني مي خواي بگي از قوانيني که تازه متوجهشون شدي نمي ترسي و کاملا راضي اي ؟

 . ـ نمي شه گفت کاملا ولي گلاسيوس بهم کمک مي کنه ... خودمم به قيمت داشتن گلاسيوس حاضرم قبول کنم

مي خواست حرصم بده منم جوابايي مي دادم که بفهمه اين کاراش روم تاثير نداره . البته چهرش هنوز مثل قبل مهربون بود . نمي 

  دونم . يکهو برلا از خواب پريد و جيغ زد . فوري بغلش کردم و گفتم

ترسيدم استرنو بيدار شه براي همين از اتاق رفتم دوباره بغلش کردم ولي آروم نمي شد . .« مامانم :»گريه کرد و جيغ زد « جانم ؟ »:

  «. مامان:» بيرون تا ساکتش کنم . هي گريه مي کرد مي گفت 

 «. حال مامانتون خوبه . باور کنين پرنسس . خواهش مي کنم گريه نکنين . خوبن بر مي گردن:» فشارش دادم و گفتم 

دم ولي ساکت نمي شد . ديگه داشت اعصابم بهم مي ريخت . خب دختر يک عالمه باهاش حرف زدم تکونش دا.« مامان :» جيغ زد 

  »: خوب تو رو چه به بچه داري ؟ نديمه رو صدا زدم . اومد . گفتم

» :هنوز گريه مي کرد . به نديمه گفتم « پرنسس غذا چي دوست دارين ؟:» بهش نگاه کردم و گفتم .« برو يکم غذا بيار بدم بهش 

  «. پرنسس بسه لطفا:»وي مبل نشستم . گفتم رفت . ر.« گست بيار 
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حالم داشت بهم مي خورد . حالت تهوع شديد گرفتم . چرا اين قدر زود ؟ برلا رو فوري دادم به نديمه کنارم و رفتم طرف دستشويي . 

  خداروشکر ديگه دستشويي داشتن . بالا آوردم . چند بار پشت

اشت گست مي خورد و هق هق مي کرد ولي گريه نمي کرد . ورونيکا اومد پيشم . گفتم سرهم . وقتي بهتر شدم رفتم بيرون . برلا د

  «بانو ببخشين ... طبيعيه که من از الان حالت تهوع گرفتم ؟:»

 . ـ آره. نگران نباش . من مي رم حس مي کنم نيازي نداري به کمک داشتي خبرم کن

نشستم کنار برلا و بهش گست دادم . اونم خيلي دوست داشت . لپشو بوسيدم و و رفت . معلومه از اولم نمي خواست که کمکي بکنه . 

  موهاشو ناز کردم . خيلي با مزه مي خورد . خب دنياي بچگي

  «. مامانمو مي خوام:» همينه ديگه . بخوري گريه نمي کني ديگه . به مبل تکيه دادم و بهش خيره شدم . وقتي غذاشو خورد گفت 

  . طمئن باشينـ ميان پرنسس . م

  «چرا ؟:»با تعجب برگشتم طرفش و گفتم « بانو ميذارين موهاتونو درست کنم ؟:»اومد تو بغلم . نديمه اومد و گفت 

  . ـ چون مدل موي عروسيتونو دارين . بايد عوض شه

د به ول نکشيد . وقتي کارم تموم شناچار باشه اي گفتم و برلا رو به يک نديمه ديگه سپردم ورفتم تو اتاق . زياد درست کردن موهام ط

  موهام نگاه کردم . بد نبود . از جام بلند شدم و رفتم بيرون که

  «چي شده ؟:» يک نديمه سراسيمه اومد تو . گفتم 

  ... ـ بانو

 . ـ چي شده ؟ زود باش . درست بگو

  . ـ ملکه ي برف پيدا شدن ... توي قصر غلغلست

  «چرا ؟:» با تعجب گفتم 

  . دونم . مي گن حال الهه نور بد شده ـ نمي
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ترسيدم . نکنه واقعا همون چيزي که حدس زده بودم درست بود ؟ فورا دويدم پايين . برلا خوابيده بود . از قصر رفتم بيرون و بعدم 

  طرف قصر لاريسا حرکت کردم . خيلي استرس داشتم . معلوم نيست

رسيدم رفتم روي بيضيه . وقتي رسيدم بالا صحنه ي جلو روم يک لحظه شوکم کرد .  چه محشري الان اونجا به پا شده . به قصر که

  کارانوس بود واقعا . لاريسا روي تختش نشسته بود و از خشم مي

لرزيد . سمارسيس فقط با حيرت به اورنينا و کارانوس که کنار هم روي زمين جلوي لاريسا نشسته بودن نگاه مي کرد و گلاسيوس 

  گلاسيوس اضطراب داشت انگار . دستشو زير چونش کنارشون .

من ... » :تعجب کردم . با لکنت گفتم « براي چي اومدي ؟:»گذاشته بود و تو فکر بود . رفتم کنارش . تا متوجهم شد با خشونت گفت 

  «... من فقط

  . ـ برو بنيتا . نمي خوام اينجا باشي

  . ـ من بايد باشم

  . اغونه ... تو وضعت درست نيست . نبايد مي اومديـ برو ... الان همه چيز د

  . ـ بس کن ديگه گلاسيوس

و به اون دوتا خيره شدم . مي دونم کلافه شده بود ولي منم حقي داشتم . کمرمو گرفت و ديگه هيچي نگفت . لاريسا خيلي عصباني بود 

  کارانوس پوزخند زد و.« حرفتو پس بگير کارانوس :» . داد زد 

کارانوس ديونم نکن . بگو عاشق من بودي . :» هيچي نگفت . لاريسا اشکش ريخت . از جاش بلند شد ، رفت جلوشون و گفت 

  اشکش بيشتر ريخت . منتظر به« کارانوس چرا حرف نمي زني ؟

لا هم عاشقشم ... حتي براي من از همون اول اورنينا رو دوست داشتم و تا حا:» کارانوس نگاه مي کرد . کارانوس خيلي قاطعانه گفت 

 «. رسيدن بهش نقشه کشيدم تا روز عروسي بکشمت

و از کنارش شمشير نورو برداشت . خيلي عصباني بود . خشکم زده بود . يکهو کارانوس با .« مي کشمت کارانوس :» لاريسا فرياد زد 

  و همين طور اون بچه اي که مرد هم:» صداي بلند تر گفت 
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لاريسا يکهو شمشيرو انداخت و سرگيجه گرفت . فوري دويدم و گرفتمش . دستشو به سرش گرفته بود و هق هق .« بچه ي من بود 

  از جاش.« بسه کارانوس . بسه :»مي کرد . اورنينا با گريه گفت 

بانو :» تم ردم و فوري گفبازوشو نوازش ک.« ببرينشون . از اينجا ببرينشون :»بلند شد و اومد تا به لاريسا کمک کنه که لاريسا داد زد 

  «. بگو ببرنشون . بگو:» ناله کرد .« چشم . چشم آروم باشين 

گلاسيوس اومد پيشم و بازوي لاريسا رو گرفت تا از من بگيردش . نگهبانا بازوي دوتاشونو .« ببرينشون ديگه :» با عصبانيت گفتم 

  گرفتن و خواستن ببرنشون که اورنينا گريه افتاد و لاريسا رو

دلم براي اورنينا سوخت ولي الان لاريسا مهم بود .« خواهش مي کنم ببرينشون :» صدا زد . سمارسيس روشو برگردوند . لاريسا داد زد 

  . . کمرشو محکم تر گرفتم و سعي کردم کاملا بلندش کنم

داشت « چرا اينطوري شد ؟» گلاسيوس کمکم کرد . برديمش تو اتاقش و روي تخت دراز کشونديمش . هق هق مي کرد . گفت :

  اشکم در مي اومد . چرا کارانوس يکم رحم نداره ؟ از جاش بلند شد و

دستشو گرفتم . از جاش بلند شد و ساعت کنارشو شکوند . هرچي دوروبرش گير آورد پرت کرد با عصبانيت رو « چرا ؟:» داد زد 

  زمين و شکوند . اشکم ريخت که گلاسيوس سريع پاکش کرد . رو

 . زمين نشست و بدتر گريه کرد . حق داشت . خيلي هم حق داشت

*************************** 

هنوز کارانوس و اورنينا تو زندان بودن . تموم تلاشم براي رفتن پيششون بي فايده بود چون گلاسيوس اصلا نمي ذاشت از جام تکون 

  مثل بخورم . اصلا نمي ذاشت وارد اين ماجراها بشم . دلم داشت

سير و سرکه مي جوشيد . معلوم نيست چيکار مي کنن . لاريسا چشه . گلاسيوس حتي نمي ذاشت از در اين قصر برم بيرون . ديگه 

  شکمم بزرگ شده بود . شايد دليل اين زمان کم حاملگي همون باشه

ولي اصلا حس خوبي نداشتم . اصلا نداشتم از اين که توي زمين هر ماه اينجا يک روزه ... اون طوري دليل تک تک اينا رو مي فهميدم . 

 که هر روز شکمم بزرگ تر بشه ولي چاره چي بود ؟

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          239  |صفحه            

 

و بدتر از اون حالم از اندامم بهم مي خورد . ديگه تحمل نداشتم . حتي نمي ذاشتن به شکمم دست بزنم . مونده بودم وقتي به دنيا بياد 

  ه اصلا بدم مياد از همچين چيزييا بيان چطور بغل نکردنشونو تحمل کنم . درست

ولي بازم خب بچمن هرچي باشه . يا شايدم بچمه ... خداکنه يکي باشه . واقعا مي ترسم . همين طوري هم مي ترسم از به دنيا آوردن 

  بنيتا اينو:» بچه چه برسه به پنج تاش . گلاسيوس با صداش از افکارم درم آورد 

يش تر شد تعجبم ب.« من :» خنديد و گفت « کيه ؟:» رش وايستادم . يک عکس بود . با تعجب گفتم از جام بلند شدم و پشت س.« ببين 

 «. خداي من . چقدر خوشگل بودي:» . عکسو از دستش کشيدم . زمزمه کردم 

  «. بر حسب اتفاق پيداش کردم . جالب بود:» با حيرت به عکس نگاه کردم . خنديد و گفت 

  ـ مال من باشه ؟

  . . اين تنها عکسيه که از بچگيم دارمـ نه 

به  دوباره.« عاليه :» و بهم دادش . گونشو بوسيدم و گفتم .« باش :» مظلوم نگاهش کردم يا همون گربه ي شرک . لبخند زد و گفت 

 «گلاسيوس ستارم چي شد ؟:» عکس نگاه کردم . گفتم 

  . ـ نمي دونم ... بايد بپرسم

  . ه بايد برام يکي بزرگترشو گير بياريـ گلاسيوس اگه حالش خوب نش

  . ـ بنيتا اون قدرتشو داده به تو ... کم کم ضعيف ميشه مي ميره

 . ـ آخه براي چي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من دوستش دارم . بميره مي زنم زير گريه

 ـ بنيتا فکر نمي کني رفتارت خيلي مسخرست براي يک ستاره معمولي و کوچولو ؟

  ؟ـ باز به من گفتي بچه 

 . ـ اگه اشتباه مي گم بگو اشتباه مي گي . نبايد اين قدر ضعيف باشي که براي يک ستاره بگي مي زنم زير گريه

 . ـ اگه بذاري برم پيش لاريسا نمي زنم زير گريه

  . ـ دوباره بحثشو پيش نکش
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  . ـ آخه من نمي فهمم چرا نمي ذاري برم پيشش

ـ خودت مي فهمي . چون حامله اي . مگه نشنيدي پتروس چي گفت ؟ گفت اگه بچه ها بميرن تو هم مي ميري . نذار بخاطر يک 

  . خواسته کوچولوت اين اتفاق بيفته

رش سخيلي بده . اصلا مي دوني چه بلايي الان  ـ براي چي بايد بميرن ؟ من مواظبم فقط مي خوام به لاريسا کمک کنم . حالش خيلي

  اومده ؟ چطور مي توني بگي نرو ؟ بخاطر بچه هات ؟

  «. نه بخاطر تو:» دستمو گرفت و گفت 

  . ـ توروخدا گلاسيوس

  . ـ نه

 «. خيلي خب . با حضور من:» بغض کردم . تا ديد داره اشک تو چشمام جمع مي شه گفت 

  . ـ عاشقتم

س رفتم و رفتيم پايين . طرف قصر لاريسا حرکت کرديم . وقتي رسيديم گازبادستشو گ.« بريم :» با کلافگي نفسشو داد بيرون و گفت 

  بيرون قصر بود . سرمو انداختم پايين و گلاسيوس بي توجه به اون دستمو کشيد و

ونم برم بالا تگلاسيوس من الان خيلي سنگينم ها ... از روي اين همه پله نمي :» رفتيم داخل . بعدم از پله هاخواستيم بريم بالا که گفتم 

 «خودت مي توني بري ؟:» بهم نگاه کرد و بعد منو برد طرف بيضيه . گفت .« 

  ـ خسته نمي شي از پله ها بياي بالا خودت ؟

  . ـ نه

  . ـ خيلي خب

 «ازي ؟مي دونستي خيلي لجب:» رفتم روي بيضي و اونم از پله ها رفت بالا . وقتي رسيدم صبر کردم برسه بعد بريم . رسيد و گفت 

  . ـ آره

  «بانو کجان ؟:» از نديمه پرسيدم 

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          241  |صفحه            

 

  . ـ داخل اتاقشون

  «بانو کجان ؟:» رفتم طرف اتاق و در زدم .از نديمه پرسيدم 

  . ـ داخل اتاقشون

حالشون  »رفتم تو . لاريسا خوابيده بود . با صداي آرومي که بيدار نشه گفتم :.« بفرمايين :» رفتم طرف اتاق و در زدم . نديمه گفت 

  «چطوره ؟

  . ـ خيلي بد

با نگراني نگاهش کردم . رفتم جلو و کنارش نشستم . تو خوابم انگار کابوس مي ديد . دستمو رو موهاش گذاشتم و باهاش بازي 

  فقط به.« دلم براش پر مي کشه :» کردم . رو به گلاسيوس گفتم 

لبخند کوچيک و تلخي زد . منم جوابشو با يک لبخند ديگه دادم ولي تلخ نه . لاريسا خيره شد . لاريسا چشماشو باز کرد . تا منو ديد 

  کمک کردم بلند شه . روي تخت نشست و سرشو گرفت . به

 «. بايد برم:» بهم نگاه کرد و گفت « بانو بهترين ؟:» گلاسيوس نگاه کردم . هنوز ساکت بود . گفتم 

  ـ کجا بانو ؟

  . مکم مي کني ؟ نمي خوام با نديمه برمـ زندان ... بايد ببينمشون . ک

مردد به گلاسيوس نگاه کردم . من که خيلي مي خواستم برم ولي مطمئنم گلاسيوس به شدت متنفر بود از اين موضوع و هرچي بود 

  براي من نظر اونم مهم بود اونم تو همچين موضوع مهمي که

با حرفم لاريسا برگشت طرف گلاسيوس و مظلومانه نگاهش کرد « اجازه مي دي گلاسيوس ؟:» قصدش فقط مراقبت از من بود . گفتم 

  «. قول مي دم مراقبش باشم . لطفا:» . گفت 

  ـ بانو ... اگه جسارت نيست مي شه خيلي مواظبش باشين ؟ يا مي شه منم بيام ؟

  . قط بنيتا مي دونه . قول مي دم خيلي مواظبش باشمـ نه ... تو نيا موضوعيه که ف
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ند روز بانو باور کنين اين چ:» گلاسيوس کاملا از چشماش نا رضايتي معلوم بود ولي باشه اي گفت و بعد احترام رفت بيرون . گفتم 

  تموم مدت ازش خواستم اين اجازه رو بده که بيام ديدنتون ولي نمي

بازوشو گرفتم و بلندش کردم . بردمش بيرون اتاق و پايين . خودشو بهم سپرده بود و .« کمک مي کردم ذاشت ... وگرنه خيلي بهتون 

  من برخلاف دردي که داشت کم کم تو کمرم پيدا مي شد مي

 . بردمش

تي . وق نمي دونستم وقتي بره زندان اصلا چي کار مي کنه ولي خب مطمئن بودم اگه منم نمي بردمش شده به زور خودشم مي رفت

  رسيديم رفتيم داخل . با کنجکاوي به داخل سلول نگاه کردم . موهاي

سفيد اورنينا که هميشه بافته بود الان باز بود و خودش تو بغل کارانوس خوابش برده بود . چهرش مظلوم بود ولي براي لاريسا اين 

  صحنه خيلي بد بود . خودشو کشوند طرف ميله ها و دستشو

 کارانوس« کارانوس چي کار مي کني ؟:» کارانوس بهش نگاه کرد . هنوزم غرور داشت تو چشماش . لاريسا گفت روشون گذاشت . 

  با.« خوابيده ... کاري نکن بيدار شه :» لبخند زد و زمزمه کرد 

 يارونو از تو بغلت در با:» اضطراب به چهره ي لاريسا خيره بودم . لعنتي کارانوس خيلي داري زهر مي ريزي . لاريسا با خشونت گفت 

.»  

 . ـ نه ... گناه داره لاريسا . ضعيف شده . مي خوام تو بغلم يکم آروم باشه

با اين دادش اورنينا يکهو پريد . به لاريسا نگاه کرد و يکم بعد که .« کارانوس حق نداري اين طوري حرف بزني :» لاريسا داد زد 

  لاريسا با عصبانيت« ؟ لاريسا ... اومدي:» متوجه موقعيت شد گفت 

ا با لاريس...« لاريسا منو از اينجا بيار بيرون ... بچه هام :» اورنينا از جاش بلند شد و با خواهش گفت .« اورنينا ازش دور شو :» گفت 

  «. عمرا اورنينا ... تو بهم خيانت کردي:» خشونت گفت 

کارانوس بگو دوستم داري ... بگو که حرفاي ديروزت :» رو به کارانوس گفت  لاريسا.« لاريسا مقصر من نبودم :» اورنينا با گريه گفت 

  «. هيچ واقعيت نداشته ... بگو تا از اينجا نجات پيدا کني
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من نه »:لحنش ملتمسانه بود . کلافه شده بودم . اصلا نمي تونستم قضاوت کنم . بين اورنينا و لاريسا . واقعا نمي شد . کارانوس گفت 

  لاريسا با.« رم نه اين حرفو مي زنم براي نجات خودم دوستت دا

کارانوس پوزخند زد . از جاش بلند شد . اومد کنار اورنينا . کمرشو گرفت .« اگه اين کارو نکني کارانوس مي کشمت :» خشونت گفت 

  بهم مي گي از زندگيم دست بکشم تا زندگيمو نجات بدم:» و گفت 

ر منه . ازش دست بکشم که تو اعدامم نکني ؟ وقتي دوتاشون باهم برابرن پس بذار هنوزم عاشقش ؟ اورنينا تموم هستي منه . عم

  . باشم و بميرم . حداقل آبروم نره . بگن از عشقش محافظت کرد

 نبا کف دست زدم به پيشونيم و خواستم حرفي بزنم که لاريسا به نگهبا.« نگن به خاطر زندگيش علاقه هزارسالشو فراموش کرد 

  گفت که اورنينا رو از زندان بيارن بيرون و ببرن . کارانوس چهرش

سي »:با انتقام تو صورت کارانوس خيره شد و گفت ...« ببرش :»ابهام داشت نگهبان اورنينا رو آورد بيرون . لاريسا با عصبانيت گفت 

 «. ضربه شلاق

اده بود . اورنينا گريه افت.« نه :» ي بردنش . کارانوس با ترس زمزمه کرد کارانوس ترسيد و فورا به اورنينا نگاه کرد که داشتن به زور م

  رو به.« دخالت نکن :» داد زد .« بانو لطفا :» گفتم 

کارانوس با ترس به لاريسا نگاه کرد . ديد هيچ چاره .« حالا ببينم حاضري از زندگيت دست بکشي تا نجاتش بدي :» کارانوس گفت 

  «. خيلي خب ... فقط اين کارو نکن:» گفت اي نداره براي همين 

  . ـ مي شنوم

  . ـ لاريسا اول نجاتش بده

  «. نه:» لاريسا با عصبانيت داد زد 

  . ـ لاريسا باشه ... دوستت دارم ... لاريسا نجاتش بده

اي لاريسا با دست.« تش نکن چيزي که مي خواستم نبود . اين که بهم بگي دوستت دارم و پشت سرش بگي اذي:» لاريسا با اشک گفت 

  «. بريم:»گريه از روي ميله ي آهني سر خورد و به من گفت 
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وسط ...«  بانو ملکه ي برف که مقصر نيستن:» بازوي لاريسا رو گرفتم و گفتم .« نه لاريسا ... گفتي اذيتش نمي کني :» کارانوس گفت 

  يچاره ا.«حالم بده . منو ببر :» حرفم با صداي لرزون گفت 

نداشتم . بردمش و تموم مدت اين صداي کارانوس بود که مي خواست تا لاريسا اورنينا رو نجات بده . اشکمو پاک کردم و بردمش . 

  بيرون داشتن لاريسا رو شلاق مي زدن . خيلي حالم بد شد . ديگه

هق هق کردم . يکهو سرم گيج رفت . با تموم حال بدش .« گريه نکن بنيتا :» گريم گرفت . لاريسا برگشت طرفم و با وحشت گفت 

  کمک کنين:» افتادم رو زمين . داد زد .« گريه نکن :» گرفتم و گفت 

سا با ته بودم . بردنم طرف قصر . لاريديگه گريه نکردم . نمي تونستم بکنم ولي سرم داشت مي ترکيد و سرگيجه گرف.« بياريمش 

  گلاسيوس دويد.« نترس بنيتا . فقط ديگه گريه نکن :» نگراني گفت 

بانو مگه قول :»بغلم کرد و بردم تو نزديک ترين اتاق . روي تخت دراز کشوندم و با اضطراب گفت « چش شده ؟:»طرفم و گفت 

  «؟خوبي :»دستمو گرفت و گفت « ندادين مواظبش باشين ؟

  . ـ سرم داره منفجر مي شه

  ـ گريه کردي ؟

دستمو رو سرم گذاشتم . همه چيز .« براش يکم جولان بيار :» سرمو به نشونه ي تاييد تکون دادم . عصباني شد . رو به نديمه داد زد 

  جلوم دوتا شد . حتي گلاسيوس ... يکم بعد گلاسيوس سرمو

نمي دونستم چيه . تو ليوان بود . حدس زدم همون جولان باشه . آوردش طرف لبام و .« ور اينو بخ:» گرفت و يکم بالا آورد و گفت 

  ازش گرفتم و يکم.« خودم مي خورم :» خواست بهم بدش که گفتم 

 «اين چي بود ؟:» مزه کردم که حالم بهم خورد . تلخ تلخ بود . از خودم دورش کردم و گفتم 

 ... ـ بخورش بنيتا

  . ـ نمي خورم تلخه

  . ـ زود باش
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رومو برگردوندم . سرمو برگردوند و به زور بهم خوروندش . حالم داشت بهم مي خورد . تلخيش اونقدر زياد بود که تو کل بدنم 

  «. خيلي تلخه:» حسش کردم . ناله کردم 

  ـ بهتري ؟

  . ـ آره . ولي حالم داره بد مي شه

گلاسيوس کلافه بود . نه مي تونست به لاريسا چيزي بگه نه مي تونست جلوي .« ببخشيد :» از جاش بلند شد . لاريسا با ناراحتي گفت 

  بهت گفتم نبايد:» عصبانيتش رو بگيره . يکهو داغ کرد داد زد 

سرمو انداختم پايين . خب چيزي نداشتم که بگم . راست مي گفت . هي لج کردم گفتم هيچيم نمي شه . مگه چي کار .« بري لج کردي 

  کنم که بچه هام بميرن و ... ولي واقعا شرمنده شدم . دوباره دادمي 

وسط ..« .گفتم برات ضرر داره . هميشه فکر مي کني چيزايي که پيش خودت قضاوت مي کني درسته و اصلا فکر نمي کني که من :» زد 

  ... خيلي خب ... از اين به بعد متوجه شدم:» حرفش گفتم 

با غضب بهم نگاه کرد . .« ... فهميدم ... از اين به بعد به خودم مي گم گلاسيوس تجربه زياد داره  ديگه به حرف تو گوش مي دم

  بنيتا يک بار ديگه:» صورتش سرخ شده بود . اومد جلوم و گفت 

  «. بحث ازدواجاي منو پيش بکشي قسم مي خورم زندت نمي ذارم

  ـ جدي ؟ تهديدمم مي کني ؟

:» تم سرمو انداختم پايين و گف.« آره تهديد مي کنم :» . خب من بحثو يکهو دوباره به اونجا کشوندم . گفت مي دونستم من مقصر بودم 

  خودمم از اين.« عذر مي خوام . نبايد بحثشو پيش مي کشيدم 

ردوند . روشو برگو .« پس از اين به بعد روي حرفات فکر کن لعنتي » رفتاراي ضد و نقيضم اعصابم بهم ريخته بود . قاطعانه گفت:

  چشم:» دوباره داشت گريم مي گرفت . بغض کردم . با بغض گفتم 

گريه »:با اين حرفش اشکم ريخت . باز پاکش کرد فوري و گونمو بوسيد و گفت « بغض کردي ؟:» يکهو برگشت طرفم و گفت  «.

  «. نکن . عزيزم ديگه بهت فشار نميارم فقط عصباني شدم ... ببخش
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  «. بنيتا من مي رم» لاريسا گفت :

 . ـ بانو از شمام معذرت مي خوام

 . هيچي نگفت و با يک نديمه رفت

  «جانم ؟:» گلاسيوس کنارم نشست و بهم خيره شد . برگشتم طرفش و گفتم 

  ـ حالا متوجهي که ديگه حق نداري پاتو از اين قصر بذاري بيرون ؟

 «. آره:» به شکمم نگاه کردم . زمزمه کردم « وزه که حامله اي ؟مي دوني الان چند ر:» سرمو انداختم پايين . گفت 

 . ـ خب ... برام بگو

 ... ـ هشت

  ـ خب معني اينم مي دوني ؟

  . ـ آره

  . ـ فردا مادر مي شي

  . ـ مي دونم

  ـ مي دوني امروز بايد جنسيت بچه ها تعيين شه ؟

  . ـ نه

  . ـ خب حالا بدون . امروز وقتشه

سرمو آوردم بالا و نگاهش کردم . لبخند زد . خيلي کنجکاو بودم هم براي تعدادشون هم جنسيتشون مهم تر از اون چطور مي تونن 

  و از جاش.« بر مي گردم :» تشخيص بدن . دستمو گرفت و گفت 

مطمئني » :کردم . يکم بعد اومد تو . گفت بلند شد و رفت بيرون . استرس گرفته بودم . خيلي شديد . با بي قراري به دور و بر نگاه مي 

 «سردرد نداري ؟

 ـ آره ... همون چي بود ؟
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  . ـ جولان

  . ـ آره . خيلي خوبم کرد

زيرلب باشه اي گفتم و دراز کشيدم . گلاسيوس کنارم .« دراز بکش عزيزم :» نديمه آمد داخل و احترام گذاشت . گلاسيوس گفت 

  نه:» با تعجب نگاهش کردم و گفتم  .«يکم درد داره :» نشست و گفت 

 «. مي ترسم ...

  ـ عزيزم عوضش مي فهمي که بچه چيه ؟

  . ـ نه ... تا فردا تحمل مي کنم

  . ـ نمي شه بنيتا بايد بدوني

 . و ساعد دست راستمو گرفت و بلند کرد از روي تخت

 «مطمئني ؟:» گفتم ...« ي نداره من بازم باهاتم ... ترس معن:»آب دهنمو قورت دادم . لبخند زد و گفت 

  . ـ آره عزيز دلم

با اون يکي دستش موهامو نوازش کرد . چون با اين کار خيلي آروم مي شدم . نديمه نشست کنارم و پارچه ي روي ظرفي که دستش 

  بود رو برداشت . يک گياه خزه مانند کوچولو بود . نديمه اومد

ده بودم اين مي خواد چيکار کنه که يکهو خزهريشه هاشو مثل سوزن تو مچ دستم فرو کرد جلو و خزه رو گذاشت رو مچ دستم . مون

  و شروع کرد به پيچيده شدن دور مچم . از درد جيغ زدم . انگار

ي شه الان تموم م:» صد تا سوزنو تو مچ دستت فرو کنن . گلاسيوس محکم تر ساعدمو فشار داد . داشت گريم مي گرفت . زمزمه کرد 

  که يکهو خزه خشک شد ريخت . نفس عميق کشيدم . کل مچم .«

خبر »:خوني بود و ازش خون مي چکيد . گريم داشت مي گرفت . سريع تو بغلش قايم شدم . هيچي نمي گفت . نديمه خنديد و گفت 

  «. عاليه . عاليه:» گلاسيوس خنديد و گفت .« خوش عاليجناب 

  «. ممنونم بنيتا:»فشارم داد و گفت 
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  ـ چرا ؟

نديمه شروع کرد به پاک کردن خون رو دستم . سوزشم تموم شده بود با اينکه هنوز کل مچم زخمي بود . گلاسيوس با سرخوشي 

  با تعجب سرمو از تو.« بنيتا ... بچه ... حيات تو شکم توئه :»گفت 

  «. عاليه ... از اين بهتر نمي شه:» بغلش در آوردم و بهش نگاه کردم . خنديد و گفت 

 ... ـ دستم

ت و مچ دستمو گرف.« ببخش حواسم پرت شد . اين خبر خوبو بايد پتروس هم بشنوه :»يکهو ياد دست من افتاد . لبخند زد و گفت 

  بودم هيچي نگفتم . خوشحال.« ديگه خوب مي شه :» بوسيد و گفت 

همين :»از لحاظي ولي زياد نه . آخه براي من هيچ فرقي نداشت حيات داشتنشون ولي انگار خيلي براي اون مهم بود . به نديمه گفت 

  . نديمه احترام گذاشت و رفت.« الان به الهه کهکشان خبر بده 

:» ت خنديد و گف.« کنه . همونيه که در رفت از دست تو  دلم مي خواد همين الان اين دستو از بدنم جدا کنم . خيلي درد مي:» منم گفتم 

  «غر مي زني ؟

 . ـ آره

  . ـ خودم که جا انداختمش برات

ـ ولي هر چي باشه ناقصش کردي . خب مگه نمي تونستي يک روز صبر کني تا به دنيا بيان بعد؟ لازم بود اين خزه رو به مچم وصل 

 کني ؟

  . ـ قانونه

  «. بايد برم من:» ديگه ادامه ندادم . گفت ...« انونه و ق:» با خشونت غريدم 

  ـ کجا ؟

  . ـ يک مقدار کار دارم

  ـ خب ... چه کاري ؟
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باز حرصش گرفت ولي هيچي نگفت . رومو برگردوندم ازش و « پيش يکي از زنات ؟:» هيچي نگفت . بهش خيره شدم و زمزمه کردم 

  و ... راه برات بازهبر:» دستمو از دستش بيرون کشيدم . گفتم 

.»  

  . ـ شب بر مي گردم

ـ نمي خوام تا صد سال برگردي ... شب پيش همون بمون . اصلا فردا من بچه هاتو به دنيا ميارم تو همون جا شب باهاش عشق بازي 

  . کن

  «. اصلا صدامم نزن:» از جام بلند شدم و با خشونت گفتم .« بنيتا :» با اعتراض گفت 

  . نکن جون گلاسيوس ـ باز شروع

با حرص اومدم بيرون و دروکوبيدم . رفتم از پله ها ...« خب برو ديگه . آزادي . سلام منم به زنت برسون :» رفتم طرف در و گفتم 

  پايين . ده دقيقه رفتنم پايين طول کشيد . خدايا چرا اين جا اين قدر

و بعدشم پتروس . چه سريع ! حتما با اسب اومدن . فوري احترام گذاشتم که پله داره ؟ وقتي رسيدم پايين لاريسا با عجله اومد تو 

  »: رو بهم با عجله گفت.« خم نشو :» لاريسا کمرمو گرفت و گفت 

  «واقعا درسته اين خبر ؟

  ـ کدوم بانوي من ؟

  . ـ در مورد بچه

  . ـ آره ... گلاسيوس اين طور مي گه

داشت حرص مي خورد کاملا . خب از همون اول هم نمي خواست من اين طور اعتبار کسب  با حيرت به پتروس نگاه کرد . پتروس

  کنم . اصلا از همون اول با من مخالف بود . حالا که يک کهکشان

 . ديگه هم به جز کهکشان اون حيات داره و بدتر از اون به وسيله من خب هرکسي باشه حرصش مي گيره

گلاسيوس خيلي  نه ...:» سرمو انداختم پايين و گفتم « مواظبشون باش ... نفهميدي چند تان ؟ جنسيتشون ؟عاليه ... بنيتا :» لاريسا گفت 

  »: به نديمه گفتم« خوشحال بود چيزي بهم نگفت ديگه . 
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  «. عاليجنابو صدا بزن

  . ـ چشم بانو

نديمه رفت تا به گلاسيوس بگه بياد . لاريسا منتظر موند . گلاسيوس که اومد احترام گذاشت . رومو برگردوندم . نمي خواستم چشمم 

  . توچشمش بيفته ... خيلي اذيتم مي کرد . لاريسا صداش زد

  «بله بانو ؟:» گلاسيوس گفت 

  ـ جنسيت بچه ها ؟

 ... ـ بانو دوتان ... هر دو دختر

م مثل خوبه ... اميدوارم ... اميدوار:» سا لبخند زد . با خوشحالي برگشتم طرف گلاسيوس ولي سريع رومو برگردوندم . لاريسا گفت لاري

  فوري ساکت شد . هنوز هم نمي فهميدم چرا نمي...« من و 

. رفتم جلو دستشو گرفتم و زمزمه  خواد بقيه بدونن اورنينا خواهرشه ؟ آخه هزار سال پيش همه مي دونستن . سرشو انداخت پايين

  «بانو خوبين ؟:» کردم 

 ... ـ تموم بدنش خوني بود

اشکش ريخت . هنوزم دلش نمي اومد خواهرشو زجربده . واقعا لاريسا عزيز بود . خيلي عزيز . بغلش کردم . با صداي لرزوني گفت 

  «. اما کارانوس هنوزم مي گه دوستش داره:» 

  . دو نفر بشينـ بانو بي خيال اون 

  . ـ نمي تونم . اورنينا حق نداشت با من اين کارو بکنه . کارانوسم نداشت

نخير . شما برو » :فورا برگشتم طرفش و عصباني گفتم « بانو اگه اجازه بدين بنيتا بره استراحت کنه . :» گريه کرد . گلاسيوس گفت 

  مي گه درست:» لاريسا از بغلم بيرون اومد و گفت .« پيش زنت 

ود نمي رفت نگرانم ب:» با غضب گفتم .« هنوز چند دقيقه از بلايي که سرت آوردم نگذشته ... شوهرت نگرانته بهتره ناراحتش نکني  .

  «. پي خوشيش پيش زن ديگش
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  . ـ اون وظيفشه

  . ـ ولي جسارتا نه الان که فردا بچم به دنيا مياد

 «عزيز دلم ... مي خواي نفهمه کسي بغض کردي ؟:» دستشو دور شونم حلقه کرد و گفت  صدام کاملا مي لرزيد . گلاسيوس لبخند زد

  »: لحنش تمسخر نداشت ... مهربون بود ولي پسش زدم و گفتم

  «! ولم کن

  ـ بنيتا ... فوري بر مي گردم ... اين چند روز که پيشت موندم مي دوني چقدر بايد تنبيه شم ؟

  ـ منت مي ذاري سرم ؟

  . اصلا ـ نه

  . ـ پس ديگه حق نداري بگي اين چند روز پيشت بودم پس الان حق منه که برم

يرون . و رفت ب.« تقصير از منه که از تو اجازه مي گيرم براي انجام وظيفم :» با حرص بهم نگاه کرد و يکهو رفت طرف در قصر و گفت 

  رفت:» خشکم زد . يعني چي اين رفتارش ؟ با بغض گفتم 

.  و با حرص رفت بيرون.« درست مي گفت ... نبايد از تو اجازه بگيره » پتروس که تا اون موقع لام تا کام حرف نزده بود گفت: «؟؟؟؟

  م ... منم مي رم ... مواظب خودت باش ... همين:» لاريسا گفت 

زدن اورنينا اومد جلوي چشمم . مور  و اونم رفت ... دلم مي خواست جيغ بکشم . نشستم روي مبل . يکهو صحنه ي شلاق.« امروزه 

  اه:» مورم شد . گناه داره . ديگه خسته شده بودم . زمزمه کردم 

  ... حال نداشتم دوباره برم بالا و از طرفي خوابم مي اومد . سرمو روي مبل گذاشتم و چشمامو بستم و خوابيدم.« بچه ي اضافه  ...

****************************** 

  : گلاسيوس

دردش شروع شده بود . فقط دعا مي کردم . هم براي اون هم براي بچه ها . روي مبل نشسته بودم و به روبه رو خيره بودم و تو 

  سکوت منتظر بودم . در بازشد . سرمو برگردوندم و از روي مبل بلند
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غلش شدم . لبخند زدم . فوري بچه رو بغل گرفتم و شدم . نديمه بود . رفتم طرفش . از داخل اتاق اومد بيرون . تازه متوجه بچه ي تو ب

  «بنيتا ؟:» قبل اين که نگاهش کنم گفتم 

 ... ـ سالمن

احترام گذاشت و رفت داخل . بچه رو بوسيدم و به نديمه .« هر دوتا بچه سالمن :» لبخندم وسيع تر شد و به بچه نگاه کردم . ادامه داد 

 «. ببرش تو اتاق:» کنارم دادم و گفتم 

رون و تظر تا نديمه بياد بيدختر نازي بود . خيلي ناز و دختر بعدي هم بيش تر از اون . بردنشون توي اتاق و منم روي مبل نشستم من

 به بنيتا سر بزنم . بيش تر از همه نگران اون بودم چون براش

سخت بود و بهر حال اصلا به هيچ وجه با روش به دنيا اومدن بچه ها آشنا نبود . تقريبا ده دقيقه گذشت اما خبري نشد . نگرانيم 

  رامداشت بيش تر مي شد که لاريسا آمد . از جام بلند شدم و احت

  «چي شد ؟ بچه ها به دنيا اومدن ؟:» گذاشتم . با لبخند غمگينش گفت 

  . ـ بله بانو ... داخل اتاقن سالمن ... ولي نديمه ها هنوز از اتاق بيرون نيومدن

اق خيره م به در اتدوتا نديمه رفتن و اون.« بچه ها رو از تو اتاقشون بيارين . بايد بريم زودتر :» با لبخند به نديمه هاي کنارش گفت 

  چه مدته که:» شد . نديمه ها برگشتن . لاريسا با کنجکاوي گفت 

  «بچه ها به دنيا اومدن ؟

  . ـ تقريبا ربع ساعت بانو

  ـ پس چرا هنوز از اتاق نيومدن بيرون ؟ اتفاقي براي بنيتا افتاده ؟

زدم اما کسي جوابي نداد . تعجب کردم . چندبار در زدم اما کسي  رفتم و در.« مي رم ببينم :» با اين سوالش بدتر نگران شدم . گفتم 

  جواب نداد . فورا درو باز کردم و دويدم تو . چيزي که ديدم داشت

مي کشتم . با نا باوري سرمو به اطراف تکون دادم و دويدم طرف تخت . هيچ نديمه اي نبود . روي تخت نشستم و بنيتا رو برگردوندم 

  دهنش خوني بود و همين طور لباساش و طرف خودم . تموم
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لاريسا با صدام با عجله اومد تو و با ديدن بنيتا اونم خشکش زد . سرشو .« بانو :» تخت . خون بالا آورده بود و بي هوش بود . داد زدم 

  تو بغلم گرفتم و موهاشو از صورتش کنار زدم . با صداي

  ... چند بار صداش زدم اما هيچ جوابي نمي داد . يخ بود ... يخ...« عزيزم جوابمو بده ... بنيتا :» لرزوني گفتم 

***************** 

Marinana:  

 اين سم مخفي بوده وهيچ کس جاشو:» دوروز گذشته بود . لاريسا نمي تونست هيچ کاري بکنه . فقط در جواب گلاسيوس مي گفت 

  . فقطنمي دونسته ... يکي پيداش کرده و پادزهرشم پيشش بوده 

فقط تموم مدت با دل خيلي غمگين بهش چاي نور مي داد .« اوني که اين سمو پيدا کرده پادزهرشم داره و از دست من کاري بر نمياد 

  اين چه سميه که اونو مثل مرده:» . گلاسيوس با کلافگي داد زد 

 «بي تحرک کرده ولي ضربان قلبش و تنفسش سرجاشه ؟

ي که باعث اين کار شده بودنو پيدا نکرده بودن . گلاسيوس تو اين دوروز بدون روهم گذاشتن پلکاش هر چي گشته بودن نديمه هاي

  کنار بنيتا وايستاده بود و باهاش حرف مي زد . اين غم داشت مي

اد در کشتش ولي دم نمي زد . فقط از تو خورده مي شد و حتي به دختراش که گريه مي کردن و مادرشونو صدا مي زدن اميد مي د

  صورتي که خودش داغون تر از همه چيز و همه کس بود . روز دوم

لاريسا روي صندلي نشسته بود داخل اتاق . از طرفي کارانوس و از اين طرف بنيتا فکرشو کاملا مشغول مي کرد . گلاسيوسم داشت 

  آروم آروم چاي نور به بنيتا مي خوروند تا اينکه بنيتا با يکم خون

ون بنيتا يکم تکون خورد . لاريسا اومد طرفش.« بنيتا ... چشماتو باز کن :» فورا گلاسيوس سرشو بالا گرفت و زمزمه کرد بالا آوردش . 

  و به بنيتا نگاه کرد . بنيتا سرفه کرد و دوباره خون بالا آورد

گربه  عزيزم ... بازشون کن اون چشمايبسه ديگه ... بنيتا ديگه تحمل ندارم . چشماتو باز کن :»گلاسيوس فورا بغلش گرفت و گفت  .

  . بنيتا خيلي آروم چشماشو باز کرد.« اي رو که عاشقم کرد 
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بنيتا بي « .بنيتا ... چشماتو باز کردي ؟ عزيزم خوبي ؟ بنيتا حرف بزن :» گلاسيوس فورا سرشو تو دستاش گرفت و با خوشحالي گفت 

  . بودرمق بهش نگاه کرد . همه موهاش پژمرده دور و برش 

» :دست بي روح و يخشو آورد بالا و رو دستاي گلاسيوس که دوطرف صورتش بود گذاشت . گلاسيوس از سرخوشي خنديد و گفت 

  بنيتا بي حال افتاد تو بغلش . گلاسيوس با لبخند رو« حالت خوبه ؟

  «... بچه ها:» لاريسا بين اشکاش خنديد . بنيتا زمزمه کرد .« معجزست :» به لاريسا گفت 

 ... ـ سالمن

  . ـ مي خوام ببينمشون

بنيتا دوباره سرفه کرد و بازم خون بالا آورد و اين .« بچه ها رو بيار :» خيلي صداش ضعيف بود . گلاسيوس نديمه رو صدا زد و گفت 

 بار روي لباس گلاسيوس . گلاسيوس فورا با يک پارچه لباي

خو » :بنيتا لرزيد و خودشو جمع کرد . با ترس و لکنت زمزمه کرد « چراهنوز خون بالا مياره ؟:» بنيتا رو که خوني بود پاک کرد و گفت 

  نديمه در زد و آمد داخل . دوتا دختر...« ... نه ... اين خون 

 اين که حتي شک کنه که بچه هاش چطور تو اين تقريبا شش ساله اومدن تو . اونقدر خوشگل بودن که بنيتا اولش محوشون شد بدون

  مدت کم اين قدر بزرگ شدن . به زور چشماشو باز گذاشت و

ه مدته که من چ:» با ترس به گلاسيوس نگاه کرد و گفت .« اين ... اين بچه ها که خيلي بزرگن :» نگاهشون کرد . بعد چند دقيقه گفت 

  «بي هوشم ؟

 . ـ دوروز

 ا ؟ـ پس ... اين بچه ه

بچه هامونن ... اون قدر کوچولو بودن که نمي تونستن يک سياره باشن ... تو :» گلاسيوس موهاي بنيتا رو نوازش کرد و با لبخند گفت 

  اين سرزمين هيچ بچه اي جز بچه ي الهه ها بيش تر از دو

 «اسمشون ؟؟؟؟:» ها نگاه کرد . گفت بنيتا با حالت گنگ به بچه .« ساعت طعم نوزاد بودنو نمي چشه ... اين طبيعت سيارست 
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  ـ آراميس و آرتميس

  ... ـ ک ... کدوم حيات

دختر اومد جلوتر ... موهاي بور و بلندي .« بيا عزيزم :» گلاسيوس تو بغلش فشارش داد و به بچه اي که تاج داشت اشاره کرد و گفت 

  داشت . تاج خيلي ظريفي رو سرش بود که روي سر اون يکي

بنيتا از شنيدن کلمه مامان از دهن دختر بچه ي شش ساله که دو روز از به دنيا .« منم مامان :» د . احترام گذاشت و گفت دختر نبو

  اومدنش نمي گذشت يک جورايي حس عجيبي کرد . نمي دونست

مي آورد . گلاسيوس با خوش حاله يا غمگين ... خواست حرفي بزنه که با شدت خيلي بيش تر از قبل سرفه کرد و مدام خون بالا 

  اما يک« آروم باش بنيتا ... چت شده ؟:» وحشت تکونش داد و گفت 

 

لحظه هم آروم نمي شد ... سرفه پشت سر سرفه و اين خونايي که پشت سر هم از دهنش خارج مي شد و بعد دوباره بي هوش شدن 

  بانو:» ناگهانيش تو بغل گلاسيوس . گلاسيوس با ترس گفت 

 

اد زهرشو بايد زودتر پ:» لاريسا فورا کنارش نشست و بنيتا رو تکون داد ولي به هوش نمي اومد . لاريسا با عجله گفت .« بدين نجاتش 

 در باز.« بايد نجاتش بديم :» گلاسيوس داد زد .« پيدا کنيم 

 

کهو متوجه کسي که اومده بود داخل شد ... شد و ورونيکا اومد تو . گلاسيوس نگاه گذرايي بهش کرد و دوباره بنيتا رو تکون داد . ي

  ورونيکا بود . اينو دير متوجه شد اما تا متوجه شد بنيتا رو به

 

کار » :لاريسا سپرد و با قدماي خيلي خشن خودشو به ورونيکا رسوند و يکهو زد تو صورتش . ورونيکا خشکش زد . گلاسيوس داد زد 

  ورونيکا با« ؟ توئه ؟ حال عزيز من کار توئه نه ورونيکا
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 منم باور کردم . تو مياي:» گلاسيوس تو صورتش غريد .« چي مي گي گلاسيوس ؟ من که ... من که اومدم عيادت زنت :» لکنت گفت 

  ورونيکا با.« عيادت زن من ؟ عوضي اون پاد زهرو بده 

 

  «. ست گلاسيوس ... من همچين کاري نکردمبا يکي که اومده عيادت اين طوري رفتار مي کني ؟ کار من ني:» عصبانيت گفت 

 

 ـ جدي ؟؟؟؟؟؟؟؟ پس کي کرده ؟ کي با بنيتا دشمني داشته ؟ کي زنمو اون طور بدحال کرده ؟

 

  «! تويي ورونيکا:» داد زد 

 

 ـ چطور فکر مي کني من اين قدر سنگ دلم ؟

 . ـ وقت داره هدر مي ره ورونيکا ... بايد نجاتش بدم ... اگه کار توئه بهم بدش ... اون پاد زهرو بده بهم

هرو اگه کار من بود شازده اين پاد ز:» ورونيکا جعبه اي که دستش بود رو تقريبا تو بغل گلاسيوس پرت کرد و با عصبانيت گفت 

  ويد بيرون . گلاسيوسو د.« براش نمي آوردم . واقعا متاسفم برات 

 

مبهوت به جعبه ي تو دستش نگاه کرد . يکم بعد که به خودش اومد دويد پيش بنيتا و جعبه رو باز کرد . لاريسا جعبه رو گرفت . 

  . داخلش يک گياه لجن مانند بود . فورا برش داشت و بهش خوروند

 

قو مي رفت و بر مي گشت که يکهو بنيتا تکون خورد . لاريسا دستشو ده دقيقه صبر کردن اما نتيجه اي نداد . گلاسيوس کلافه اتا

  گرفت و صداش زد . پاد زهر داشت اثر مي کرد و حالشو خوب مي کرد

 

يتا بن:» همچنان سرفه مي کرد ولي جاي خون خيلي کم لخته ي خون بالا مي آورد . گلاسيوس دستشو رو شونش گذاشت و گفت  .

  نيتا يکم ديگه سرفه کرد و با حالت خفگيب...« ديگه بي هوش نشو 
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بنيتا نفس عميق کشيد و سرشو تو بازوهاي .« نفس بکش :» گلاسيوس بغلش گرفت و دويد بيرون و گفت .« هوا مي خوام :» گفت 

  گلاسيوس قايم کرد و چشماشو بست . يک قطره اشک ريخت ولي

ت مي بودم . بايد مواظب:» رو به در قصر . پيشونيشو بوسيد و گفت به سختي جلوي خودشو گرفت . گلاسيوس فشارش داد و برگشت 

  . دوباره بنيتا شروع کرد به سرفه کردن.« ببخش عشقم 

من مي رم ... اميدوارم ديگه :» لاريسا گفت « رخت خوابا رو عوض کنين . :» گلاسيوس بردش داخل قصر و اتاقشون . به نديمه گفت 

  رفت که بنيتا با صداي ضعيفشداشت مي .« اين اتفاق نيفته 

و « .تبعيد شدن . و الان برلا جاي اورنيناست :» لاريسا سرجاش ميخ کوب شد و بعد يکم مکث گفت « بانو ... ملکه ي برف ... :» گفت 

  لاريسا ديگه رفته بود و« برلا ؟:» رفت . بنيتا با تعجب گفت 

  . بنيتام تو بغل گلاسيوس خواب رفت

********************* 

  : بنيتا

تا چندروز برام بدترين روزاي زندگيم بود و بدتر از اون جلوي گريمو گرفتن بود که بدترين وضع ممکن بود . گلاسيوس خيلي بهم 

  کمک مي کرد . دردناک تر از همه اين بود که نمي تونستم دخترامو

وشگل و مظلوم بودن . مخصوصا دختري که حيات داشت ... بغل کنم . اين برام خيلي سخت بود . مخصوصا اون دخترايي که خيلي خ

  آراميس ... گلاسيوس ازم دورشون مي کرد . اون چند روز اصلا

زي که به چي.« بنيتا اينو بخور عزيزم :» نديدمشون ولي دلم مي خواست بغلشون کنم . صداي گلاسيوس منو از افکارم بيرون آورد 

  «باز گل وحشي ؟ :»دستش بود نگاه کردم . ناله کردم 

 . ـ بخور بنيتا ... باور کن برات خيلي خيلي خوبه

  . نمي خوام ـ

 ـ من بهت بدم مي خوري ؟
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بهش نگاه کردم و مثل بچه هاي مظلوم سرمو به نشونه ي تاييد تکون دادم . شروع کرد خيلي آروم و بادقت بهم دادشون . وقتي که 

  «. رونگلاسيوس مي خوام بريم بي:» تموم شد گفتم 

  . ـ نمي شه

 ـ چرا ؟

  ... ـ چون من بايد برم

  ـ کجا بري ؟

  . ـ تا يک هفته بايد برم

  «چرا تا يک هفته ؟:» با ترس گفتم 

و از کنارم بلند شد . با حالت گنگ صداش زدم ولي رفت بيرون . .« بذارين بخوابه ... اجازه ندين از اتاق بياد بيرون :» به نديمه گفت 

  دويدم دنبالش . نديمه خواست نذاره برم بيرون که پسش زدم و از

 اومد تو وگلاسيوس رفت طرفش . فوري پشت اتاق رفتم بيرون . گلاسيوس داشت مي رفت پايين خواستم صداش بزنم که ورونيکا

  ستون قايم شدم و از بالا بهشون نگاه کردم . ورونيکا سلام داد ولي

تو دادگاه » :گلاسيوس کلافه برگشت و گفت .« کار من نبوده :» گلاسيوس خواست از کنارش بگذره که ورونيکا با عصبانيت گفت 

  «. ثابت کن

  . نمي آوردم براشـ اگه کار من بود که پاد زهرو 

  ـ فقط کسي که زهرو پيدا کرده مي دونه پاد زهر کجاست

 . ـ من کسي که اون زهرو بهش داده مي شناسم ... نمي دوني با چه زوري اين پادزهرو دزديدم تا بدم به زنت

 م تا فقط چند روز بعد ازدواجپوزخند نزن به من گلاسيوس ... به زنت کمک کرد:» گلاسيوس پوزخند زد . ورونيکا صداشو بالا برد 

  کردنت باهاش درد مرگشو نچشي تا اذيت نشي ... چون بي احساس
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» :گلاسيوس با عصبانيت گفت .« نيستم ... اگه مي فهميدم اين طور منو به تمسخر مي گيري مي ذاشتم بميره تا خودمم راحت شم 

  «. باورت نمي کنم ... اگه حرفات درسته بهم بگو اون کار کي بوده

 شي پس اعدام مي:» گلاسيوس يکهو داد زد .« هيچي نمي تونم بگم :» ورونيکا با غضب تو چشماش خيره شد و بعد يکم مکث گفت 

.»  

 . ـ گلاسيوس کار من نبوده ... خواهش مي کنم درست قضاوت کن

  ... ـ خفه شو ورونيکا

 ... ـ گلاسيوس من زنتو نجات دادم

ون . ولي گلاسيوس رفت بير.« کار من نبود :» و طرف در حرکت کرد . ورونيکا با درموندگي داد زد  گلاسيوس هيچي نگفت و برگشت

  . ورونيکا برگشت طرف پله ها و با عصبانيت به زمين خيره شد

. به نديمه  ديکم بعد نفس عميق کشيد و شروع کرد بياد بالا . فوري دويدم داخل اتاق . چند دقيقه طول کشيد تا اين که ورونيکا در ز

  . نديمه درو باز کرد و ورونيکا اومد داخل.«درو باز کن :» گفتم 

و ... ممنونم که بان:» حسابي ترسيده بودم . نديمه رفت بيرون و درو بست . گفتم .« برو بيرون :» بهش احترام گذاشتم . به نديمه گفت 

  «... نجاتم دادين

  . رـ گلاسيوس فکر مي کنه کار من بوده اون زه

ولي کار من نبوده ... من هيچ وقت نمي تونم همچين کاري کنم ... برام دادگاه درست کرده :» سرمو انداختم پايين . با خشونت گفت 

  معذرت مي:» با صداي لرزون گفتم .« فقط چون به تو کمک کردم 

.  سعي مي کني نه ... بايد بفهموني:» انيت گفت با عصب.« خوام بانو ... من همچين فکري نمي کنم و سعي مي کنم به اونم بفهمونم 

  جرمم کمک به تو بوده ؟ مي دوني اگه ثابت نشه که کار من بوده

  «مجازاتم اعدامه ؟ مي دوني مي ميرم بخاطر نجات دادن تو ؟

  . ـ من نمي ذارم
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 کل وجودم نفرت شد . خب که چي ؟ يک«  کلفت» از شنيدن اين کلمه !« نبايدم بذاري وگرنه بد مي بيني کلفت :» صداش اوج گرفت 

  روز خدمتکارت بودم اين طوري براي من سرتو بالا مي گيري و

بهم مي گي کلفت ؟ از روي عادت بهت مي گم بانو مغرور شدي و بهم مي گي کلفت ؟ برگشتم طرفش و با خون سردي حرص 

  که اگه بهتون مي گم بانو به خاطر اون يک روزيه:» دراري زمزمه کردم 

مي خواستم بهش بفهمونم که من ازش بالاترم ...« عادت کردم بهتون ... وگرنه الان مقام من تو کل اين سرزمين نفر بعد از سانه ولي 

  ولي تو ستاره ي يک:» خطابش کردم « تو » براي همين 

گاهش آتيشي شد . بهش خيره شدم و گفتم ن.« کهکشان تازه متولد شده اي ... و بدتر از اون اولين ستاره ي طرد شده از کهکشانش 

  سعي مي کنم عادتمو کنار بذارم و ديگه بانو صدات نکنم ... و:»

 . اي جان دلم خنک شد.« سعي مي کنم خون سرد باشم نسبت به اين که تو اين کلمه رو براي خطاب من به کار نمي بري 

شنيدي ژوکر اگه از مرگ جون سالم به در ببره يک فرد :» زخند زدم و گفتم پو.« من هنوزم بالا تر از توام ... تو يک انساني :» غريد 

  خيلي خيلي مهم مي شه ؟؟؟؟؟ فقط صبر کن تا به اونجا ها هم

عته ورونيکا ... ولي به نف:» واي شديم عين دو تا هوو ... از عصبانيت مي لرزيد . برگشت و با خشونت خواست بره که گفتم .« برسم 

  يک لحظه.« ي که منو بانو صدا بزني . قانونه توام عادت کن

گردنبند و دستبند مارپيچي شکلش توجهمو جلب کرد اما رفت بيرون و درو کوبيد . يکهو بغض کردم . رفتم و روي تخت نشستم . 

  نديمه در زد . با خشونت« گلاسيوس کجا رفتي ؟:» زمزمه کردم 

  «. بانو بخوابين:» آمد داخل و گفت .« بيا :»گفتم 

 . ـ نمي خوابم

. فرقيم  منم مي گم مي خوام برم بيرون:» با عصبانيت گفتم .« بانو عاليجناب گفتن به من :» از جام بلند شدم و شنلمو برداشتم . گفت 

  «. برام نمي کنه تنها يا با تو . هر طور تو ميلته ولي من مي رم
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طرف در و رفتم بيرون . از در قصر که رفتم بيرون بچه هارو که ديدم يک لحظه سرجام وايستادم . داشتن بازي مي کردن  و دويدم

  باهم . دلم خواست بغلشون کنم . از موقعي که گلاسيوس بهم معرفي

.  يکهو وايستادن احترام گذاشتنبرگشتن طرفم و « دخترا ؟:» کردشون نديدمشون . رفتم از پله ها پايين و طرفشون . صداشون زدم 

  «. بشينين:» واي عزيزم . رو زمين جلوشون نشستم و گفتم 

ن نمي منم عزيز دلم . باباتو:» لبخند تلخي زدم و گفتم .« مامان دلم براتون تنگ بود :» چمن بود همه جا اونام نشستن . آرتميس گفت 

  بهش.« من دوستش ندارم :» آراميس گفت .« ذاشت ببينمتون 

  «چرا ؟:» نگاه کردم و با مهربوني گفتم 

 . ـ چون سرم فرياد کشيد

  «داد زد سرت ؟ کي ؟:» با تعجب گفتم 

  . ـ وقتي شما حالت بد بود

  . ـ واي دخترم اون موقع فکرش داغون بود همين

س قايم ترسيد و دويد پشت آرتمي سرشو انداخت پايين و هيچي نگفت . بي اختيار دستمو بردم طرفش و خواستم نازش کنم که يکهو

  . شد

 «. نه . نه عزيزم کاريت ندارم . فقط مي خوام نازت کنم:»دستپاچه گفتم 

 ـ ولي مامان مي ميرم . شما مگه نمي دونين ؟

ست نمي دببخشيد يادم نبود دخترم . بيا بيرون آراميس کاريت ندارم . ديگه بهت :» با گريه اينو گفت . يکهو با صداي لرزون گفتم 

  «. زنم

  . ـ ببخشين مامان ولي مي ترسم ... همين جا مي مونم

م مي خوام من:» آرتميس از جاش بلند شد و اومد طرفم . بدون اين که به آراميس که پشتش قايم شده بود توجه کنه با ناراحتي گفت 

  ديگه بدتر بغض کردم . چه دنياييه اينجا ؟ از.« بغلتون کنم مامان 
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و فوري دويدم . ازشون دور شدم تا دوباره هوس نکنم بغلشون کنم . دستمو به ديوار قصر .« خدافظ بچه ها :» شدم و گفتم  جام بلند

  گرفتم و نفس نفس زدم . داشت گريم مي گرفت ولي به زور جلوي

واستم برم ا . وقتي رسيدم خخودمو گرفتم . تصميم گرفتم برم پيش لاريسا . بايد تکليف من مشخص مي شد . رفتم طرف قصر لاريس

  . داخل که دستم کشيده شد يکهو . فوري برگشتم عقب . گازباس بود

  «. تو ... ولم کن گازباس:» با ترس گفتم 

 . ـ بنيتا کارت دارم

  . ـ ولم کن

  . ـ خواهش مي کنم

  . باسـ ديگه مي ترسم از توجه به کارات . کار داري باهام ... برام مهم نيست . ولم کن گاز

  . ـ قسم مي خورم اتفاق قبل نيفته

  . ـ همين جا بگو

 . ـ بنيتا بيا

ا نبوده ... کار ورونيک:» با التماس گفت .« من ديگه با تو نمي خوام تو يک چهار ديواري تنها باشم . همين جا بگو :» با درموندگي گفتم 

  »: سرمو انداختم پايين و گفتم.« نذار گلاسيوس اعدامش کنه 

به دستم خيره شد . اومد جلو و گونمو بوسيد ودستمو ول کرد . با ترس تو چشماي خيسش نگاه کردم . اشکش .« اشه ... فقط ولم کن ب

  نمي ريخت ولي واقعا انگار هرلحظه مي خواست بريزه . لبخند

تلخي زد و رفت داخل اتاقش . هنوز مبهوت به جاي قدماش نگاه مي کردم که يکهو گونم سوخت . سرمو بالا آوردم و اول از همه 

  . چشماي عصباني گلاسيوسو ديدم . نفسام تند شد . خيلي ترسيدم

گ ... گلاسيوس آره ... من ... من اومدم  :»با لکنت گفتم « چه غلطي مي کردي اين جا ؟ مگه نگفته بودم از قصر نياي بيرون ؟:» غريد 

 «. برو قصر:» داد زد .« با لاريسا حرف بزنم 

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          263  |صفحه            

 

  . ـ خواهش مي کنم

  ... ـ اومدي لاريسا رو ببيني چرا گازباس پيشت بود ؟ چرا دستت تو دستش بود و

. گفت  مدم لاريسا رو ببينم اما اون گرفتمباور کن فقط او:» از عصبانيت سرخ شده بود و نمي تونست ادامه جملشو بگه . با اشک گفتم 

  »: صداي گازباس اومد.« نذارم ورونيکا رو اعدام کني همين 

:» باس گفت گاز« بي خيالش گلاسيوس . :»گلاسيوس تا ديدش خواست حرفي بزنه که بازوشو گرفتم و گفتم « داري چي کار مي کني ؟

  «براي چي مي زنيش ؟

  . . يک دفعه ديگه فاصله کمتر از دومتري بنيتا ببينمت بد مي بينيـ به تو مربوط نيست گازباس 

  . ـ من فقط ازش يک خواهش کردم

ني مي گريه ک:» داد زد .« گلاسيوس داره گريم مي گيره :» گلاسيوس عصباني شد و خواست بره طرفش که بدتر گرفتمش و گفتم 

  نقدردعا کن او:» خفه شدم ديگه با اين حرفش . غريد .« کشمت 

ودت تا بنيتا رو ببر پيش بانو و وقتي کارش تموم شد خ:» به نگهبان قصر گفت .« عصبيم نکني که انتقامتو از خواهرت بگيرم گازباس 

  قصر من بيارش و نذار تو راه حتي يک کلمه با کسي حرف

هم احترام لحظه آخر دختري که ب.« بريم :» ت بازوشو از تو دستم تقريبا بيرون کشيد و با صدايي که نفرت توش موج مي زد گف.« بزنه 

  . گذاشت جلوي چشمم رژه رفت ... نوک موهاش مي درخشيد

ايين بانو بفرم:» يکي از همون ستاره ها بود ... يکي از زناش . با گلاسيوس رفت . از خشم دستمو مشت کردم و فشردم . نگهبان گفت 

  شدم و برگشتم و از کنار نگاه گازباس خيلي خشن رد.« 

نگهبانم پشت سرم . وقتي به سالن اصلي رسيدم واقعا خشکم زد . هيچ نديمه اي نبود . لاريسا روي زمين به شکم خوابيده بود و 

  پاهاشو هم تو هوا تکون ميداد . دوروبرش پر عکس بود . پر . با

احترام گذاشت و رفت . دويدم طرف لاريسا و رفتم تو سرشو آورد بالا و با ديدنم تعجب کرد . نگهبان ...« ب ... بانو :» لکنت گفتم 

  چي شده که اومدي تو خلوت:» بغلش . کمرمو نوازش کرد و گفت 
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  «من ؟

  ـ بانو چي کار مي کنين با خودتون ؟

  . ـ هيچي ... خاطراتمو ورق مي زنم . زندگي تو زمان گذشته خيلي راحت تر از زمان حاله

  «چرا تو داري براي من دل مي سوزوني ؟:» اش خيره شدم . دستمو گرفت و گفت ازش جدا شدم و با اشک تو چشم

 ... ـ آخه بانو ... زجر کشيدنتونو من با چشمام ديدم

  ... ـ شايد سرنوشتمه

  «چرا اومدي اين جا ؟:»سرمو انداختم پايين . نفس عميق کشيد و گفت 

 ... ـ بانو خواستم ... خواستم

  ـ چي خواستي ؟

 ... من بعد حرف مي زنم انگار الان ـ بانو

  . ـ نه نه بگو

ـ بانو ... گلاسيوس جلوي روي من ... جلوي روي من با ستاره هاي ديگشه ... مي خوام باهاش برم بيرون هر روز بهونه مياره که بايد 

 بره ... بچم امروز از ترس اين که من بهش دست نزنم پشت

رعکس اون يکي دخترم با گريه گفت مي خوام بيام بغلت ... بانو من خيلي وقتا بغض مي کنم اما خواهرش قايم شد و بيرون نيومد ... ب

 ... بايد جلوي گريمو بگيرم

  «. يولي تو قبول کرد:» بهم خيره شد و گفت .« من براي ستاره شدن ساخته نشدم ... من يک انسانم :» نفس عميق کشيدم و گفتم 

 ... فتن ... ازطرفي عاشق گلاسيوسم و نمي خوام اصلا ازش دور باشمـ اما به من اين قوانين رو نگ

بانو خواهش مي کنم يک کاري بکنين ... من واقعا نمي تونم گريه نکنم ... نمي تونم بچه :» رفت تو فکر . منتظر نگاهش کردم و گفتم 

  روي تخت پادشاهيش نشست و زمزمه کرد.« هامو لمس نکنم 

  «. فقط يک راه وجود داره بنيتا »:
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  ـ واقعا ؟

 ... ـ آره ... منم مي خواستم راجع به اين موضوع باهات حرف بزنم ... راهيه که هم به من کمک مي کنه ... هم به تو

هو خورد ومد تو . يکبرلا ا.« بگو بياد :» فوري برگشتم طرف در . لاريسا گفت .« بانو ... ملکه ي برف اومدن :» وسط حرفش نديمه گفت 

  تو ذوقم . اورنينا نبود . اومد جلو و احترام گذاشت . لاريسا

  «جانم عزيزم ؟:»با مهربوني گفت 

 ... ـ بانو ... من

 «. گريه نکن عزيزم:» آخ بميرم . گريه افتاد . لاريسا بغلش کرد و گفت 

  . ـ مامانمو مي خوام

ه بازم هيچي نگفت . رفتم و برلا رو بغل گرفتم . آرومش ک« ي شه يک بار مادرشو ببينه ؟بانو م:» لاريسا هيچي نگفت . با ترس گفتم 

  لاريسا سرشو انداخت.« بانو لطفا ... فقط يک بار :» کردم گفتم 

  «... مي رم:» برلا رو يکم تکون دادم تا گريه نکنه و گفتم .« اونا تو جنگلن :» پايين و گفت 

  . . بري پيداشون مي کنيـ نزديک همون آبشار نور ..

  ـ فقط بانو گلاسيوس به نگهبان گفته نذاره جايي برم . مي شه يک کاري بکنين ؟

  . ـ مواظب خودت باش بنيتا

  . ـ چشم

  «. با بنيتا برو ... برو به جنگل:» نگهبانو صدا زد . نگهبان آمد داخل . لاريسا گفت 

  . تا قصر همراهي کنم ـ ولي بانو ... عاليجناب به من گفتن ايشونو

  . ـ من بهت مي گم ببرش يعني ببرش . کاملا مواظب باش که کسي اذيتش نکنه

نگهبان احترام گذاشت و دنبالمون اومد . برلا رو روي زمين گذاشتم و دنبال خودم بردمش . هرلحظه که به جنگل نزديک مي شديم 

  ودم وبيشتر احساس ترس مي کردم . دست برلا رو محکم گرفته ب

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          266  |صفحه            

 

مي رفتم و نگهبانم پشت سرمون . تموم مدت حس مي کردم چند نفر دوروبرمونن ولي نمي دونستم چرا نمي بينمشون . تا اينکه 

  رسيديم ... دور و برو نگاه کردم . يک قصر اونجا بود نه خيلي بزرگ

بمون . » :م طرف قصر . در باز بود . به نگهبان گفتم ولي بزرگ بود . تعجب کردم قبلا که نبود . چطور اين قدر زود اينو ساختن ؟ رفتي

  و رفتيم تو . واي خدا همه جا برفي بود . خيلي.« ما مي ريم 

خوشگل بود . اورنينا رو ديدم داشت با کارانوس مي جنگيد . چقدر ماهرانه و بيشتر از اون بدون استرس و با لبخند . با خوشي از ته 

  يکهو مثل!« بانو :» . صداش زدم  دل . انگار واقعا خوشحال بود

برق گرفته ها برگشت طرفم . با ذوق بي سابقه اي صداش زدم و دويدم پيشش . محکم بغلم کرد و با خوشحالي فشارم داد . خنديد و 

  فشارم داد . گفتم.« چطوري بنيتا ؟ دلم برات تنگ بود دختر :» گفت 

با  «بانو خوبين ؟ احساس بدي ندارين ؟:» از تو بغلش اومدم بيرون و گفتم .« ه بود من بيش تر بانو . به خدا دلم براتون يک ذر »:

  نه عزيزم ... بچه به دنيا اومد ؟ چند تا بودن ؟:» لبخند گفت 

  «. بانو مي خوام بزنم زير گريه:» بيش تر فشارش دادم و گفتم «جنسيتشون ؟ اصلا خودت خوبي ؟

 ن جا خوبم توام مي توني هر چند وقت يک بار بياي ديدنم ؟ خب ؟ـ گريه چرا عزيزم ؟ به خدا من اي

  ... ـ بانو مقصر منم . مقصر منم که اين طوري شد . اگه من

بهش خيره شدم . منتظر . بعد .« خوب به چيزايي که مي گم گوش کن :» وسط حرفم انگشت اشارشو گذاشت رو لبم و زمزمه کرد 

  منتظر آتيناييم ... ملکه ي زمانخيلي وقته که ما :» يکم مکث گفت 

ه من مي چيزايي ک کارانوس چيزايي به من گفت درباره ي رفتن تو به هزار سال پيش ... بنيتا من که نمي تونم ولي تو بايد همين ...

  گم رو به لاريسا بگي ... بگو آتينا تويي ... بگو که اوني که مدت

  «. هاست منتظرشيم تويي ... بگو کسي که مي تونه تموم اين نقصاي دنياي مارو برطرف کنه ... بهش بگو اون تويي

**************** 

 : فصل دهم

  «چي مي گين بانو ؟:» مرده بودم از تعجب ... با لکنت گفتم 
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  . ـ بنيتا ... تو ملکه ي زماني ... به خاطر رد شدن از سياهچاله

 «.. تموم اين جملاتو بهش بگو ... به لاريسا بگو:» ق کشيد و با تاکيد گفت نفس عمي

 . ـ آخه من که يک انسانم

  . ـ در ثاني يک ژوکري ... يک شخص مهم ... کسي که سياهچاله رو رد کرده

  . ـ رد نکردم افتادم توش

وليتو به عهده بگيري ... تا تومقام ستاره که برات خيلي ـ ولي نمردي ... ولي مثل سفينت تکه تکه نشدي ... تو زنده اي تا اين مسئ

 ... پرخطره نموني ... اينارو بهش بگو

توچشماش خيره شدم . گيج شده بودم . مثل خواب بود ... قدرت ؟؟؟؟؟؟؟ اونم زمان ؟؟؟؟؟ به کل از برلا غافل شده بودم که يکهو 

  ندش . بچهاورنينا با ديدنش دويد طرفش ، بغلش کرد و تو هوا چرخو

ي کوچولو چه ذوقي کرد بغل مامانشه . به کارانوس نگاه کردم . ديگه داشت حرصم در مي اومد . فقط و فقط نگاهش رو اورنينا بود 

  انگار نه انگار من باعث شدم پيشش باشه . صداش زدم . برگشت

  «خوش مي گذره ؟:» طرفم و سلام داد . گفتم 

  . ـ مي ارزيد

  ايي سر لاريسا آوردي ؟ـ مي دوني چه بل

 . ـ مي ارزيد

جوابمو نداد و رفت کنار « چطور اين قدر خون سردي ؟ مي دوني به چه روزي انداختيش ؟:» با حيرت و دهن باز نگاهش کردم و گفتم 

  اورنينا . اورنينا خنديد و برلا رو تو هوا پرت کرد و دوباره

  «چرا داداشتو نياوردي ؟:» گرفتش . با خنده گفت 

  . ـ داداشي ناراحته

 ـ چرا ؟
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  . ـ چون بابا حالش خوب نيست

 «بابا چرا حالش خوب نيست ؟:» لبخند اورنينا محو شد و گفت 

  . ـ نمي دونم . همش اسم شما رو صدا مي زنه

  ـ خب ... چرا حالش خوب نيست ؟ مريضه ؟

  ... ـ نه ... خيلي عصبانيه . همشم داد مي زنه

  «. مواظبش باش:» زمين گذاشت و گفت اورنينا برلا رو 

  ـ باش ... مامان مي دوني شدم ملکه ي برف ؟

 «واقعا عزيزم ؟:» اورنينا با حيرت گفت 

  ... ـ آره مامان ... استرنوام شده الهه جنگ

  ... ـ خب ... خوبه ... حالا ديگه قدرتا از هم جدا شدن و هر کي دوتا قدرت نداره

  ـ ماماني کي مياي پيشمون ؟

  ... ـ عزيز مامان تو بيا پيشم

  ـ چرا ؟

  . ـ خب من نمي تونم

  ـ چرا نمي توني ؟ مي خواي پيش اين آقاهه باشي ؟

الهه نور نمي ذاره که بيام ... دليلم همينه دختر :» اورنينا برگشت و به کارانوس خيره شد . بدجور خيره شده بود بهش ها . گفت 

  آره ... بازم:» اورنينا گفت .« ما ديگه بايد بريم :» گفتم .« لو کوچو

  «. بياي ... لطفا بنيتا

 . ـ چشم بانو ... ميايم . سعي مي کنيم ... اين بارم به زور الهه نورو راضي کرديم
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ت که ون به سکوت گذشسرشو به نشونه ي اين که مي فهمه تکون داد و بعد نفس عميق کشيد و سرشو انداخت پايين . يکم بينم

  «. ما ديگه مي ريم:» گفتم 

  ـ مواظب خودتون باشين ... بنيتا يادت مي مونه چي بهت گفتم ؟

 ـ بله بانو ... يادم مي مونه ولي مطمئنين ؟

 . ـ کاملا

اشتيم مي کرد . داز سر ناچار سري تکون دادم و بعد زير لب خداحافظي گفتم و با برلا رفتيم بيرون . نگهبان پشت سرمون حرکت 

  مي رفتيم که يکهو يک صدايي از عقب ما رو برگردوند . هوا تاريک

شده بود . با ترس به دور و بر نگاه کردم . بازم هيچي نبود . داشتم مي لرزيدم . نگهبانم شک کرده بود . يک نور خيلي کوچيک از 

  با« ببين چه خبره ؟:» داخل گياها معلوم بود . به نگهبان گفتم 

يدم از داشتم مي لرز.« ستارست بانو :» احتياط رفت جلو و منم محکم تر برلا رو گرفتم . داخل گياها رو يک نگاهي کرد و يکهو گفت 

  برلا رو بغل کردم و دويدم که.« بايد بريم :» ترس . فوري گفتم 

زبونم بند اومده بود . نگهبان شمشيرشو درآورد و  يکهو دوباره يک اجنه جلومون ظاهر شد . برلا جيغ کشيد و تو بغلم قايم شد . منم

  خواست ازمون محافظت کنه که يکهو آتيش گرفت . جيغ زدم و

فقط « .برو ... برو از اين جا :» رفتم عقب . افتادم . فقط تموم مدت برلا رو محکم گرفته بودم که چيزيش نشه . صدام مي لرزيد . گفتم 

  »: اجنه ي قبلي جيغ نبود گفتبهم خيره شد و با صدايي که مثل 

مي لرزيدم . مي ترسيدم اين کارو بکنم . فقط با لرزش رفتم عقب تر . روي زمين خودمو مي کشوندم . توان نداشتم .« ستاره رو بردار 

  برش دار ... اون وقت ولت مي:» وايستم رو پاهام . فرياد زد 

 و يکهو غيب شد . اصلا.« يک هديست بانو ... برش دارين :» شمرده شمرده گفت بازم اين کارو نکردم . صداشو آورد پايين و .« کنم 

  حاليم نبود . برلا رو محکم فشار دادم و به زور از جام بلند شدم
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شروع کردم به دويدن که يکهو کل راه جلوم آتيش گرفت . آتيش داشت زبونه مي کشيد . برگشتم و خواستم حداقل طرف قصر  .

  ي بازم اون جا آتيش گرفت و منم بين اون دوتا آتيشاورنينا برم ول

 گريم.« برش دار :» داشتم خفه مي شدم . برلا هيچ صدايي نمي داد . چند بار صداش زدم ولي بازم جوابي نشنيدم و باز همون صدا 

  گرفته بود . نمي تونستم جلوي گريمو بگيرم داشتم سرگيجه مي

 «برلا ؟؟؟؟ برلا ... بيداري ؟:» که افتادم . هيچ جايي رو نمي ديدم . با صداي لرزون گفتم گرفتم خواستم برم طرفش و برش دارم 

  و...« کمک :» شروع کردم به سرفه ... داشتم خفه مي شدم . داد زدم 

ود . ياه شده بدوباره شروع کردم به سرفه کردن . برلا رو از تو بغلم در آوردم و بهش نگاه کردم ولي هيچي نمي ديدم و جلوم کلا س

  هي سرفه مي کردم ... نفس کم آورده بودم و بعد يک عالمه سرفه

شوري خونو تو دهنم حس کردم و دوباره بالا آوردن خون . حتي نمي تونستم ببينم که اون ستاره ي لعنتي کجاست تا برش دارم . 

  سرفه هام شديد شد ... بيش تر و بيش تر خون بالا آوردم و بازويي

علامت تاج بود داشت مي سوخت . انگار داشت اثر سوختگيش بيش تر مي شه . ديگه نفس نداشتم . آتيش خاموش شد ... که روش 

  اينو از سرماي يکهويي که بهم رسيد فهميدم و کمتر شدن ناگهاني

 . دود و بازم هيچي نمي ديدم

ونم بغلم گرفت . سرفه کردم و بازم خون بالا آوردم . تکرو زمين نشسته بود و .« بنيتا نفس بکش :» صداي گلاسيوس تو سرم پيچيد 

  کتشو.« حرف بزن بنيتا ... داري از حال مي ري :» داد و گفت 

تو دستم گرفتم و تو مشتم فشار دادم . بلندم کرد و روي يک چيز نرم گذاشتم . پلکامو بهم زدم ... بازم جلوم تيره بود ولي کم تر . 

  ملکه ي برفو:» صداي گلاسيوسو شنيدم  نفسم داشت بالا مي اومد .

پشت سرم نشست و يک دستشو دور کمرم حلقه کرد . از چيزي که مي ديدم حدس زدم رو اسبيم . چشمامو بستم و دوباره .« بيار 

  الان از اين جا مي ريم ... مي ريم بنيتا:» سرفم گرفت . زمزمه کرد 
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و بعد اسب با سرعت زيادي شروع کرد به حرکت . موهام تو صورتم مي ريخت . باز شده بود انگار . چشمامو بستم و سرمو رو  «.

  سينش گذاشتم . شدت سرفه هام کمتر شده بود ولي گلوم مي

 ديد کردم و وايستادن اسب .سوخت و بازم سرفه مي کردم اما ديگه خوني در کار نبود . يکم که رفتيم جلو دوباره احساس گرماي ش

  . باز احساس کردم دود رفت تو سينم . شروع کردم به سرفه

  «. ستاره رو بردارين:» با تموم زورم گفتم .« آتيشه :» گلاسيوس گفت 

  ـ چي ؟

 .. ـ اون عقب ... ل

 «. زود باش:» س به نگهبان گفت گلاسيو.« لاي گياهاست بدينش به من :» دوباره سرفه کردم و به زور با صداي خش دارم گفتم 

و بعد صداي سرفه خودش . يکهو يک چيز نرم تو بغلم نشست . خودش بود . خودمو بيش تر به گلاسيوس فشار دادم و با همون 

 «. بريم:» چشماي بستم گفتم 

  ـ آتيشه جلومون بنيتا . کجا بريم ؟

  . ـ برو گلاسيوس . خاموش مي شه

م بود حلقه کرد و حرکت کرد . چشمامو باز کردم . داشتيم مي رفتيم طرف آتيش ولي تا نزديک شديم محکم تر دستشو که دور کمر

  انگار يک راه ازش باز شد و رفتيم بيرون . چشمامو بستم و نمي

از . چشمامو بدونم با وجود اون تکونا و سرفه هاي گاه و بي گاهم چطوري خوابم برد . وقتي بيدار شدم يک عالمه صدا دور و برم بود 

  صداي« هنوز زندم ؟:»کردم . در عين گيجي زمزمه کردم 

پلکامو بهم زدم . مي ديدم خدا رو شکر . گلاسيوس نبود . زمزمه .« بانو خوش بختانه هنوز پيشمونين :» پزشک قصر با خنده اومد 

  «گلاسيوس کجاست ؟:» کردم 

  . پيش بچه ي تازه متولد شدشون ـ عاليجناب گفتن عصر بهتون سر مي زنن ... فعلا رفتن

  «کجا ؟:» با گنگي گفتم 
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 . ـ پيش بچشون بانو

 «. من بايد برم پيشش:» سعي کردم بلند شم و اونم کمکم کرد . گفتم 

  . ـ بانو ... عاليجناب گفتن اينو بهتون بدم

 : به دستش نگاه کردم . يک برگه بود . فوري گرفتمش و متنشو خوندم

وارانيم ... بچش به دنيا اومده و وظيفه منه که کنار اونو بچمون باشم ... متاسفم که با حال بدت پيشت نيستم ولي اين  بنيتا من پيش »

  يک تنبيهه براي تو ... بهت گفتم برگردي قصر نه اين که بري به

م ... عصر مي بينمت . دوستت دار جنگل . يک سري حسابم با گازباس دارم که صاف کنم . از جات تکون نخور و دوباره کله شقي نکن

  . برگه رو تو مشتم مچاله کردم و پرتش کردم.« ستاره ي من 

و « .با اجازه بانو ... داروتونو دست نديمه مي فرستم :» پزشک گفت « . بچمون » خدا مي دونه چه حس بدي داشتم از خوندن کلمه ي 

  به خدا مي کشمت:» اونم رفت بيرون . با عصبانيت گفتم 

  «حال ملکه ي برف چطوره ؟:» يکهو ياد برلا افتادم . نديمه اومد تو . فوري گفتم .« گلاسيوس ... مي کشمت 

  . ـ خوبن بانو ... خداروشکر خوبن

نفسي از سر آسودگي کشيدم . تا مرز سکته رفته بودم وقتي هرچي صداش مي زدم جواب نمي داد . ياد حرف اورنينا افتادم . به نديمه 

 «الهه نور ... کجان ؟:» تم گف

  . ـ تو قصرشون

ـ بهشون پيغاممو برسون ... بگو کار خيلي مهمي هست که بايد خودشون باشن ... بهشون بگو لطفا بيان اين جا ... من نمي تونم برم ... 

  . بگو در مورد آتيناست

 . ـ چشم بانو

ي . دارو هاي اين سرزمين همشون چندشن . چشمامو بستم . بينيمو گرفتم و وا.« ميل کنين بانو :» اومد طرفم و دارومو بهم داد و گفت 

  يکهو خوردمش . تلخ نبود شور بود . خيلي شور . سرفه کردم
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بهم آب داد . انگار راه گلومو بسته بود . نبايد يکهو ميخوردم . تموم آب ليوانو سر کشيدم و ليوانو دادم بهش . يکم بهتر شد ولي  .

  با اجازه مي رم قصر الهه نور:» دهنم خشک شده بود انگار . گفت 

.»  

 . ـ سريع تر برو

م و دراز کشيدم روي تخت . خيلي خسته بودم . چشمامو بستم و صبر احترام گذاشت و رفت بيرون . چند بار آب دهنمو قورت داد

  کردم تا لاريسا بياد . خيلي کار زشتي بود که به اون پيغام برسونم ولي

خب خودم نمي تونستم برم ... گلاسيوس کلي آدم گذاشته که مواظب باشن . خودش با هر کي مي خواد هست ولي من ... باز بغض 

  چه ي تازه به دنيا اومدت ؟ رو تختي رو تو مشتمکردم . رفتي پيش ب

  «بله ؟:»فشار دادم و جلوي گريمو گرفتم . ولي سخت بود . کم کم داشت تحملم تموم مي شد . نديمه در زد . گفتم 

  ... ـ بانو

  ـ بله ؟

  . ـ يکي اومده ديدنتون

  ـ کي ؟

خواستم برگردم طرفش که دستشو رو بازوم گذاشت . با « بله ؟:» گفتم  روي تخت دراز کشيده بودم و پشتم به در بود . در باز شد .

  تعجب نگاهش کردم . واي خدا باز که گازباسه . لعنتي . بازومو از

و  با عصبانيت بيش تري روي تخت کامل نشستم.« من الان مي رم ... دراز بکش :» دستش بيرون کشيدم و خواستم بلند شم که گفت 

  «اومدي ؟ گند ديشبت کافي نبود ؟براي چي :» گفتم 

  ... ـ شنيدم حالت بده ... براي همين اومدم

 ـ به تو چه آخه ؟

  «اگه نگرانت نشم و تو هر کاريت خودمو قاطي نکنم ... کي باور مي کنه که عاشقتم ؟:» يکم بهم خيره شد و بعد گفت 

  ـ اصلا تا صد سال کسي باور نکنه ... چه فرقي مي کنه ؟
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  ن بنيتا فقط اومدم ديدنت تا حالت بد نباشه بهت سر بزنم ... چرا داري يک ريز سوال پيچم مي کني ؟ـ ببي

  ـ ... گازباس ديشب خيلي گلاسيوسو عصباني کردي ... چرا اين قدر مزاحم من و زندگيم مي شي ؟

  . ـ دست من نيست بنيتا ... دوستت دارم

ه ... چطور آخه تو همچين حرفي مي زني ؟ توروخدا نشو کارانوس دوم که مي رم خود کشي ـ نبايد داشته باشي ... گلاسيوس شوهر من

 . مي کنم

توروخدا اگه دوستم داري يکم به فکر منم باش و دردسر برام درست نکن . بين من و :» با درموندگي نگاهش کردم و گفتم 

  ين ودستمو گرفت ولي پسش زدم . سرشو انداخت پاي.« گلاسيوسو بهم نزن 

از وقتي با اون ازدواج کردي هي داره بلا سرت مياد ... چرا نمي خواي ازش جدا شي ؟ بنيتا اين به نفع خودته ... من همون اولم :» گفت 

  گفتم که تو نبايد ستاره شي ... من که بهت هشدار دادم ... من

  «. که مي دونم تو نمي توني دووم بياري با گلاسيوس .. نمي توني

ا به تو هيچ ربطي نداره گازباس ... دوما من با گلاسيوس بهترين زندگي رو خواهم داشت و تو و خواهرتم نمي تونين ازم ـ اول

  . بگيرينش

اولا ناراحتياي تو به من ربط داره ... دوما من از ورونيکا جدام ... چيزي که اون مي خواد با :» از جاش بلند شد و بعد يکم مکث گفت 

  «... ي خوام فرق مي کنهچيزي که من م

 ـ چه فرقي داره وقتي هر دوتون مي خواين گلاسيوسو ازم بگيرين ؟

 «گلاسيوس الان کجاست ؟:» داد زد 

  ... ـ سر من داد نزنا

 ... ـ بنيتا به خاطر خدا بهم بگو ... جوابمو با انصاف بده

سرمو انداختم پايين . دندونام بهم مي خورد از اضطراب و بغض . « گلاسيوس کجاست الان ؟:» تو چشمام خيره شد و با حرارت گفت 

  پيش:» بغضمو خوردم . دوباره گفت « پيش زنش نه ؟:» گفت 
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 ديد هيچي« و من الان کجام ؟:» داد زد دوباره هيچي نگفتم . چشمام داشت اشکي مي شد . لعنتي ... « بچه اي که تازه به دنيا اومده ؟

  پيش تو ... پيش تو که حالت اون قدر بد بوده:» نمي گم ادامه داد 

از  «پيش تو که تو يک آتيش سوزي بودي ... پيش تو که دست اجنه ها گير افتاده بودي ... ولي اون با اين حال بد زنش کجاست ؟ ...

  بد ستارش کجاست با حال:» سر عصبانيت پوزخندي زد و گفت 

؟؟؟؟؟؟؟؟ پيش يک سياره تازه متولد شده اونم از ستاره ي فرعيش ... بنيتا انصافه ؟ اين اون قولش بود ؟ آهان ... قول مي دم در 

  کدوم انصاف ؟ من دارم انصافو:» داد زد .« حقت بي انصافي نکنم 

 لحنش ملايم شد.« بسه :» ام دورم ريخت . با صداي لرزون گفتم دستامو رو صورتم گذاشتم . موه« در حقت اجرا مي کنم يا شوهرت ؟

  آخه بنيتا به من بگو خوش بختي از نظر تو چيه ؟ زندگي تو:» 

قصر با همچين شوهري ؟ اصلا دوستت داره يا نه ؟ يکم فکر کن ... تو بچه نيستي ... منطق داري . اين حرکاتش چين آخه ؟ بنيتا 

  وم گذاشتم تا شايد جلوگيري کنم از بغضمدستمو رو گل.« قيدشو بزن 

تا کي مي خواي بغضتو پنهان کني ؟ تا کي مي توني جلوي :» کنار تخت روي زمين نشست . موهامو از اطراف صورتم کنار زد و گفت  .

  گريتو بگيري ؟ بنيتا ... من کمکت مي کنم ... من نمي ذارم

 ... رگردوندم و بهش نگاه کردم . نگاهش ساده بود . خيلي ساده و بدون پيچيدگيصورتمو ب...« اذيت شي ... اينو قول مي دم بهت 

قسم مي خورم ... اين همه اصرار من دليلش :» راست مي گفت ... دوستم داشت ولي منم همون قدر گلاسيوسو . دستمو گرفت و گفت 

  جز دوست داشتن تو چي مي تونه باشه ؟ مثلا اگه تو رو از

ورونيکا برمي گرده سرجاي اولش ؟ نه ... بازم تو همون بدبختي خودشه ... من تورو مقصر نمي دونم ... من از  گلاسيوس جدا کنم

  ... گلاسيوس بيزارم . با جدا کردن تو از اون انتقام ميگيرم ؟؟؟؟ نه

مهم  براي اون نبودت:» به من گفت بدون توجه ...« بسه گازباس اون عاشقمه :» داد زدم ...« گلاسيوس اصلا دوستت نداره بنيتا براش 

  نيست ... سر فرصت انتقاممو از اون مي گيرم ولي ... ولي
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خشکم زد . مونده بودم چي کار کنم . با ترس به .« بانو ... عاليجناب همراه الهه نور اومدن :» نديمه در زد ...« قبل اون تو رو مي خوام 

  رم بلند شد وگازباس نگاه کردم . دستمو فشار داد ، از کنا

داشتم از ترس سکته مي زدم ولي خب راهيم نبود . پنجره هم نبود تو اتاق که .« ب ... بيا :» با ترس و لکنت گفتم .« بگو بيان :» گفت 

  مثلا بپره ازش بيرون . در باز شد و اول لاريسا اومد و بعدم

هر وقت گازباس هست اونم پيداش مي شه ؟ گلاسيوس سلام داد و گلاسيوس . د لعنتي اين شانسه من دارم ؟ گفته بود عصر مياد چرا 

  دستمو« تو ؟:» يکهو چشمش به گازباس خورد . با ابهام گفت 

به ديوار گرفتم و به زور با پاهاي لرزون بلند شدم . لباس خوابم تنم بود . رفتم جلو و گلاسيوسو صدا زدم . لاريسا بهم خيره شد . 

  ا عصبانيتي که تا اون موقع ازش نديدهگلاسيوس برگشت طرفم و ب

يک کلمه هم حرف :» دستمو گرفت وغريد ...« گلاسيوس بذار برات :» بودم نگاهم کرد . اومد طرفم . با صداي لرزون فوري گفتم 

  صدام کاملا مي.« توروخدا گلاسيوس :» و کشيدم . گفتم .« نزن 

گلاسيوس  «گلاسيوس بذار حرفشو بزنه چرا اين قدر زود قضاوت مي کني ؟:» اريسا گفت ل.« بانو لطفا :» لرزيد . کنار در بوديم . گفتم 

  مي بخشين بانو ولي عادت ندارم وقتي:» يکهو با غضب گفت 

و پرتم کرد بيرون اتاق و درو بست . خيلي واضح به .« يک جرمي دوبار جلوم تکرار مي شه از يکي بخوام به زور بگه اين کارو نکرده 

  ا طعنه زد و اين واقعا غير قابل باور بود ولي اون لحظهلاريس

 «... يک بار ديدمت باور نکردم ولي حالا:» مهم اين بود که خيلي عصبيه و منم بدتر ازش مي ترسيدم . گفت 

  ... ـ اين طور نيست گلاسيوس

 . ـ خفه شو بنيتا

و نگهبانا رفتن . « .برين داخل :»بيرون قصر تو محوطه . به نگهبانا گفت و محکم تر کشيدم . ديگه به پايين پله ها رسيده بوديم . رفتيم 

 . ترسيده بودم حسابي

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          277  |صفحه            

 

لا بنيتا اص:» سرمو انداختم پايين . داشتم سردرد مي گرفتم . داد زد « اين جواب عشق منه ؟:» بازومو گرفت و کوبوندم به ديوار . گفت 

  بغض داد زدمبا .« تو دوستم داري يا نه ؟ دارم شک مي کنم 

دستاش شل شد . حالت عصبانيش جاشو به ابهام داد . به حيرت . مي دونم مي تونستم برگردم به عقب و .« نه ... دوستت ندارم  »:

  همه اين افتضاحاتو درست کنم ولي مي خواستم حرف دلمو بهش

  «چي گفتي ؟:» وس نبودم و نيستم . گفت بگم . نمي خواستم برم . نزديک بود بزنم زير گريه ولي باز قوي شدم . من که ل

 .. ـ گفتم دوستت ندارم

ازت متنفرم ... چون نيستي پيشم ... مثلا اوضاعو درست کردي که ماهي :» هيچي نمي گفت هنوزم باورش نمي شد . با بغض گفتم 

  دوبار نباشه ديدنمون هر روز باشه ولي اين بود ؟ هي پيش اين زن

... حتي اسم منم کم کم يادت ميره . بدون توجه به من ، به حال من ، برام پيغام مي ذاري پيش وارانيم ...  اون زن اين يکي اون يکي

  پيش بچه ي تازه متولد شدم ... من چي ؟ اصلا نيستي . هي مي گم

نم هست ... اصلا حواست به مگلاسيوس بريم بيرون ... بريم با هم ولي چي کار مي کني ؟ هر بار گفتي بايد برم . حالا کجا ؟ پيش زنت 

  ؟ فقط بلدي با اين و اون بگردي بعد سرمن داد بزني که چرا

در » :صدام داشت با هرکلمه بالاتر مي رفت . ادامه دادم « گازباس پيشم بوده تازه نمي تونستي ثابت کني که اصلا چرا پيشم بوده ؟

  حالي که من خودم ديدمت ... تو زمان حاملگيم ديدمت که داشتي

دارم ... از اول نداشتم ... من اين مرد از خود ستارتو مي بوسيدي ... اون وقت تحمل کردم ... حتي به روت نياوردم ... اصلا دوستت ن

  نمي خوام:» داد زدم ...« راضي مغرورو هيچ وقت نمي خوامش 

و اصلا دلم مي خواد وقتمو با گازباس بگذرونم ... اصلا دلم مي خواد پيش گازباس باشم ... دلم مي خواد هيچ وقت چشمم بهت نيفته ... 

  ... مشکلت چيه ؟ چطوريبه تو که هر وقت با يکي از زناتي 

داري به خودت حق مي دي نذاري من پيش گازباس باشم ؟ تو که برات من کافي نيستم و بايد با ميلياردها زن ديگه باشي تا هوست 

  بخوابه چرا پس منو مي خواي ؟ چرا به من گير مي دي ؟؟؟؟؟ اصلا
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.. با يکي که ... که ديگه احتياج نباشه شبيه کسي مثل تو ... براي دلم مي خواد با گازباس باشم با يکي که فقط و فقط منو بخواد .

  مطمئن بودم صدام اون.« خوابيدن کامل هوسم با يکي ديگه هم باشم 

قدر بلند بوده که به گازباس و لاريسام رسيده . زد تو گوشم . حقم بود . حرفام مخصوصا جمله ي آخرم خيلي بد بود ولي بازم بايد مي 

 . ولي کمم نياوردم . صورتم برگشت . نفسم تند شدزدمش ... 

هوس ؟؟؟؟؟؟ واقعا که بنيتا ... اين تو نيستي که داري حرف مي زني ... واقعا جرئت مي کني جلوي شوهرت بگي ميري با :» غريد 

  من:» خيلي گستاخانه تو چشماش خيره شدم و گفتم ...« يکي براي 

» :دوباره زد تو گوشم . خيلي دستش سنگين بود . بي اختيار يک قطره اشکم ريخت . گفت ...« چيزي رو گفتم که منظور تو از کاراته 

  برگشتم« بنيتا ... حتما اين ضرب المثل زمينيا رو شنيدي ؟

و يکم ازم جدا شد .« خونتو حلال کردي :» طرفش . تو چشماش خون جمع شده بود . شمرده شمرده از لاي دندوناي قفل شدش گفت 

  يمون بودم از حرفام ولي ديگه غرورم نمي ذاشت پسشون. پش

پايين  هيچي نگفتم و سرمو انداختم.« چه خبره ؟ صداتون تا بالا مياد :» بگيرم . لاريسا آمد بيرون قصر ... بهمون نگاه کرد و بعد گفت 

  «اين حرفا چي بود که زدي بنيتا ؟ هان ؟:». اومد جلوم و گفت 

و رفت . گلاسيوس با نگاهش که انگار بدجور طمع داشت قدماشو .« حقيقتو گفت بانو :» صداي گازباس اومد اونم عصبي بود . يکهو 

  دنبال کرد . سرمو انداختم پايين . ديگه موندن تو اون هوا برام

باره يک قدم استم دوخو.« سرجات وايستا بنيتا ... بايد تکليف شما دو نفر مشخص بشه :» بد شده بود . خواستم برم که لاريسا گفت 

  نفس عميق کشيدم ،« بهت گفتم وايسا :» برم که بلند تر گفت 

  ... و فکر کردم که زمان قبلم...« الان وقتشه ... ديگه تحمل ندارم :» چشمامو بستم و دستمو مشت کردم و فشردم ... تو دلم گفتم 

************ 

 : گلاسيوس

. دوباره بهش گفت وايسته ... مشتشو فشرد . کاملا معلوم بود که عصبانيه . نفس عميق  لاريسام بدجور از حرفاش جوش آورده بود

  بانو بايد به وضع اونو گازباس:» کشيدم و با خشونت گفتم 
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حرفم تموم نشده بود که افتاد . دويدم پيشش و صداش زدم . رو زمين افتاده بود و حرکت نمي کرد . کنارش ...« رسيدگي شه . بنيتا 

  ستم و سرشو رو پام گذاشتم . تکونش دادم اما اصلا حرف نمينش

زد . حتي نفس نمي کشيد . با اضطراب بازم تکونش دادم ولي دوباره مثل مدت ها قبل شده بود . اصلا نفس نمي کشيد نبض نداشت ... 

  . بغلش گرفتم و رفتم بالا . خيلي سريع گذاشتمش روي تخت

کلافه از جام بلند شدم . کل اتاقو هي مي رفتم هي ...« بانو نفس نمي کشه ... دوباره روح نداره ... دوباره :» لاريسا اومد . مضطرب گفتم 

  ولي خيلي زود صداي.« مقصر منم :» مي اومدم . داد زدم 

ادم . دستشو ش وايسکنار...« بنيتا :» برگشتم طرفش مثل برق . گفتم ...« گلاسيوس ... من :» ضعيفش انگار روحو به بدنم برگردوند 

  «. من ... من فقط خواستم برگردم:» طرفم دراز کرد و گفت 

  «کجا برگردي بنيتا ؟:» با بغض سرشو تکون داد . گفتم « برگردي ؟:» کنارش نشستم ، دستشو گرفتم و گفتم 

  ... ـ به ... به عقب

  ـ به عقب ؟

واد بلند شه . نشوندمش روي تخت . که سرشو انداخت پايين و زمزمه اون يکي دستشو دراز کرد و به بازوم گرفت . فهميدم مي خ

  «آتينا ؟:» لاريسا يکهو گفت ...« بانو ... من در مورد آتينا :» کرد 

از جام بلند شدم و رومو !« متاسفانه نه :» بهش نگاه کردم . دستشو ول کردم و گفتم « مي ... ميشه بغلم کني ؟:» رو بهم گفت 

  از اتاق اومدم بيرون . درو بستم اما پشت در گوش دادمبرگردوندم و 

  «. بانو ... باور که مي کنين من مقصر نبودم:» ببينم چيه که مي خواد بگه . صداش مي لرزيد گفت 

  ـ حرفت اذيتش کرد ... خيلي بد بود ... حالا بعد درباره ي اون حرف مي زنيم ... منظورت از آتينا چي بود ؟

رگشتن کارانوس از هزار سال پيش ... راستش من فهميدم که شما و ملکه ي برف خواهر بودين ... به اين خاطر بود که ـ بانو ... ب

  مدتي قبل که دوباره وضعم اين بود ... من با کارانوس البته با
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مدن ... وقتي که شما رو روحش ... هزار سال پيشو ديديم ... احمقانست ولي ما ديديم وقتي که بانو از اتاقشون بيرون نمي او

  خواهرشون خطاب کردن ... اومدن کارانوس و تموم اين بلا ها تقصير منه

نه اين که خودم بخوام ولي اومد ... با قدرت من اومد و زنده شد ... درست شب عروسيم ... که ... که گلاسيوسم مي دونه که از حال  ...

  رفتم و به نظراون عجيب بود ... بانو مي دونم احمقانست ولي

 ... ببخشين بانو گفتن که اينو بهتون بگم ... من نمي مدام صدا مي شنيدم ... صدا هايي که تو سرم فقط زمانو تکرار مي کرد ... اورنينا

  دونم واقعا قضيه چيه ولي هر چي هست ... گفت اينو بهتون بگم

  ... که آتينا منم ...

چه خبره » :ديگه داشتم گيج مي شدم . اورنينا و لاريسا خواهرن ؟ کارانوس به وسيله ي بنيتا اومده ؟ به در تکيه دادم و زير لب گفتم 

  صداي لاريسا باعث شد حواسمو به قضيه متمرکز« ين جا ؟ا

  «اينايي که گفتي ... حقيقته ؟:» کنم 

  ... ـ بله بانو ... مطمئن باشين

  ـ و اين بارم خواستي به عقب برگردي ؟

جاست ... فکر مي ـ من ... من فقط خواستم زمانو ببرم عقب ... من نمي دونستم که خودم فقط تو زمان سفر مي کنم و جسمم اين 

  ... کردم مي تونم کنترلش کنم ولي نتونستم و فقط خودم رفتم عقب

  ... ترسيدم و فورا برگشتم

  ... ـ پس ... پس به اين زماني که من مي گم برو ... چيزي که مي بيني برام توصيف کن

دم و رفتم تو . بنيتا فوري سرشو انداخت پايين . ترس برم داشت ... اگه بره نتونه برگرده ؟ بايد يک کاري مي کردم . درو باز کر

  «. بانو ... به بنيتا اجازه بدين استراحت کنه:» گفتم 

  . ـ نه ... کاري که من خواستمو انجام بده بعد
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. رومو  دبنيتا سرشو آورد بالا و يک لحظه بهم خيره ش...« بيست سال پيش ... روز ژوکر :» بهش با نگراني نگاه کردم . لاريسا گفت 

  . و چشماشو بست.« ب ... باشه :» برگردوندم . زمزمه کرد 

  ... يکهو افتاد روي تخت . دويدم پيشش ... واي دوباره نه

**************** 

  : بنيتا

احتي نمي يکهو انگار همه چيز جلو روم تکون مي خورد . همه اتفاقات ... چشمامو بستم ... گلاسيوس هنوز ازم ناراحته ... به اين ر

  ... بخشتم ... يکهو حس کردم همه چيز ثابته ... چشمامو باز کردم

رفتم  لبخند زدم و.« امروزم مثل بقيه ي سال ها هيچ ژوکري نمياد :» تو قصر لاريسا بودم ... از پله ها رفتم بالا ... صداي لاريسا مي اومد 

  بانو ... الهه جنگ:» داخل سالن اصلي ... نديمه گفت 

  «. دناوم

 . ـ بگو بياد

رفت جلوش و دستشو گرفت . « چي شد اورنينا ؟:» لاريسا لبخند زد و گفت ...« بانو :» اورنينا آمد داخل ... احترام گذاشت و گفت 

  بانو هيچي ... بهتون گفتم که من همچين چيزي رو:» اورنينا گفت 

  «. نمي خوام

  ... ـ اورنينا تو بايد ازدواج کني

 ... خوام ـ اما نمي

  ... ـ مي تونم دليلتو بدونم

  ... ـ دليل من فقط اينه که نمي خوام ازدواج کنم ... من فقط ... فقط عاشق همون کسي بودم که خيلي وقت پيش

  «... گفتي مرده:» لاريسا دستشو به نشونه ي سکوت بالا برد و گفت 

 ... ـ آره ... اما ديگه نمي خوام ازدواج کنم

  ... ي بايد ازدواج کنه ... بايد يک بچه داشته باشه تا قدرتشو به ارث ببرهـ هر الهه ا
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  ... ـ به موقعش بانو ... من هنوز خيلي وقت دارم

ممکنه وقت از دستت بره ... نمي دوني اگه يکهو يک اجنه بهت حمله کنه مي تونه بکشتت ؟ فکر کردي همه :» لاريسا با حرص گفت 

  الهه ها عمر هزار ساله ي ثابتشونو دارن ؟ مگه پدر من هزار

رون قصر ... و رفت بي.« اين کارو بکنم  ببخشيد ولي بازم حاضر نيستم:» اورنينا سرشو انداخت پايين و گفت « سال الهه بود که مرد ؟

  و رفت طرف پله...« مي رم تو اتاقم :» لاريسا به نديمه گفت 

  ... ها و رفت بالا ... چند دقيقه اي منتظر موندم ... انگار اتفاق ديگه اي نمي خواد بيفته

******************** 

مي کرد . يکم تکون خوردم که باعث شد توجهش به سمتم جلب بشه .  چشمامو باز کردم . تو بغل گلاسيوس بودم . سرم داشت درد

  «حالت خوبه ؟:» کمک کرد بشينم و گفت 

  . ـ آره

 ... ـ مي شه ديگه برنگردي به عقب ؟ بنيتا ... ديگه نمي خوام روحت از جسمت دور شه

ت . سرمو به نشونه ي تاييد تکون دادم . لاريسا گف با خستگي بهش خيره شدم ... هميشه وقتي نگرانه کاملا همه چيزو فراموش مي کنه

  بانو چيز زيادي نديدم:» بهش نگاه کردم ... گفتم « خب ؟:» 

ت سرشو انداخ...« فقط ... شما از الهه جنگ قبلي مي خواستين تا براي ادامه ي نسل و قدرتش ... ازدواج کنه ولي اون مخالفت کرد  ...

  عذر مي:» ه کردم و گفتم پايين . تو چشماي گلاسيوس نگا

مي رم :» خيلي رنجور بود ... بايد عذر مي خواستم . چهرش گرفته شد . روي تخت دراز کشوندم و گفت ...« خوام به خاطر حرفام 

 «. لباسمو عوض کنم

طور سرم گذاشتم و همونبهش نگاه کردم . سرم داشت مي ترکيد . دستمو رو .« واقعا تويي :» و رفت بيرون . لاريسا لبخند زد و گفت 

  که دراز کشيده بودم خودمو جمع کردم . يکهو خشکم زد . لاريسا

» :بهم احترام گذاشت . مثل برق گرفته ها سرجام نشستم . اما اون خون سرد بود . با تعجب صداش زدم . سرشو آورد بالا و گفت 

 «... تبريک مي گم بانو
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  ري حرف مي زنين ؟ـ چي مي گين بانو ؟ ... چرا با من اين طو

ن مال الا:» با حيرت نگاهش کردم و منتظر ادامه حرفش شدم ... بعد يکم مکث گفت ...« بالاترين مقام سرزمين :» لبخند زد و گفت 

  خواستم چيزي بگم که گلاسيوس اومد تو . لاريسا گفت.« شماست 

و رفت . هنوز تو شوک کارش بودم ... واقعا من بالاتر از اونم ؟ .« من مي رم ... بعد بهتون سر مي زنم ... مواظب خودتون باشين  »:

  چطور يکهو ؟ اصلا تو باورم نمي گنجيد . گلاسيوس اومد طرفم

  «. لطفا ... مي خوام بخوابم:» وسط حرفم گفت ...« باورت مي شه ؟ من :» و رو تخت نشست . با گيجي گفتم 

 ... ـ گلاسيوس من که عذر خ

بغض کردم و خيلي آروم رفتم اون طرف تر روي .« حرف نزن ... نتونستم جلوي لاريسا اذيتت کنم ... فقط حرف نزن :» يکهو داد زد 

  . تخت و دراز کشيدم . چراغ خوابو خاموش کرد و دراز کشيد

د اما روشو ازم هميشه عادت داشت خيره به سقف بخوابه ... هيچ وقت نمي تونست به پهلو بخوابه ... اين بارم همون طور خوابي

  برگردونده بود و اين نهايت عصبانيتش بود ... اين يعني واقعا ناراحت

چي کار کنم ... خيلي عصباني بود ازم ... نيم ساعت فقط بهش  بود . به پهلو خوابيدم و بهش خيره شدم . گيج بود ذهنم ... نمي دونستم

  . بيارمخيره بودم و اصلا نمي دونستم چي کار کنم تا از دلش در 

دستمو رو بازوش گذاشتم و صداش زدم . خوابيده بود وگرنه دستمو پس مي زد . وقتي مطمئن شدم از خواب بودنش بهش نزديک 

  تر شدم و گونشو بوسيدم . يکم تکون خورد . سرمو رو بازوش

 همينه ... فرار از هم ديگه ... داره:» تم گذاشتم و يک آه عميق از ته دلم کشيدم . چشماشو باز کرد . فوري چشمامو بستم . تو دلم گف

  دستشو گذاشت رو موهام و صدام زد« همه چيز بهم مي ريزه ... 

 «. آ ... آره:» چشمامو باز کردم و گفتم .« بنيتا مي دونم بيداري :» پلکامو بيش تر روي هم فشار دادم . آروم تکونم داد . گفت  .

 ... ـ سرجات بخواب
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اه کردم . ديد هيچ کاري نمي کنم . بازوشو از زير سرم بيرون کشيد و از روي تخت بلند شد . صداش زدم . پشت با مظلوميت بهش نگ

  ديگه نمي تونم اون قدر بهت اعتماد داشته:» بهم وايستاد و گفت 

  «... باشم که پيشت باشم

  ـ گلاسيوس ... چرا ؟

 . ردمـ نمي تونم اصلا بشناسمت ... اوني نبودي که فکر مي ک

شت طرفم . برگ...« تو بايد بهم اعتماد کني :» و از اتاق رفت بيرون . فوري از جام بلند شدم و دنبالش دويدم . دستشو گرفتم و گفتم 

  «چطور بکنم ؟:» دستشو بيرون کشيد و تو صورتم با حرص گفت 

باز اومد جلو تر ... ترسيده بودم . منم متعاقبش عقب مي رفتم . ادامه « چرا اعتماد کنم ؟:» اومد جلو تر و باعث شد من برم عقب تر 

  ديگه به ديوار رسيدم ... با« چطوري امشبو فراموش کنم ؟:» داد 

با يک مرد ديگه باشه و خوش بگذرونه و چطور به کسي که مي گه دوست داره :» عجز صداش زدم که با صداي اوج گرفته گفت 

  من فقط عصباني بودم:» با لکنت گفتم « دوستم نداره اعتماد کنم ؟

و برگشت ... صداش زدم . دوباره وايستاد . دويدم و جلوش وايستادم ... دقيقا روي راه پله .« منم عصبانيم :» با خشونت گفت  «...

  کلافه« درکم کني ؟چرا سعي نمي کني :» بودم . با بغض گفتم 

من وضعيتم بدتر از تموم موجودات اين سرزمينه ... من خيلي دارم سختي مي کشم ... تو :» روشو برگردوند . با صداي لرزون گفتم 

  با پوزخند گفت...« اين موقعيت نهايت ظلم بود که به من شک کني 

تي عاشق همچين مردي اي چيه ؟ مي شه يکم بيش تر موقعيت سخت ؟ ببخشيد منو که درک نمي کنم ... موقعيت سخت وق »:

  توضيح بده ديگه:» با اعتراض صداش زدم . ادامه داد « توضيح بدي ؟

  «سختيِ اين موضوع که وقتي من نيستم تو بغل يک مرد ديگه اي توي چيه بنيتا ؟ ...

  ـ گلاسيوس ... آخه اين حرفا چيه که مي زني ؟

  باش بنيتا ... ديگه وقتي نيستم چي کار مي کني ؟ـ کم گفتم نه ؟؟؟؟؟؟ روراست 
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  «. بسه ديگه ... اين طوري در مورد من قضاوت نکن ! من بهت وفادارم . من که مثل تو نيستم:» داد زدم 

 ! ـ معلومه

  . ـ حرفايي مي زني که خودتم قبول نداري

 ... ـ چون اعتمادم بهت از بين رفته کاملا قبولش دارم

زد و  و دستشو گرفتم . باز دستمو پس.« ولي گلاسيوس اعتماد آخرين چيزيه که بين يک زن و شوهر از بين مي ره :» تم با ملايمت گف

  «. پس فکر کن اون آخرين چيز بين ما از بين رفته:» گفت 

  ـ يکم مي شه به حرفام گوش کني ؟

  «. يکم:» کلافه گفت 

.. من يک انسانم ... از زمين اومدم ... قوانين برام نامفهومن ... من عادت دارم گريه ـ گلاسيوس ... من فقط ازت يکم درک مي خوام .

  کنم ولي تو نه ... من نمي تونم گريه کنم ولي تو مي توني ... من

ي دبايد عقده هامو تو خودم نگه دارم در صورتي که تو مي توني خودتو از هر غمي خالي کني ... من يک زنم و حساس ولي تو يک مر

  و صبور ... من از جايي اومدم که هر مرد مال يک زنه و هر زن

مال يک مرد ... نه جايي که هر مرد مال مليارد ها زنه و هر زن مال يک مرد ... اين طوري کل سرزمين ما زن يک نفر مي شن ... من از 

  همچين جاهايي نيومدم ... من تو خانوادم بزرگ شدم ... جايي

انم بود و اون مال بابام ... جايي که تموم وقت مامان و بابام با هم مي گذشت ... جايي که مامانم هميشه بغلم مي کرد و که بابام مال مام

  آرومم مي کرد ... نه اين جا که بچه ي کوچولوم جلوي روم گريه

يي بزرگ شدم که همش عدالته ولي کنه و منو بخواد و من از ترس اين که نميره بغلش نکنم و حتي نتونم بهش دست بزنم ... من جا

  نه اين طوري ... گازباس فقط بهم کمک کرد ... هيچ قصد بدي

  . نداشت ... درسته دوستم داره ولي ... ولي پاشو فراتر از حدش نمي ذاره
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مي کنه .  اره به حرفام فکرروشو برگردوند . معلوم بود د...« گلاسيوس اون مثل توئه ... فقط عاشق ... مثل منه :» بازوشو گرفتم و گفتم 

  سرمو انداختم پايين و موهامو کنار زدم . هنوز بازوش تو

من هيچ وقت اعتمادمو به تو از دست نمي دم ... توام اين کارو نکن . روي گازباس حساس نباش ... وقتي من :» دستم بود . آروم گفتم 

  تموم حواسم پيش توئه چرا از طرف اون احساس خطر مي کني

اميدوارم ديگه اين طوري نشه وگرنه بنيتا اصلا فرصت حرف زدنم بهت :» با چشماي عسليش نگام کرد و بعد نفس عميقش گفت  «؟

  فوري سرمو به نشونه ي شير.« نمي دم . اينو بهت قول مي دم 

در مورد  کي:» رفي نداريم گفتم سرمو انداختم پايين . بعد يکم مکث ديدم هيچ ح.« خوبه :» فهم شدن تکون دادم . لبخند زد و گفت 

  «ورونيکا تصميم مي گيرين ؟

 . ـ فردا مي ريم پيش پتروس ... اون بايد تصميم بگيره

  ـ مي شه ازش بگذري ؟

  ... ـ بنيتا داشتم از دست مي دادمت

هيچي نگفتم ... يکم که .« توام داري :» ـ آره اما اون که نجاتم داد ... به اين خاطر ببخشش لطفا ... اون بچه داره ...پوفي کرد و گفت 

 ... خنديدم . اونم با خنده جوابمو داد و رفت بالا تو اتاق تا بخوابه.« خستم ... بريم بخوابيم :» گذشت گفت 

************* 

و بهش خيره شدم . ديشب خيلي خسته شده بود . از عصر تا نيمه هاي شب داشت با بچه ها بازي مي کرد . آرزوم بود سرجام نشستم 

  . کاش منم باهاشون بازي مي کردم ... لبخند زدم و صداش زدم

ود از قصد تو صورتش خوابالو به نظر مي اومد . خنديدم و دستمو رو بازوش گذاشتم . سرمو آوردم بالاي سرش و موهامو که باز ب

  ريختم و با تکوناي سرم موهامو به شدت رو صورتش مثل شلاق

خنديدم . خم شدم و گونشو .« بسه :» مي زدم . موهامو پس زد و عميق تر خوابيد . دوباره اون کارو کردم که با صداي دورگش گفت 

  «. پاشو ديگه گلاسيوس:» بوسيدم و در گوشش گفتم 

  . اد اذيتم نکنـ مي دوني خوابم مي
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با چشماي بسته سمتم برگشت ... تعجب کردم ... بالاخره .« اگه بيدار نشي منم از کنارت جم نمي خورم :» کنارش دراز کشيدم و گفتم 

  به پهلو دراز کشيد . واقعا عجيب بود . کمرمو گرفت و تو بغلش

سباب بازي من ا:» خنديدم و گفتم .« امو تو بغلم فشار بدم و بخوابم چه بهتر ... بچه بودم عادت داشتم اسباب بازي:» فشارم داد و گفت 

  «. نيستم

  . ـ هيش ... بخواب ديگه

هيچي نگفتم و چشمامو بستم ... دوباره خوابم برد . وقتي بيدار شدم داشت موهاشو شونه مي زد . روي تخت نشستم و چشمامو ماليدم 

  شتش وايسادم و گفتم. پتو رو از روم کنار زدم و رفتم پيشش . پ

خنديد . رفتم طرف کمدم و لباسمو برداشتم . هنوز لباس خواب تنم بود ... از همون موقع که آتيش سوزي .« خوش تيپي عزيزم  »:

  شد و تو بغلش خوابم برد ... بيدار که شدم اين لباس خواب تنم بود

 «مي ري بيرون تا لباسمو عوض کنم ؟:» گفتم  ...

  . حونه يادت نره عزيزم ... من کار دارمـ باشه ... صب

اينو گفت و رفت بيرون و درو بست . يکم مات به در نگاه کردم و بعد لباسمو عوض کردم . نديمه رو صدا زدم تا موهامو مرتب کنه . 

  وقتي درستشون کرد کفشامم پوشيدم . بهشون نگاه کردم و لبخند

بودم که اختلافمون حل شد ... فکر نمي کردم به اون آسوني باشه حلش . رفتم از اتاق زدم ... يادگار گلاسيوس ... خيلي خوش حال 

  بيرون که يکهو يادم اومد تاجمو فراموش کردم . دوباره برگشتم

 هبه اتاق . نمي دونستم گلاسيوس کجا گذاشتتش . در کمدو باز کردم و داخلشو يک نگاه کردم . نبود . دستمو به بالاي کمد گرفتم و ب

  زور با کفشاي پاشنه بلندم پامو گذاشتم رو لبش و بالاي کمدم نگاه

و به دورو بر نگاه کردم ... گلاسيوس هنوز پايين بود . از صداش مي « پس کجاست ؟:» کردم . نبود . پريدم پايين و با کلافگي گفتم 

  فهميدم . رفتم کنار کشوي ميز کنار تخت . اونجا هم نبود . زير
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داخل جعبه ي گيره موهام نبود ، ديگه کلافه شده بودم . برگشتم عقب که ناخودآگاه جيغ کشيدم . جيغ بلندي که تو کل  تخت نبود ،

  قصر پيچيد . داشتم از حال مي رفتم ... باباي لاريسا بود . درست مثل

زدم . اونم ناپديد شد . قلبم اون قدر  اولين نگاهي که به کارانوس انداختم . کل صورتش زخمي بود . دست خودم نبود . دوباره جيغ

  تند مي زد که حس کردم از هيجان زياد وايميسته . دويدم از اتاق

بيرون . دوباره برگشتم و با ترس نگاهي به اتاق انداختم و رفتم عقب تر اما به عقب سرخوردم روي پله ها و متعاقبش چندتا غلت 

  د و گلاسيوسم به خاطرروي اون همه پله . تا اين که رسيدم به پاگر

جيغم خودشو تا اونجا رسونده بود . سرم خورد به نرده ي کنار راه پله . سرم گرم شد انگار . شوکه بودم . گلاسيوس کنارم نشست و 

  داره:» فوري نشوندم و گفت ...« سرم :» صدام زد . ناله کردم 

ورد و از داخل جيبش دستمال گردنشو در آورد . گذاشتش رو سرم و کتشو در آ.« پزشکو خبر کنين :» داد زد .« خون ريزي مي کنه 

  جلو روم هي تار مي شد و سرم خيلي درد مي.« زودتر :» داد زد 

کرد . نتونستم تعادلمو حفظ کنم با اين که نشسته بودم و دوباره افتادم رو زمين . سرمو گذاشت رو پاش و همون موقع صداي پزشک 

  گلاسيوس خيلي سريع.« بيارينشون بالا عاليجناب ... :» اومد 

بردم و روي تخت دراز کشوندم . زخم سرم بدجور .« سرم :» کتشو روم گذاشت و بغلم کرد و رفت بالا . منم تموم مدت ناله مي کردم 

  مي سوخت . پزشک خيلي سريع شروع کرد به معاينم و ديدن

:» فت دکتر گ« چي شد ؟:»دستمو فشار داد و با نگراني گفت ...« م درد مي کنه سر:» زخمم ... دست گلاسيوسو فشار دادم و ناله کردم 

 «. فعلا بايد زخمشونو ضدعفوني کنيم .... زياد نيست

 ـ مطمئني ؟

  . ـ بله مطمئنم

و .« م تاصلا نترس عزيزم ... من هس:»با ترس بهشون نگاه کردم . گلاسيوس تو بغلش نشوندم و با صدايي که کاملا مي لرزيد گفت 

  فشارم داد . مي دونستم مي خوان چي کار کنن . با يک ميله ي داغ
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زخممو ضد عفوني مي کرد تا خونريزيشم کمتر بشه . خودمو به گلاسيوس چسبوندم و اون نزديکم شد . گلاسيوس سرمو نگه داشت 

  وقتي ميله.« بنيتا بهتره تکون نخوري مي سوزونتت :» و گفت 

رو گذاشت رو زخمم جيغم بلند شد و گريم گرفت . گلاسيوس برم گردوند و تو بغلش قايمم کرد و ازم خواست که گريه نکنم . بازم 

  آخه چي ديدي که جيغ کشيدي ؟ بنيتا:» گريه کردم . با کلافگي گفت 

 ولي حاليم نبود . سردرد داشت.« کنم  خواهش مي کنم گريه نکن ... يکم ديگه گريه کني مي ميري مي فهمي ؟ کاري نکن بي هوشت

  مي کشتم ولي بازم نمي تونستم گريه نکنم ... خيلي وقت بود گريه

« چرا ؟ اون ديگه چي کار داره باهام ؟:» نکرده بودم ... مدام چهره ي باباي لاريسا جلو چشمام رژه مي رفت . با هق هق گفتم 

  ديد فايده نداره در.« بنيتا گريه نکن :» گلاسيوس صداش اوج گرفت 

کشو رو باز کرد . داشتم از حال مي رفتم . از تو بغلش درم آورد . سرم گيج مي رفت . فورا يک چيزي بهم خوروند که نمي دونم چي 

  بود ولي خيلي زود خوابم برد . وقتي بيدار شدم صداي يکي تو

» :به زور چشمامو باز کردم . اين که لاريساست ... با ناله گفتم  سرم درد مي کرد .« بانو خوبين ؟ سر گيجه ندارين ؟:» گوشم پيچيد 

  براي:» با خشونت رو به گلاسيوس گفت ...« سرم داره مي ترکه 

  «چي بي هوششون کردي ؟

  . ـ بانو ... گريه مي کرد ... مجبور بودم

لت تهوع و سردردم هم که بدتراز اون . رفتيم به کمکش بلند شدم ولي سرگيجه داشتم و حا.« بريم :» لاريسا دستمو گرفت و گفت 

  بيرون قصر و توي محوطه . سر درد داشت مي کشتم . چرا اين قدر

م بانو اين طوري باهام حرف نزنين . خواهش مي کن:» با کلافگي گفتم « چرا جيغ کشيدين ؟:» بلا سرم مياد ؟ نشستيم رو چمنا ... گفت 

  و سرمو گرفتم . بعد .«... اين طوري خيلي عصباني مي شم 

 «. نمي دونم بگم يا نه:» زير لب گفتم « باشه ... چرا ؟:» يکم مکث گفت 

  ... ـ بگو
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  «اگه چيزي مي ترسوندت ... مي خواي بياي قصر من ؟:» نفس عميق کشيدم و بازم هيچي نگفتم . گفت 

  . ـ فرقي نمي کنه ... هر جا باشم هست

  ـ کي ؟

 ... م ... درست مثل وقتي که روح کارانوسو ديدمـ بانو ... يک روح ديد

 سرمو انداختم پايين و« مي شناختيش ؟:» کاملا فهميدم چهرش با شنيدن اسم کارانوس يک جوري شد ولي بر خلاف حالش پرسيد 

  «. هم من مي شناسم هم شما:» گفتم 

  ـ کي ؟

 ... ـ پدرتون

د ... انگار گيج بود . گلاسيوس از کنار در قصر صدام زد . برگشتم طرفش . داشت با حيرت به چمنا خيره ش« پدرم ؟:» با لکنت گفت 

  مي دويد سمتمون . کنارمون وايستاد و نفس تازه کرد . بهش

وري با لاريسا بود . ف.« بانو ... حال آراميس بد شده ... لطفا بياين :» خيره شده بودم ... بهم نگاه کرد و بعد تازه کردن نفسش گفت 

  «آراميس چش شده ؟:» ل برق گرفته ها گفتم مث

 . ـ حس مي کنه خون توي رگاش داره محکم به ديواره ي رگش مي زنه

ترسيدم . از جام بلند شدم و دويدم طرف قصر و اونام پشت سرم . چرا اين روزا اين قدر دارم بد شانسي ميارم ؟ رفتم داخل قصر و 

  نديمه و پزشک بالاي اتاق بچه ها . آراميس روي تخت بود و يک

سرش . کنارشون زدم و به آراميس نگاه کردم . تموم صورتش خيس بود . رگاي دستش ملتهب شده بود . اون صحنه اون قدر بد بود 

  چت شده:» که اگه اون بچم نبود چندشم مي شد . با بغض گفتم 

برين بيرون ... خلوت :» لاريسا رسيد و به همه گفت .« ي خوام مامان ... حيات نمي خوام ... حيات نم:» با هق هق گفت « عزيز مامان ؟

  اومد کنار آراميس و با ديدن حالش نا خود.« کنين دورشو 
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.« انا متنفرم از انس:» لاريسا کنارش نشست و بغلش گرفت . با اضطراب گفت .« بانو ... يک کاري کنين :» آگاه جيغ زد . با گريه گفتم 

 «شده ؟ چي:» با اضطراب گفتم 

  . ـ جنگ جهاني ... اتفاقي که براي ايرس افتاد ... اونم دو دفعه

بچم حالش بده ... بذار يک :» داشت گريم مي گرفت ... رفتم طرفش و خواستم بغلش کنم که گلاسيوس جلومو گرفت ... داد زدم 

  «. مي ميره:» با کلافگي گفت .« لحظه بغلش کنم 

  ؟ـ توروخدا ... مي بيني رگاشو 

و با التماس ت.« زود براش اون معجونو بيارين :» ـ مي دونم عزيزم ولي تو نبايد بهش دست بزني . لاريسا نديمه رو صدا زد و گفت 

  سرمو انداختم پايين.« دست نزن بهش . خواهشمه :» چشماي گلاسيوس زل زدم . با ملايمت و شمرده شمرده گفت 

با « .بخورش :» و بغض کردم . نديمه اومد و اون معجونو به لاريسا داد . لاريسا اومد طرفم و معجونو گذاشت تو دستم و با عجله گفت 

  «چرا ؟:» حالت گنگ و صداي لرزون گفتم 

  . ـ بايد بغلش کني ... فقط تو مي توني کمکش کني

 «. بانو:» گلاسيوس با اعتراض گفت 

  . ـ اين راهشه

ساعت بغلش کن و با ناز و نوازش آرومش کن ... ولي به  42ساعته ... تا  42بنيتا ... اين اثرش :» با تاکيد و اضطراب بهم گفت  و

  ساعت اگه تو بغلت باشه يا بهش دست بزني 42محض تموم شدن 

سرشو به نشونه ي تاييد تکون داد و . «  ممنون بانو ... ممنون:» با ذوق گفتم .« مي ميره ... حواست باشه . کاري کن حالش خوب شه 

  و.« بريم گلاسيوس ... تنهاشون مي ذاريم :» فوري گفت 

رفت بيرون . گلاسيوس يکم مردد به من و آراميس نگاه کرد بعد با کلافگي رفت بيرون . به معجون نگاه کردم و بعد آراميس . گريه 

  . نيستمي کرد . يکم از معجونو خوردم ... چه عجب ... تلخ 
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معجونو گذاشتم . نور موهام کم شد . همين طور کمتر مي شد تا اين که ديگه نوري نداشت . رفتم طرفش و دستشو گرفتم . دوباره 

  کنارش روي تخت.« بچه ي نازم :» بغض کردم . زمزمه کردم 

يه نکن آراميس ... مامان بهت کمک مي گر:» نشستم و فوري بغلش کردم . حسي که داشتم غير قابل درک بود . لبخند زدم و گفتم 

  دستشو گرفتم و بهش نگاه کردم . شاهرگش ملتهب بود نه.« کنه 

بهش نگاه کردم . انسانا دارن اونو زجر مي دن ؟ بغلش گرفتم و از .« آدماي بد :» زياد ولي قرمز شده بود جاش . گريه کرد و گفت 

  ود . روي تختروي تخت بلند شدم . موهاشو نوازش کردم . داغ ب

» :روي رگشو بوسيدم و گفتم .« عزيزم گريه نکن آراميس ... الان خوب مي شي . قول مي دم :» نشوندمش ، اشکشو پاک کردم و گفتم 

  «. خوب مي شي

گريش شدتش کم تر شد . نفس عميق کشيدم که باعث شد يک قطره اشکم بريزه . به دستاش نگاه کردم ، گرفتمشون و دوباره 

  دمشون . بيش تر اشکم ريخت و تعجبم از اين بود که چرا سرگيجهبوسي

ساعت گريه کردن برام قدغن نيست  42و سر درد نمي گيرم . يعني از حالت ستاره بودن در اومدم ؟ با اين فکر و فهميدن اين که تا 

  شروع کردم به گريه . تموم عقده هامو خالي کردم و از آراميس

م بعد يکهو يادش افتادم و اين که من موندم تا آرومش کنم و بهش کمک کنم . فوري اشکامو پاک کردم و غافل شدم تا اين که يک

  «بهتري عزيزم ؟:» دراز کشوندمش . پتو رو روش کشيدم و گفتم 

:» تم فچشماشو بست و سرشو به نشونه ي تاييد تکون داد . کنارش روي تخت دراز کشيدم و همون طور که موهاشو ناز مي کردم گ

 «من امشب پيشت مي خوابم آراميس ... مي ذاري برات قصه بگم ؟

  . ـ آره

  «يعني چي ؟:» وسط حرفم گفت « يکي بود يکي نبود ... :» چقدر دوست داشتم براي بچم قصه بگم ... موهاشو ناز کردم و گفتم 

 ـ عزيزم مگه اين طوري داستانو شروع نمي کنن ؟

 . ه برامون قصه مي گهـ نه ... نديمه يک جور ديگ
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  ـ چطوري ؟

 ... ـ تو دنياي کهکشانا ، تو سرزمين آندرومدا

  «چه جالب ... براي هر کس اسم سرزمينشو مي برن هان ؟:» خنديدم و گفتم 

  . ـ آره

  ـ خب تو که مامانت از زمينه چي ؟

  . ـ نمي دونم

. مي شه چه هيجان انگيز ..:» يکهو دوباره وسط حرفم گفت ...« ما... زمين تو دنياي انسانا ... تو سرزمين :» پيشونيشو بوسيدم و گفتم 

 «. آرتميسم بياد مامان ؟ اون خيلي دوست داره بغلت باشه

خيلي مسلط روي نوک پاش واي ميستاد کاري که من چندين ماه روش کار کرده بودم و نتونسته بودم ... درو بستم و صداي در باعث 

  خند زد ، پاشو که تو هوا معلق بود رو زمينشد طرفم برگرده . لب

فشارش دادم و گونشو « مامان ؟:» گذاشت و احترام گذاشت بهم . خيلي بامزه بود . دويدم طرفش و بغلش کردم . با تعجب گفت 

  . آخ جون مامان:» بوسيدم . اين يک روز آزاد بودم . خنديد و گفت 

  «. چقدر عالي مي رقصي» گذاشتمش روي زمين و گفتم :.« اومدم بغلت 

  . ـ بابا ميگه مثل شما مي رقصم

آرتميس حال خواهرت خوب نيست ... :» خنديد . گفتم .« از منم قشنگ تر :» محکم بوسيدمش جوري که گونش سرخ شد . گفتم 

  داشتم براش قصه مي گفتم گفت تورو هم ببرم ... عزيزم بريم ؟ مي

از خوشحالي جيغ کشيد و تند تر از من از اتاق دويد بيرون . آرتميس خيلي احساساتي تر از آراميس بود . .« خوام قصه ي خودمو بگم 

  ... اينو راحت مي شد فهميد ولي آراميس شخصيتش خوددار بود

يس تاق آراميس رسيدم درو بستم . آرتمچيزي که وقتي بزرگ مي شد بزرگترين ويژگيش بود . منم از اتاق بيرون رفتم و وقتي به ا

  کنارش دراز کشيده بود . به به . جاي منم که گرفت . رفتم پيششون
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راي چي بلند ب:» نشستم کنارشون روي تخت . يکهو دوتاشون روي تخت نشستن . گفتم .« بله :» آراميس گفت « آماده اين ؟:» و گفتم 

 «شدين ؟

  . وقع گوش دادن به قصهـ ما عادت کرديم اين طوري بشينيم م

تو » :ساکت نشستن و بهم خيره شدن . بعد يکم مکث گفتم .« خيلي خب گوش کنين :» سرمو به نشونه ي تاييد تکون دادم و گفتم 

  يکهو...« دنياي انسان ها ... تو سرزمين ما ... زمين ... يک دختر 

ه . هيش ... ماماني اين طوري قصه مي گ:» لبم گذاشتم و گفتم  آرتميس خواست چيزي بگه که انگشت اشارمو به نشونه ي سکوت رو

  يک:» ساکت شد و منم ادامه دادم .« چون قصه ي خودشه 

دختر خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خوشگل بود که چشماي مشکي و گربه اي داشت با موهاي قهوه اي و چهره ي ملوسش ... اون 

  «اسمش چي بود ؟» دوباره آراميس وسط حرفم گفت :...« دختر 

 ـ چرا عادت دارين وسط قصه گفتن حرف بزنين ؟

  . ـ ببخشيد ... عادت کرديم ... نديمه مي گفت هرجا سوال داريم ازش بپرسيم

  ـ خيلي خب ... عزيزم وقتي مي گم داستان منه يعني اسمش چيه ؟

 ... ـ من اسم شما رو نمي دونم مامان

  «واقعا ؟:» ا لذت نگاهش کردم . آراميس گفت ب...« بنيتا :» آرتميس فوري گفت 

  . ـ آره عزيزم ... واقعا

  . ـ اسم خوشگليه

 ... ـ مرسي

 ـ خب بقيش ؟

  . ـ ديگه سوال نپرسين

  . ـ چشم
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 . ـ چشم

يي که پر يک جا اين دختر خوشگل يا همون بنيتا يا ساده تر مامانتون ... توي زمين به دنيا اومد .:» لبخند زدم و شروع کردم به گفتن 

  آدمه ... هيچ کدوم اون آدما موهاشون نوراني نيست ... نه

کهکشانن نه ستاره نه سياره نه شهاب سنگ و غيره ... اونجا هر کس يک کاري مي کنه بعضيا ولي اصلا کار نمي کنن . يا نمي تونن يا 

  تنبلي مي کنن . ولي مهمتر از همه کار مامانتونه ... من يک

  «. نه:» آراميس گفت « ودم ... مي دونين يعني چي ؟فضانورد ب

 ـ تو زمين مرد سالاريه ... اينو که مي دونين ؟

و بعد اين جمله آراميسم همراهش خنديد . اخم مصنوعي کردم و گفتم .« آره ... مثل بابا و شما :» آرتميس بازيگوشانه خنديد و گفت 

  «. مرد سالاريه بين مامن از باباتون دستور نمي گيرم که مي گين :» 

  «. ولي بابا مي گه شما مي ترسين که اون تنهاتون بذاره:» آراميس گفت 

  «... حالا مي بينيم کي از کي مي ترسه:» با خشونت گفتم 

مامان ناراحت نشو من بهش گفتم :» خيلي عصباني شدم ... حرف مسخره اي بود که به اين بچه ها زده بود . آرتميس يکهو گفت 

  مامان ترسو نيست اونم گفت آره مامانتون خيلي شجاعه . راست مي

آرتميس مي دونستي عشق ماماني با اين :» آخ عزيزدلم . مي ترسيد من ناراحت شده باشم . لپشو کشيدم و گفتم .« گم مامان 

  «. مرسي مامان ... توام عشق مني:» خنديد و گفت « شيرينيات و ادبت ؟

 بهش نگاه کردم و بعد« خب ؟:» خنديدم . خودشيرينه چقدر . ولي واقعا با آراميس فرق داشت . سرمو انداختم پايين . آراميس گفت 

  تو زمين مرد سالاريه و براي کاراي مهم فقط و:» يکم مکث گفتم 

رسش خوب و ممتاز بود و موفقيتاي زيادي فقط مردا رو انتخاب مي کنن جز يک جاهاي خيلي خيلي محدود . ولي بنيتا اون قدر تو د

  داشت که براي اولين بار براي يک کار خيلي خيلي مهم اونو انتخاب
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کردن ... يک کار به اسم فضا نوردي . فضا نوردي يعني از زمين خارج شدن و رفتن به سياره هاي ديگه که تو زمين يک کار خيلي 

  به ماه ... ماه قمر مهم و سخته . انتخاب شدم براي يک روز که برم

آخه تا اون زمان هيچ وقت هيچ بحثي در « جدي ؟:» با تعجب گفتم .« منم قمر دارم ... آرتميسم داره :» يکهو آراميس گفت .« زمينه 

  مورد قمر نشده بود و من واقعا از نزديک حتي يک قمرم نديده

  «. ولي آراميس دوتاآره ... من پنج تا دارم :» بودم و نشنيده بودم . آرتميس گفت 

  ـ واقعا ؟ چه شکلين ؟ مي تونم ببينمشون ؟

تعجب کردم ؟ جونم دارن ؟ وا اينطوري که آمار جمعيت اين سرزمين ديگه معلوم نيست به کجا ...« خونه هاشونن :» آراميس گفت 

  «خونشون کجاست طول مي کشه تا بيان اين جا ؟:» مي رسه . گفتم 

  «. قمراي خودمو صدا مي کنم آراميسم مال خودشو خيلي زود ميان نه . من:» آرتميس گفت 

 . ـ مي خوام ببينمشون

آرتميس خنديد و سوت زد . تعجب کردم . يکهو از زير در يک چيز پنبه مانند اومد تو . يکدفعه جيغ زدم ناخود آگاه . آرتميس گفت 

  ه ماننداول اون و بعد چهارتاي ديگه اومدن . پنب.« نترسين مامان :» 

 . که گفتم منظورم ژله مانند بود ... جوري که کاملا انگار له شدن ، از زير در اومدن تو و دوباره سرهم شدن ... شبيه توپ بودن

راميسم آ.« آراميس توام صداشون کن :» خيلي کوچولو بودن و چشم و دهن داشتن ولي گوش و بيني و ابرو و بقيه نه . آرتميس گفت 

  دو تا ديگه اومدن تو ولي کاملا با قمراي يک سوت زد که

آرتميس فرق مي کردن . نه ژله مانند بودن نه توپي ... انگار روحاي سرگردون کوچولو بودن ... مثلا چون حيات داره سيارش قمراش 

  شبيه روحن ؟ يکم بعد که مثلا برام عادي تر شده بود آب دهنمو

از قمراي آراميس يکي روي ساعدش و يکي هم رفت روي پاش . آراميس گفت « بزنم ؟مي تونم بهشون دست :» قورت دادم و گفتم 

  قمراي من نه ... فقط به من عادت دارن ولي قمراي آرتميس:» 
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يکهو پنج تا قمراش دويدن طرفش و ريختن روش . زد « اجازه دارم ؟:» به آرتميس گفتم .« بيش تر با بقيه راه ميان و جيغ نمي زنن 

  . . سرخ شده بود بيچاره و نفسش ديگه بالا نمي اومد زير خنده

خنديدم و يکي رو با دستام گرفتم که يکهو از کنار بدن توپ مانندش دو تا .« مامان کمک ... قلقلکم مي دن ... بسه ديگه :» گفت 

  دست در اومد و شروع کرد به دست و پا زدن . ديگه داشتم شاخ در

وش خراش بود . حالت ژله ايش حس خوبي بهم مي داد ولي واقعا برام سوال شده بود که چرا ژله مي آوردم . جيغ سوت مانندش گ

  ايه ؟ اصلا با عقل جور در نمي اومد . فشارش دادم که جيغش بيش

آخ ... :» تر شد ... درست مثل يک بادکنک موقع خالي شدن هواي توش ... خنديدم . آرتميس خودشو روي تخت پرت کرد و گفت 

  لبخند زدم . قمراش داشتن مي اومدن طرف من . آخ.« فسم مامان ن

که چقدر باحال بودن ... يکهو دلم براي ستارم ضعف کرد . ستاره اي که اون اجنه مجبورم کرد تا برش دارم . قمر تو دستم ليز خورد . 

  آرتميس چرا اين قدر ورجه وورجه مي کنن ؟:» آراميس گفت 

 «. خيليم دوستشون دارم ... اونا بهترين دوستامن:» آرتميس فوري گفت « موافق نيستي ؟خيلي زياد قمر داري . 

 . ـ روي تخت منن . برشون دار

آرتميس « .هردوتون بفرستينشون خونشون :» دوتاشون ساکت شدن . بعد يکم مکث گفتم .« دعوا نکنين بچه ها :» با عصبانيت گفتم 

  »: شونو بوسيد و گفتبا بي ميلي قمرا رو برداشت . تک تک

نه عزيز مامان . عصباني نشدم . فقط الان وقت خوابه ... آراميس تازه يکم :» با مهربوني گفتم .« برين ديگه ... مامانم عصباني شد 

  قمرا پشت سرهم يکي يکي از تخت پريدن.« حالش بهتر شده 

اونا هم با حرف آراميس دو تا قمر سرگردان و کوچولو رفتن  پايين و رفتن بيرون . دستاشون دوباره تو بدنشون گم شد . بعد از

  «. ديگه وقت خوابتونه:» بيرون . چراغ خوابو خاموش کردم و گفتم 

  «چي مي خواين بشنوين ؟:» نفس عميق کشيدم و گفتم .« ولي هنوز هيچي از داستان نگفتي مامان »: آرتميس گفت 

  ـ وقتي فضا نورد شدي چي کار کردي ؟

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          298  |صفحه            

 

قتي فضانورد شدم با سفينم حرکت کردم تا برم ماه ... ولي وسط مسافرتم به ماه يک سياهچاله ي گنده منو کشيد تو دهنش ... ـ و

  . درست مثل يک جارو برقي هرچند فکر نکنم شما بدونين

برگشت و همون طور که « باحال ؟:» خنديدم و گفتم .« واييييييي چه باحال :» آرتميس با هيجان خودشو انداخت روي تخت و گفت 

  »: دراز کشيده بود پاهاشو عمود به بدنش به ديوار تکيه داد و گفت

  «. آره:» موهاشو بهم ريختم و گفتم « خيلي ... نزديک ماه بود ؟

ـ ولي ماهو نکشيد توي خودش ؟ من فکر مي کردم سياهچاله اگه نزديک قمر باشه مي خوردش ... توي يک کهکشاني خيلي قبلنا 

  نديمه مي گفت وقتي يک سياهچاله نزديک يک قمر درست شد همه

 ... قمرا رو خورد ... مثل جاروبرقي

يکهو مردد شدم ... ساکت شدم و رفتم تو فکر ... ...« ميس ... چون ولي من فکر مي کنم جهتو اشتباه رفتم آرت:» و خنديد . گفتم 

  راست مي گفت ... چيزايي که من تو دانشگاه خونده بودم اثري از

سياهچاله دور و بر ماه بهم نشون نمي داد . اون قدرم که ماهو همه روزه مي بينن فکر نمي کنم يکهو سياهچاله ايجاد شده باشه . 

  چون:» بهش نگاه کردم و گفتم « چون چي ؟:» آرتميس يکهو گفت 

و دوباره رفتم تو فکر . هيچ وقت به ذهنم نرسيده بود . حتما بايد دليلي مي داشت . يکهو که ...« دور و برماه اصلا سياهچاله اي نيست 

  همونطور« خب ؟:» سياهچاله ايجاد نمي شه . آراميس گفت 

ميسو که آرت.« ين جا و بعدش با باباتون آشنا شد و بعدم شما به دنيا اومدين . ديگه بخوابين مامان اومد ا:» که غرق فکر بودم گفتم 

  برعکس خوابيده بود راستش کردم و پاهاشم که به شوخي بالا

  «قول بدين بخوابين ... مواظب خواهرت باش ... اگه حالش بد شد بيا پيشم آرتميس . باشه ؟:» نگه داشته بود صاف کردم و گفتم 

  . ـ باشه

گونه ي دوتاشونو بوسيدم و رفتم بيرون . درو که بستم يک لحظه وايستادم و فکر کردم . شايد لاريسا دليلشو بدونه . از پله ها رفتم و 

  وقتي رسيدم پايين.« آره بايد ازش بپرسم :» پايين و تو دلم گفتم 
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سيوس روي تخت دراز کشيده بود . بازم رو به سقف . فکر کردم خوابيده به اتاقمون در زدم . جوابي نشنيدم براي همين رفتم تو . گلا

  . براي همين درو بستم و رفتم سمت کمد تا لباسمو عوض کنم

  . لباس خوابمو پوشيدم و برگشتم طرفش . هنوز چشماش بسته بود

با تعجب چشمامو باز کردم . هنوز « ين ؟بالاخره اومدي پاي:» رفتم کنارش و روي تخت دراز کشيدم . چشمامو که بستم صداش اومد 

  «آره . مگه خواب نبودي ؟:» چشماشو بسته بود . گفتم 

  . ـ نه . فکر مي کردم امشب پيش بچه ها مي موني . نبودي ... وقتي نيستيم خوابم نمي بره

« ذهنمو مشغول کرده بود . راستش حال آراميس خوب شد . براي همين اومدم پيشت . يک سوال بود که :» لبخند زدم و گفتم 

  نفس عميق کشيدم و« چي عزيزم ؟:» صورتشو طرفم برگردوند و گفت 

آرتميس حرفي زد که رفتم تو فکر ... شايد الان هيچ فايده اي نداشته باشه برام فهميدنش ولي خب گفتم بهتره بدونم چون :» گفتم 

  «... چيزي نيست که به راحتي ازش بگذرم

  ـ چي ؟

که من داشتم با سفينه حرکت مي کردم طبق اطلاعاتي که ما داريم و مطمئنا درست و دقيقه اونجا نبايد هيچ سياهچاله اي باشه ـ جايي 

  ... چرا من رفتم توي يک سياهچاله ؟ دليلش چي بوده ؟ تو مي

ار بود بياي ... تقديرت بود ... اومدي و عزيزم تو قر:» و بهش خيره شدم . لبخند مهربوني زد و گفت « دوني چرا ؟ قضيه از چه قراره ؟

  «. دست من و تو نيست

  . ـ ولي اين که چيزي رو توضيح نمي ده

 «امروز ستاره نيستي ... کدوم از قانونا رو مي خواي بشکني تا يکم بهت خوش بگذره ؟:» لبخند زد . سرمو گذاشت رو سينش و گفت 

  کرمو فشار.« اد گريه کردم اونم تا دلت بخو:» خنديدم و گفتم 

  «ديگه ؟:» داد و گفت 

  . ـ بچه ها رو تا دلم خواست بوسيدم و باهاشون خوش گذروندم
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اخمامو تو .« تو واقعا غير قابل درکي ... چيزي که من ازت مي خوامو به زبون نمياري . تا دلت مي خواد طفره مي ري :» خنديد و گفت 

  چيزي که دوست خب ... واقعا مي خواي:» هم کردم و گفتم 

سرمو آوردم بالا و تو چشماش خيره شدم . گونشو .« نه ... يک امروز فرصت داري :» لبخند زد و گفت « داري بگم ؟ مشکلي نداره ؟

  ببين خيال اين که بدون مزد امشب:» بوسيدم و تو گوشش گفتم 

خيال  پس توام:» ه خنديدنش نگاه کردم . وسط خندش گفت زد زير خنده . لبخند زدم و با لذت ب.« باهام باشي رو از سرت بيرون کن 

  اين که امشب بدون بودن با من بخواي سرتو رو سينم بذاري

 . و تو حداکثر فاصله بينمون خوابيدم.« مي کنم :» و دوباره خنديد . با خشم روي تخت نشستم و گفتم .« بيرون کن 

» :خنديد و گفت .« من مي خوام :» با اخم گفتم « براي همچين چيزي مزد بخواد ؟واقعا يک زن بايد از شوهرش :» بازمو گرفت و گفت 

  مي خوام ... مي:» بهش نگاه کردم و گفتم « چي مي خواي ؟

چي کار کنم ؟ فکر مي کردم اين بحث تموم شده ؟ :» شوکه شد انگار . با تعجب گفت .« خوام که ورونيکا رو از زندان در بياري 

  با دکمه ي بلوزش« اعدام نشدنش ديگه چي کار کنم ؟رضايت دادم به 

  «. ولي منو راضي نکردي . من جونمو به اون مديونم هر چيم باشه:» بازي کردم و همون طور که سرمو انداخته بودم پايين گفتم 

  ـ دليل اين همه طرفداري کردنت ازش چيه ؟

 ... ـ چون عذاب وجدان دارم

 ... ـ عذاب وجدان براي چي ؟ اون داشت مي کشتت بنيتا ... اوني که بايد

چون شوهرشو ازش گرفتم ... کسي مثل تو رو ازش :» دکمه ي يقشو باز کردم و با مظلوميت بهش نگاه کردم و وسط حرفش گفتم 

  «... ولي مقصر تو نيستي:» بهم خيره شد و زمزمه کرد .« گرفتم 

 ... قبول نمي کردم که ستارت باشم هنوز توهمچين قصري ـ چرا ... منم . اگه

ت . مکث کرد و چيزي نگف.« با همچين کسي زندگي مي کرد . اگه قبول نمي کردم الان اون تو بغلت بود :» دستشو گرفتم و گفتم 

  اين کارو مي کني ؟ زود باش ديگه گلاسيوس طاقت:» زمزمه کردم 
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  . دشو گرفت . منم با لبخند جوابشو دادم و منتظر بهش خيره شدملبخند زد و جلوي خن.« دوري ندارم 

*************************** 

marinana : 

گلاسيوس صبح روز بعد با آوردن بهونه ي اين که لاريسا ازش خواسته بره به قصرش تا مقدمات مراسمو انجام بده از قصر رفت 

  هاش باشه و ازبيرون . بنيتا هنوز تا شب فرصت داشت تا با بچه 

فرصتش استفاده کنه . گلاسيوسم تا قصر رو پياده رفت و فکر کرد . وقتي به قصر رسيد مصمم تر شد تا در مورد موضوعي که فکرشو 

  مشغول کرده بود با لاريسا حرف بزنه . به سالن اصلي که

 . رسيد لاريسا رو ديد که داره به نديمه سفارشاتي مي کنه

سيوس فوري صحبتاشو با نديمه تموم کرد و رفت سمت گلاسيوس . گلاسيوس احترام گذاشت و سلام داد . لاريسا لاريسا با ديدن گلا

  «سلام ... خوبي ؟ خبري شده ؟:» گفت 

  . ـ بله بانو

  . ـ بگو . مي شنوم

ت تو لاريسا يکم رف.« رون اول خواستم بگم من رضايت مي دم که ورونيکا از زندان بياد بي:» گلاسيوس يکم مکث کرد و بعد گفت 

  »: گلاسيوس با لبخند گفت« آتينا راضيت کرد ؟:» فکر و بعد گفت 

  «. عادت ندارم آتينا صداش بزنم ... ولي آره

  . ـ خوبه . کار درستيه چون هنوز ما مطمئن نيستيم که کار اون باشه

  . ـ درسته مطمئن نيستيم . دومين مورد بانو در مورد بنيتاست

  ؟ـ خب 

  . ـ ديشب ازم پرسيد که چطور دور و بر ماه سياهچاله اي نيست و اون توي سياهچاله کشيده شده

  «شک کرده ؟:» لاريسا با اضطراب گفت 
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ـ احتمالا ... بايد جواب درستي بهش بديم وگرنه ممکنه همين شکش به جاهايي برسه که سرزمين نابود شه از عصبانيتش . از اولشم 

  . اورديننبايد اونو مي

  . ـ ولي همه منتظر ژوکر بودن . هيچ کس ديگه نمي تونست تحمل کنه جنايتاي اجنه هارو

ـ ولي به نظر من اشتباه بزرگي کردين که آوردينش و بدتر از اون وقتي از اون فضاي ارتباطي ردش کردين قدرت زمانو گرفته و اگه 

  بينه کهيک وقت به سرش بزنه برگرده به عقب ممکنه صحنه اي ب

  . تموم برنامه هاتون بهم بريزه

 نبايد از قدرت زمانش استفاده کنه . اين شرايطو سخت تر:» لاريسا با اضطراب و ترسِ بيش تر ، پشت به گلاسيوس وايستاد و گفت 

  «. مي کنه براي ما . بايد هرچه زودتر قدرتشو عوض کنيم

  . ـ ولي نمي تونيم . خودتونم مي دونين

پس بايد نذاريم برگرده به عقب ... يک بهونه بيار براش و ازش بخواه به هيچ وجه از قدرتش استفاده :» لاريسا صداش اوج گرفت 

  اما:» گلاسيوس با خشونت گفت .« نکنه . بترسونش گلاسيوس 

  «. ن من انتخاب مي کردينسخته راضي کردن اون . براي هر قانوني دليل مي خواد . بانو از اولم نبايد اونو براي کهکشا

ـ ولي کهکشان تو آمادگي حيات دار شدنو داشت نه بقيه ... در ضمن تو کل اين سرزمين فقط مي تونستم به تو اعتماد کنم و به کارت 

  اطمينان داشتم . مي دونستم مي توني به دستش بياري . مجبور

  . بوديم کنترلش کنيم . مجبور بوديم قدرتشو آزاد کنيم

  ... اشه . حق با شماستـ ب

  . ـ کاري که گفتمو بکن فقط ... بهش بگو از قدرتش استفاده نکنه

 . ـ چشم بانو . ورونيکا يادتون نره

کي واقعا مي تونسته اون سمو بهش داده باشه و پاد زهرش دست ورونيکا باشه ؟ :» لاريسا همون طور که عميقا توي فکر بود گفت 

  منم به:» شو انداخت پايين و گفت گلاسيوس سر« عجيب نيست ؟
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لاريسا برگشت طرف گلاسيوس و بهش خيره شد . بعد يکم .« همين شک دارم براي همين مي گم به احتمال زياد کار ورونيکاست 

  «کار تو بوده ؟:» مکث با ترديد گفت 

 تنها اميد اين سرزمينو ؟ ـ من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فکر نمي کردم به من شک کنين ... من تنها اميد شما رو بکشم بانو ؟

درسته ... اين کارو نمي کني . برو ديگه ... به بنيتام بگو براي مراسم فردا :» لاريسا يکم با شک بهش نگاه کرد و بعد زمزمه کرد 

  «. خودشو آماده کنه

 . ـ چشم . فعلا

يجنابه فکر مي کنين کار عال:» يکش گفت و رفت بيرون از قصر . لاريسا روي تخت سلطنتيش نشست و رفت تو فکر . نديمه ي نزد

  «بانو ؟

  ـ تو چي فکر مي کني ؟

 . ـ نمي دونم

ـ وقتي بنيتا مسموم شد من و اون فقط تو اتاق بوديم . داد زد ، کاملا عصباني بود در صورتي که اصلا انگار احساسي بهش نداره ... يا 

  واقعا عاشقش شده يا همش نقش بود براي منحرف کردن ذهنم

اگه سم کار خودش بوده باشه با اون رفتارش خب خيلي خيلي دير شک من مي ره طرفش . هي ازم مي خواست مداواش کنم ... نه  ...

  به خاطر اين سرزمين انگار يک خواهش شخصي بود ... شايد

نمياد ... ولي اين که پاد زهر مشکوکم الکي ولي به نظر من رفتارش اصلا عادي نيست . ورونيکام هيچ وقت از پس همچين کاري بر 

  دست اون بوده خودشم مشکوکه ... ممکنه گلاسيوس اونو داده

باشه بهش تا شکا بره طرف اون ... گلاسيوس حتي از اعدامش صرف نظر کرد و بعد دو روز از زندانم آزادش کرد . همه چيز قاطيه . 

  . واقعا گزينه ي مشکوکي الان ندارم دور و برم جز اون

ر گلاسيوس به قص« واقعا کار اون مي تونه باشه ؟:» نور هايي که مثل جويبار از دو طرفش جاري بودن خيره شد و تو دلش گفت  وبه

  رسيد و دويد داخل ... بنيتا هنوز پيش بچه ها بود . گلاسيوس
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  ... ديدن يکي از ستاره هاشو دوباره برگشت و از قصر رفت بيرون براي .« بايد برم :» به ساعتش نگاه کرد و زيرلب گفت 

***************** 

 : بنيتا

« .عاليه ... مي توني بري بازي :» ساعد آراميسو تو دستم گرفتم و نگاهش کردم . انگار واقعا خوب شده بود . لبخند زدم و گفتم 

  مرسي مامان ... بهترين:» خنديد و خودشو انداخت تو بغلم و گفت 

خنديدم و تو بغلم فشارش دادم . ازم جدا شد و با آرتميس دويد بيرون براي بازي . گلاسيوسم .« گذشت ماماني . خيلي باهات خوش 

  دير کرده بود . رفتم از اتاق آراميس بيرون و داخل محوطه تا

ياد تو سرم . با ببازيشونو ببينم . مي دويدن و فقط دنبال هم ديگه مي چرخيدن . حوصلم سر رفته بود و باعث شده بود فکر مامان و با

  نفس عميق کشيدم و دوباره بي صدا اشک ريختم . دلم براشون

به قدري تنگ بود که حاضر بودم از اينجا تا زمينو پياده برم . چقدر بهم مي گفتن بچه . چقدره که ازشون دورم . تو يک سرزمين باور 

  نکردني موندم ... هر روزش يک ماه تو زمينه . اين جا موندم

ج کردم بچه دار شدم ولي اونا نمي دونن چه بلايي سر دخترشون اومده . الان تو زمين دو سال و نيم گذشته . اشکامو پاک مي ازدوا

  کردم ولي باز مي ريخت . يکي از پشت دستاشو دور کمرم حلقه

اره ي باز چي شده ست:» و گفت کرد . برگشتم طرفش . گلاسيوس بود که نگران نگاهم مي کرد . چونم مي لرزيد . اشکامو پاک کرد 

  لبخند تلخي زدم و خواستم حرف بزنم که دوباره گريم گرفت« من ؟

ديد و گفت خن« بنيتا چرا داري اين قدر گريه مي کني ؟:» آروم بغلم کرد و دستشو لاي موهام فرو برد . حتي نبسته بودمشون . گفت  .

  درسته امروزو آزادي ولي داري سوء استفاده مي کني و منو:» 

  «. هيچي نيست:» با بغض گفتم .« ناراحت 

 يم خوبي منم که بدم اصلا مي خواي بگم چمه ؟ـ مي دونم هيچي نيست عزيز دلم ... تو خيل

 «. مسخرم نکن گلاسيوس:» با خشونت گفتم 

  ـ بنيتا هرکسي مي فهمه داغوني ... بگو بهم ... من شوهرتم اگه ندونم کي بايد بدونه ؟
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  «. فقط از اين رنگ مسخره ي موهام متنفرم:» مکث کردم و با صداي لرزون گفتم 

  ـ همين ؟

  ! ـ همين

دستمو  .«باهام بيا بنيتا :» د زير خنده . از تو بغلش در اومدم و با چشماي اشکيم تو چشماش خيره شدم . خندش که تموم شد گفت ز

  گرفت و کشوندم داخل قصر . رفت توي نزديک ترين اتاق و بردم

ت . اومد طرفم و جلوي پام رو زمين نشسرفتم و روي صندلي نشستم .« بشين رو صندلي :» تو . درو بست و کتشو در آورد . بهم گفت 

  چي شده که گريه مي:» . دستامو گرفت و خيلي جدي گفت 

مکث کرد و بهم نگاه کرد . از .« دلم براي مامان و بابا يک ذرست :» با بغض گفتم « کني ؟ کسي اذيتت کرده ؟ از چيزي ناراحتي ؟

  ه فشارمجاش بلند شدم و منم بلند کرد . بغلم کرد و همون طور ک

  «چي ؟:» فوري با تعجب نگاهش کردم و گفتم « مي خواي ازشون خبر بگيري ؟:» مي داد گفت 

  ـ مي خواي بدوني الان تو چه وضعن ؟

سرمو تند تند به « .آره . به شرط اين که ديگه چشماتو اشکي نبينم بنيتا :» پيشونيمو بوسيد و گفت « مي تونم ؟:» خيلي سريع گفتم 

  يد تکون دادم و اشکامو پاک کردم . دستمو گرفت و بانشونه تاي

نگهبان .«  اسبا رو بيار:» لبخند بردم بيرون . دنبالش حرکت مي کردم و به شدت کنجکاو بودم تا حالشونو بفهمم . به نگهبان گفت 

  احترام گذاشت و دويد طرف محوطه . گلاسيوس بهم نگاه کرد و

و .« ريم ب:» ن اسبا رو آورد . کمکم کرد روي يکي بشينم و خودشم روي اون يکي نشست و گفت لبخند زد تا نگران نباشم . نگهبا

  اسبشو حرکت داد . خيلي سريع و اسب منم دنبالش رفت . عاشق

اسباي اين سرزمين بودم . خودشون مودبانه مي رفتن . البته ما شانس داشتيم که اسبامون زياد وحشي نبودن . وگرنه وحشياشون 

  لي سر باز مي زدن . داشتيم مي رفتيم جايي که هيچ وقت نديدهخي
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بودم . اسب همين طور مي رفت و من محو اطراف بودم . تا اين که رسيديم به يک جايي که از زمين نور مي اومد بالا . مثل چشمه . 

  خيلي بزرگ بود . گلاسيوس از اسب پريد پايين ، کمرمو گرفت و

 «اينجا کجاست ؟:»دنبال کسي گشت . گفتم  منم آورد و بعد با چشمش

  . ـ اينجا چشمه ي سيبلانتاست ... محل مورد علاقه ي شاهزاده . اون کمکت مي کنه

  ـ شاهزاده ؟

 . ـ ايرس

ده اهزاش:» و صدا زد .« اونجان :» و رفت جلوتر . اسبا رو گذاشت و رفت و منم دنبالش . يکم بعد انگار که ديده باشتش با خنده گفت 

  . ايرس برگشت طرفش . از جاش بلند شد و اومد سمتمون.« 

 بنيتا ازتون مي خواد که بهش بگين مادر و پدرش:» گلاسيوس گفت « چي شده ؟:» گلاسيوس و من احترام گذاشتيم . لبخند زد و گفت 

  «. تو چه وضعيتين ... خواهش مي کنم خيالشو راحت کنين

ني چي مي خواي بدو:» د بهم . سرمو انداختم پايين . يکم بعد با شنيدن صداش سرمو آوردم بالا ايرس بهم نگاه کرد . فقط خيره بو

  هرچي ... حالشون چطوره ؟ با نبود من:» فوري گفتم « ازشون ؟

بعد  و توچشمام خيره شد . مطمئنم به تموم اضطرابم پي برده بود . يکم مکث کرد...« کنار اومدن يا نه ؟ وضعشون خوبه ؟ هرچيزي 

  حالشون خوبه ... زندگيشون تقريبا به حالت عاديش:» گفت 

برگشته البته اين مادرته که هرروز يادته ... هردوشون يک غمي رو ته دلشون احساس مي کنن ولي هيچ کدوم به زبون نميارن . 

  نسبت به قبل کم حرف تر شدن ... اين چيزيه که بقيه درموردشون

قدر وضعشون بد نيست و گاهيم هست که بدون فکرت با هم خوش باشن و بي خيال غماشون شن . مادرت مي گن ... ولي درکل اون 

  . وقتي يادت مي کنه اگه گريه نيفته به يک جا خيره مي شه

خودشو سرزنش مي کنه که گذاشته بري و روي مخالفتش پا فشاري نکرده . پدرتم بيش تر تو همچين مواقعي به مادرت مي رسه . 

  تر سختيش براي اينه که تو تک بچشون بودي . يک دختر بيش
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بچه رو به فرزندي قبول کردن که حداکثر شباهتو به تو داره و حتي اسمشم تو خونه به اسم تو صدا مي زنن . تموم تلاششونو مي کنن 

  که اون بچه حتي فکرشم سمت فضانوردي نره . ولي خيلي

گريم گرفت « شانس آوردن . پدرت سکته رو رد کرد البته يک مدت بي هوش بود که مادرت داغون شد اون مدت ولي زنده موند ... 

  گلاسيوس بغلم کرد و...« ديگه بسه :» و با صداي لرزون گفتم 

اگه :» ايرس گفت ...« م ... کاش کجاش خوبه ؟ کاش به مامان گوش مي داد:» داد زدم .« گريه نکن . بنيتا وضعشون خوبه :» گفت 

  صداي قدماشو شنيدم که.« ديگه کاري ندارين من برم تو خلوتم 

ساعت تموم  42بنيتا گريه نکن ... داره :» رفت . داشتم مي مردم . هق هق مي کردم . به اندازه ي تموم عقده هام . گلاسيوس گفت 

  . پاک کنه از تو بغلش درم آورد و سعي کرد اشکامو.« ميشه لطفا 

بذار بميرم ... شايد بميرم برگردم زمين . من مي خوام پيششون باشم ... خيلي دارن زجر مي کشن . نمي خوام ... :» با هق هق گفتم 

  نمي خوام ستاره باشم مي خوام گريه کنم ... مي خوام گريه کنم

کن . فردا رسما مي شي ملکه ي زمان . عزيزم بايد خوش  بنيتا گريه نکن ... تحمل:» بيش تر اشکامو پاک کرد و گفت .« گلاسيوس 

  آخه مقام به چه دردم مي خوره:» با کلافگي گفتم .« حال باشي 

سردرد شديدم يکهو باعث شد .« بنيتا نوک موهات داره مي درخشه ... تمومش کن . همين الان :» دوباره اشکامو پاک کرد و گفت « ؟

  اشت بيفتم . با اضطراب گفتپاهام شل شه . کمرمو گرفت و نذ

و بغلم گرفت و روي اسبش نشوندم . خودشم پشتم نشست و اسب منو همون جا گذاشت و حرکت کرد . دندونامو بهم .« بيا بريم  »:

  فشار دادم تا ديگه گريم نگيره . جدا از بغضم يک قطره اشک

چشمامو بستم . دلم خيلي گرفته بود . معلومه هنوزم زجر  ريخت ولي خوبيش اين بود که بغضه نشکست . سرمو رو سينش گذاشتم و

  مي کشن و منو يادشونه ... وقتي يک بچه رو به فرزندي قبول

کردن و اون وقت اونو به اسمم صدا مي زنن . بغض بدتر اذيتم کرد ولي تموم راه سعي کردم گريه نيفتم . وقتي به قصر رسيديم 

  مون سياه شده بود و متوجه شدمدوباره بغلم گرفت و بردم داخل . آس
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» :دوباره تموم موهام داره مي درخشه . دوباره ستاره شدم . نمي خوام بشم ... وقتي به اتاق رسيديم روي تخت دراز کشوندم و گفت 

  فقط گريه نکن ... بانو گفت که فردا رسما ملکه ي زمان مي شي

في سرشو به نشونه ي من« ازت جدا مي شم ؟:» ، فشارش دادم و با ترس گفتم  دستشو گرفتم.« بايد براي فردا خودتو آماده کني  ...

  تو هنوزم:» تکون داد . موهامو روي بالش مرتب کرد و گفت 

گه و لبخند زد . باز ن.« ستاره ي مني . من هميشه باهاتم . به من تکيه کن بنيتا . نمي ذارم چيزي زجرت بده . بهت قول مي دم عزيزم 

  ام برام سخت شده بود . خواستم چشمامو ببندم کهداشتن چشم

بيش تر  دستمو...« بگو :» بهش خيره شدم و با لبخند تلخي گفتم .« مي خواستم راجع به يک چيزي باهات حرف بزنم بنيتا :» گفت 

  امروز الهه نور چيزي بهم گفت . بايد بدوني:» فشار داد و گفت 

  «. ازم خواست بهت بگم ...

  ـ چي ؟

  . ـ بنيتا ازت مي خواد از قدرتت استفاده نکني

 «چي کار کنم ؟:» با تعجب گفتم 

  . ـ نبايد از قدرتت استفاده کني

  «يادته خواستي زمانو به قبل برگردوني اما فقط خودت برگشتي ؟:» يکم مکث کرد و بعد گفت « چرا ؟:» گيج شدم . با ابهام گفتم 

  ـ خب ؟

بايد دسترسي کامل به قدرتت داشته باشي ولي نداري ... تو نه تنها بايد بتوني زمانو به قبل برگردوني بلکه بايد  ـ بنيتا تو ملکه ي زماني

  بتوني جلو ببريش ولي نمي توني ... اين معنيش اينه که

درتو از توئه ... هنوز ققدرتت به طور کامل بهت نرسيده و استفاده ازش نه فقط تو باعث نابودي همه مي شه ... دليلشم اينه که عيب 

  کامل تو دستت نگرفتي و کنترلش برات سخته . فعلا دست نگه

  . دار و ازش استفاده نکن . نمي توني زمانو کنترل کني و ممکنه يک وقت باعث به هم ريختن کل زمان دنيا بشي
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  «بريزه چه اتفاقي مي افته ؟ ولي آخه مگه ممکنه قدرت زمان خطر داشته باشه ؟ زمان کل دنيا به هم:» زمزمه کردم 

ـ بنيتا وقتي مي گم قدرت زمان يعني همه چيز ... همه چيز مي فهمي ؟ وايستادن زمان براي هميشه يا آهسته گذشتنش تموم اينا که 

  به سيستم زمان آسيب وارد کنه ... هر ملکه اي بايد بتونه قدرتشو

  . کنترل کنه وگرنه قطعا باعث آسيب مي شه

  گه از قدرتي که دارم استفاده نکنم فايدش تو چيه ؟ـ ولي ا

قدرت زمان براي هيچ کس فايده اي نداره ... ماهيتشه که براي تموم اين سرزمين مهمه . زمان ، :» دستشو گذاشت رو گونم و گفت 

  قدرتي که تو داري ، با قدرت هاي ديگه تعويض مي شه . و اون

وقته که بهترين ها رو براي همه مردم اين سرزمين به وجود مياره ولي هنوز وقت تعويضش نيست . وقتش زمانيه که يک دوره الهه ها 

  «چي بشه ؟ الهه ها بميرن ؟:» صدام اوج گرفت .« بميرن 

وع ايد از اولين سال دوره الهه ها شرـ قدرتت که عوض شه از يک ملکه با قدرت تزئيني به يک الهه با قدرت اصلي تبديل مي شي . و ب

 کني . اين آخرين سال الهه هاست ... آخرين سال پتروس ،

لاريسا و برلاست . امسال که تموم شه اونا مي ميرن و الهه هاي بعدي جاشونو مي گيرن و تو هم زمان با اون الهه هاي جديد مي شي 

  ميک الهه . ولي اگه قبلش قدرتت تعويض شه تو هم با تمو

 ... شدن دوره ي هزار ساله ي الهه ها مي ميري . مثل استرنو

اگه واقعا اين طوره ... نمي خوام براي بقيه :» چشمامو بستم و گفتم ...« فقط براي خودته ... فقط :» رومو برگردوندم . زمزمه کرد 

  »: پيشونيمو بوسيد و گفت...« دردسر شم . قول مي دم بهت 

نفس عميق کشيد و بعد يکم مکث رفت بيرون . همون طور با چشماي بسته رفتم تو .« ي رم برات شام بيارم ببخشيد خستت کردم . م

  فکر . آخه چرا نمي تونم زمانو کنترل کنم ؟ اين واقعا مسخرست

و انوناي اين جا مناين طوري چطور مي تونم ملکه ي زمان باشم مثلا ؟ واقعا حرفاش راضيم نکرده بود ولي خب قانونه . هيچ وقت ق ...

  . راضي و متقاعد نکردن . وقتي در زد از فکر اومدم بيرون

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          311  |صفحه            

 

به شام توي دستش نگاه کردم . خوب بود يعني براي شب بد نبود . سرجام نشستم و اونم کمک کرد بهم تا بخورمش . تموم مدت 

  سعي مي کرد که باهام منطقي حرف بزنه تا جاي نگراني براي مامان

نذاره . چقدر دوستش دارم . بهترين همدممه هميشه . غذا تموم شد و بهش خيره شدم . حس مي کردم تنها کسي که برام  و بابا برام

  مونده اونه . ديگه هيچ کسيو نداشتم . حس مي کردم براي هميشه

ه گلاسيوس اگه من بميرم ... اگ :»بايد فقط و فقط مال من و پيش من باشه . همه کس من ... بي اختيار زبونم تو دهنم چرخيد و گفتم 

  خيلي گريه کنم به خاطر اين که تو با يک ستارت رفتي بيرون و

بهم خيره شد . نگاهش جوري بود که انگار چيزي از حرفم درک نکرده . انگار چشماش دليل مي « بعد بميرم ... چي کار مي کني ؟

  منظورت چيه ؟ براي چي همچين چيزي مي:» خواست . گفت 

  «ي ؟پرس

  ـ همين طوري گفتم . مي خوام واقعا بدونم عکس العملت چيه . وقتي بميرم که نمي تونم ببينمت

يکم ساکت شد . منتظر نگاهش کردم . فکر کردم مردده . فکر کردم تو عشقش ترديد کرده . اما يکم بعد تو چشمام خيره شد و با 

  جون خودتوديگه حتي اسم مردنو نيار . با کلماتت :» خشونت گفت 

و « .بنيتا چقدر ضايع کردي . اه :» و از اتاق رفت بيرون . رو در خشک شدم . يعني چي ؟ به زمين خيره شدم . تو دلم گفتم .« نگير 

 دوباره به در خيره شدم . خب حق داشت . تو همچين موقعي

و دراز کشيدم و چشمامو بستم . براي فردا .« يد ببخش:» واسه چي بايد همچين حرفي بزنم ؟ دستمو روي تخت گذاشتم و زمزمه کردم 

  . نمي دونستم چي کار کنم ولي وقت فکر کردنم بهش نداشتم

استرس هنوز نيومده بود سراغم فقط داشتم با خودم فکر مي کردم که چي کار بايد بکنم تو اون لحظه . با همين فکرا و تصور صحنه 

  بستم . با اين که ي اعلام شدنم به عنوان ملکه ي زمان چشمامو

هنوز براي خوابيدن زود بود ولي ديگه حال نداشتم بيدار بمونم . مي ترسيدم باز فکراي مسخره گريه بندازتم و خوابيدم . وقتي بيدار 

  شدم گلاسيوس نبود . نمي دونستم ديشب اومده بود و زود رفته
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 رفم اون قدر بد نبود که آقا قهر کنه . اه . دوره زمونه عوض شده به خدابود يا اصلا نيومده بود و هنوز ازم ناراحت بود . آخه من که ح

. 

همون طوري غرغر کردم و از روي تخت اومدم پايين . اه لعنتي باز دوباره با لباسم خوابيدم . واقعا ستاره ي بي نظمي بودم . رفتم 

  طرف آيينه و نشستم تا موهامو شونه بزنم و ببندمش . شروع کردم

بنيتا ديونه هيچ کاري رو درست انجام نمي دي . يک ستاره ي با نظم بايد هميشه مرتب و طبق اصول باشه . با :» م غر زدن به خود

  . لباس رسمي نخوابه اون وقت با لباس خواب اين ور اون ور بره

ه و اين قدرم شوهرشو اذيت نمي يا تو خواب موهاشو ببنده و تو روز موهاش باز باشه . يک ستاره ي حسابي هي بغض نمي کنه ديون

  کنه . آخه مثلا مي خواي بگي من بميرم چي کار مي کني تا بهت

موهام بسته شد و ديگه بايد خط چشم و رژ کم رنگمو مي زدم . براي زدن خط چشم .« بگه عشقم منم مي ميرم ؟ اه رمانتيک مزخرف 

  سعي کردم به خودم غر نزنم و درست کارمو انجام بدم . خود

گه يک تو دي:» رژ زدنم که به اندازه ي کافي قدرت صحبتو از آدم مي گرفت ديگه . گردنبندمم لمس کردم و بعد نفس عميق گفتم 

  ملکه اي ... پس جون هر کي دوست داري ... جون گلاسيوست آدم

احترام  لي . گلاسيوس بازم نبود . نديمه بهمو از پشت آيينه بلند شدم و از اتاق رفتم بيرون و بعدم پله ها تا برسم به سالن اص.« باش 

  بانو صبحانه آمادست . عاليجناب گفتن بعد:» گذاشت و گفت 

رفتم طرف ميز و پشتش نشستم . اين بار صبحانه شکل ساعت بود . تعجب کردم . به .« خوردنش بريد قصر الهه نور . ايشون اونجان 

  )اسم مدل اين مدل سّعليقا:» نديمه نگاه کردم و پرسيدم 

  «. شيريني صبحانه بود( ... اينا رو نداشتيم

ـ الهه نور ديشب آمدن و بهمون گفتن تا از اين به بعد اين نوع رو توي صبحانه سرو کنيم . گفتن همين طور چاي زمان هم تا مدتي 

  بعد روششو بهتون ياد مي دن و با کمک خودتون يک نوعشو

 . درست مي کنن
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هش نگاه کردم ب.« بانو بهتون تبريک مي گم :» رفتم تو فکر . چه زود و تند تند اقدام مي کنن . نديمه احترام گذاشت و با لبخند گفت 

  و يکم از سعليقاي زمانو.« مرسي :» و با لبخند مهربوني گفتم 

ش تر برام خوشمزش مي کرد . طوري که تو مزه کردم . عالي بود مزش و اين که به افتخار و نماد من درستش کردن که ديگه بي

  دهنم بهترين مزه بود انگار . وقتي خوردمش انرژي گرفتم . نديمه

برام شنلمو آورد . وقتي پوشيدمش دنبالم اومد تا بريم قصر لاريسا . مي خواستم پياده برم . راستش اين بود که بدون گلاسيوس مي 

  ا اين که تو زمين کلاسترسيدم سوار اسبا بشم . يا همون ابرا . ب

 . اسب سواري مي رفتم و کاملا ماهر بودم ولي هنوز ترس جمله ي ورونيکا تو وجودم بود که مي گفت رام کردنشون سخته

به قصر رسيديم و از پله ها رفتم بالا . به در سالن که رسيدم در زدم . آخه بسته بود . نديمه درو باز کرد و رفتم داخل . گلاسيوس با 

  دنم از جاش بلند شد و لاريسا از روي تختش اومد پايين . احترامدي

لبخند کوچيکي زدم و سلام دادم . .« ديگه نبايد به من احترام بذاري . در اصل من بايد اين کارو بکنم :» گذاشتم بهش که گفت 

  خوبي عزيزم ؟ اميدوارم اين بار:» گلاسيوس بهم سلام داد و گفت 

مراسم شبه . تا اون موقع بايد :» لاريسا گفت .« آره . خوردم :» با لبخند گفتم .« ده باشي چون خيلي کار داري صبحانه رو کامل خور

  بعد يکم مکث.« لباست دوخته شه و همين طور کلا آماده شي 

  «. تو هم چنان ستارشي:» لبخند زد و گفت « بانو ... بعد اين مراسم بازم من و گلاسيوس با هميم ؟:» گفتم 

  . ـ بانو ... يک خواهشي دارم ازتون

 ـ چي ؟

  ... ـ من ... من عاشق گلاسيوسم . اينو مطمئنم ولي

نمي خوام يک ستاره باشم . ولي هم چنان مي خوام همسرت باشم . مي :» بهش خيره شدم و ناله کردم « ولي چي ؟:» گلاسيوس گفت 

  از پسشخوام تموم وجودم تو باشي ولي ستاره بودن چيزيه که 
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به گلاسيوس نگاه کردم . انگار هيچي درک نمي .« در مورد همين موضوع مي خواستم باهات حرف بزنم :» لاريسا گفت .« بر نميام 

  »: کرد . انگار اصلا نمي تونست هضمش کنه . لاريسا گفت

. شرمنده بودم از اين که جلوي روش  به گلاسيوس نگاه کردم . ازش خجالت مي کشيدم . از اين حالش.«بشينين دوتاتون پشت ميز 

  گفتم نمي خوام چيزي که تو برام تعيين کردي باشم . خجالت کشيدم

که انگار از پشت بهش خنجر زدم . بدتر از اون درست وقتي فهميدم قراره ملکه بشم و جلوش طوري بود که انگار با بالا اومدن مقامم 

  لم اين نبود . خدااز ستاره بودن خجالتن مي کشم ولي واقعا دلي

بنيتا » :مي دونه نبود ... رفت و بدون نيم نگاهي بهم پشت ميز نشست . منم رفتم و کنارش نشستم . لاريسا رو به روم نشست و گفت 

  يادت مياد بهت گفتم يک راهي هست که هم به من کمک مي کنه

  «هم تو ؟

 ... ـ بله

مطمئن باش اگه اين راه حتي به اندازه ي يک :» ت گلاسيوس گذاشتم و گفتم مکث کرد و به گلاسيوس نگاه کرد . دستمو رو دس

  هيچي نگفت و تو.« لحظه هم بيش تر ازت دورم کنه قبول نمي کنم 

 . سکوت به لاريسا خيره شد

داشته باشه  ه قدرت منواون راه اينه بنيتا ... من تا يک سال ديگه زنده نيستم . و بايد قبل خودم کسي رو داشته باشم ک:» لاريسا گفت 

  تا بعد من الهه نور باشه اما هيچ بچه اي ندارم . قدرت هر الهه

يک مقدارش توي يک گوي ذخيرست که اگه به دست کسي شکسته بشه اون يک مقدار قدرت به همون فردي که شکستتش منتقل 

  مي شه و بعد يک مدت اگه از اون قدرت استفاده ي درست بشه

نه تا بشه اندازه ي قدرت يک الهه ي واقعي . من مجبورم و بايد و حتما يک بچه داشته باشم تا قدرتم بهش برسه ... پرورش پيدا مي ک

  ولي به هيچ وجه نمي تونم خودمو راضي کنم که الان ازدواج
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ه ي الهه مثل بچه ي ستاره کنم و بچه دار شم و بعد بچه ي تازه به دنيا اومدم بشه شاهزاده ي نور و اين تقريبا غير ممکنه چون بچ

  نيست که با يک معجون رشد کنه . من مي خوام تو فرزند خونده

از حيرت دهنم باز مونده بود . من بشم دختر خوندش ؟ با اين سنم ؟ آخه لاريسا ...« ي من بشي . مي خوام تو شاهزاده ي نور باشي 

  دقيقا همسن من مي خوره بهش . به گلاسيوس نگاه کردم . اونم

  «يعني من بشم شاهزاده ي نور و وارث شما ؟:» تعجب کرده بود و انگار انتظار اين پيشنهادو نداشت . داشتم ديونه مي شدم . گفتم 

  . ـ آتينا اين بهترين و تنها راهه که هم به نفع من باشه و هم تو

 ته باشم . مي ترسيدم از گلاسيوس جدا شم . فوريساکت شدم . گيج بودم . خيلي گيج . اصلا نمي دونستم چه عکس العملي بايد داش

  «. اما گلاسيوس و بچه هام:» به لاريسا گفتم 

  . ـ گلاسيوس هنوز شوهرته .هر وقت بخواي قول مي دم بياد پيشت . قول مي دم . رو قول من حساب کن

ولي بانو نمي خوام زود تصميم بگيرم . شما يادتونه که چه اتفاقي افتاد و وقتي مي :» با حيرتي که هنوزم تو صدام موج مي زد گفتم 

  هيچ چيزي از قوانين خواستم به پيشنهاد گلاسيوس فکر کنم

ازه ي و بعد تصميم بگيرم ... البته با اجبعدش که باعث شدم از تصميمم برگردم بهم نگفتين . مي خوام تموم ضرراي اين کارو بدونم 

  . گلاسيوس

تصميمم جدي بود . نمي خواستم ستاره بمونم ولي نمي تونستم کورکورانه هم تصميم بگيرم . به اندازه ي کافي تجربه کسب کردم از 

  اگه اجازه:» اين ستاره بودن . لاريسا خواست حرفي بزنه که گفتم 

  . گلاسيوس خيره شدم . ازم خيلي ناراحت بود . ديدم هيچ حرفي نمي زنهو به ...« بدين گلاسيوس بگه 

و ازجام بلند شدم و دستشو گرفتم . با فکر درگير بلند شد و دنبالم .« گلاسيوس بيا لطفا يکم خصوصي حرف بزنيم :» زمزمه کردم 

  اومد . رفتيم اون طرف سالن . اصلا بهم نگاه نمي کرد . خيلي

زه راهت با:» ا خواهش صداش زدم . يکم ساکت بود ولي تا خواستم دوباره ازش خواهش کنم خشک و متعصب گفت شرمنده بودم . ب

  گلاسيوس من فقط ازت خواهش مي:» با درموندگي گفتم ...« 
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انعم ام بگو ... قکنم برام بگو ... ضرري که نداره . وقتي تو هنوز شوهرمي و هر وقت بخوام مي بينمت مي خوام بدونم بديش چيه ... بر

  کن . به خدا اگه يک ذره هم چيزي باشه که نه تنها باعث آزار

براي چي ديگه نمي خواي ستاره ي من باشي ؟ چرا داري اين :» بهم نگاه کرد و گفت .« من ... تو رو هم اذيت کنه من قبول نمي کنم 

  کارو مي کني ؟ چرا بدون حتي حرف زدن با من يکهو گفتي نمي

چون نمي تونم گلاسيوس . به خدا نمي تونم . نمي تونم گريه نکنم ... نمي تونم با قواعد :» زمزمه کردم « يگه ستاره باشي ؟خواي د

  بهم...« زندگي کنم و بذارم قوانين براي زندگيم تصميم بگيرن 

هيچ ضرري برات نداره ... آزادي :» خيره شد . يکم بعد نفس عميق کشيد و خيلي با آرامش بغلم کرد . با صداي آهسته اي گفت 

  واقعي اين طوريه که بهت مي رسه ... منم براي تو ... به خاطر تو

 واقعا داري مي:» با تعجب سرمو از تو بغلش بيرون آوردم و بهش خيره شدم . نگاهش خاکستري بود . زمزمه کردم .« قبول مي کنم 

  «بستگي داره کدومو بپرسي ؟:» با مکث گفت « گي ؟

 راضي شدي ؟ به همين سادگي ؟ ـ

براي من ساده نيست بنيتا ... اصلا هم نيست ولي آزادي توئه و من نمي تونم براش :» دستمو گرفت و بعد يکم خيره شدن بهش گفت 

  تصميم بگيرم . کاملا هم درکت مي کنم . تو واقعا براي ستاره

 «م کم ملکه ي زمانم مي شي پس ستاره بودن به چه دردت مي خوره ؟شدن ساخته نشدي ... يک انساني ... طبيعيه ... حتي ديگه ک

  داري:» صداش ناراحت بود . دستشو فشار دادم و با بغض گفتم 

لج نکن ... :»  با شتاب گفت.« پس عمرا قبول کنم :» هيچي نگفت . دستمو به شدت از تو دستش بيرون کشيدم و گفتم « پسم مي زني ؟

  مقابله با من ... بنيتا مسئله مرگ و با خواستت لج نکن براي

زندگيته ... براي همين به اين راحتي قبول کردم . پست نمي زنم باور کن درکت مي کنم فقط خب ناراحتي داره اما بهترين راهه ... 

  يک قطره اشکمو پاک...« عادت کردم به داشتنت به عنوان ستارم 

  «... ن من بودي قبل ازدواجمون بهم مي گفتي که چه خطراتي برام هستاگه نگران جو:» کردم و با صداي لرزون گفتم 
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ـ من فقط و فقط خودخواهي کردم چون نمي خواستم قبولم نکني ... دوستت داشتم بنيتا ... تو اگه يک شاهزاده ي نور بشي نيازي به 

  رعايت قوانين نداري ... مي شي مال خودت ... لاريسا هم قول داد

م مي تونيم کنار هم باشيم ... مي توني گريه کني ... مي توني هر کار دلت مي خواد انجام بدي ... شاهزاده بودن مثل هر وقت خواستي

  انسان بودنه ... راحته برات ... قبول کن بنيتا قول مي دم تنهات

  . نذارم ... قول مي دم . من آزادي تو رو مي خوام

چي گفتي عين حقيقته ؟ مطمئني هيچ ضرري برامون نداره ؟ مطمئني رابطمون همونه ولي  مطمئني هر:» چشمامو بستم و با بغض گفتم 

  «بدون قوانين ... مطمئني براي هم مي شيم ؟

من اگه به ضرر خودم چيزي بگم به ضرر ستارم نمي گم ... ديگه خودخواه نيستم ... نمي خوام :» اومد جلوتر . پيشونيمو بوسيد و گفت 

  رو بازوهاش نگاه داشتم و تو چشماش دستمو...« باشم 

  «. بايد فکر کنم:» خيره شدم . گفتم 

 ... ـ بنيتا بايد همين الان تصميمتو بگيري

بانو » :برگشتم طرف لاريسا سرشو روي ميز گذاشته بود . به اين زودي چطور تصميم مي گرفتم ؟ رفتم پيش لاريسا و زمزمه کردم 

  «بله ؟:» و گفت  سرشو از روي ميز بلند کرد...« 

 ... ـ من ... من مي خوام بدونم که واقعا وضعيتم چطور مي شه اگه شاهزاده ي نور باشم

مثل انسان ها ... بالاترين مقام اين سرزمين مي شي البته بعد من قدرت نور رو بعد مرگم به دست :» مکث کرد و بعد چند ثانيه گفت 

  پيش گلاسيوس باشي مياري نه قبلش ... هر وقت بخواي مي توني

حتي کاري مي کنم که ديگه هيچ ستاره اي تو کهکشانش تازه متولد نشه و هيچ سياره اي تا اون بتونه تموم وقت هر زماني که تو  .

  خواستي پيشت باشه . بچتو با عشق بزرگ مي کني ... بدون

تو روز به روز با حوصله بزرگش مي کني و مهم تر از همه اين نگراني ... بعد نه ماه حاملگي ... اونم نه بچه ي چندين ساله ... نوزاد

  قصر ازت محافظت مي کنه ... بنيتا هيچ چيزي نيست که به
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همين الانشم برام ديره ... مي توني از همين الان آزاد باشي . چيزي رو از دست :» از جاش بلند شد و گفت .« ضررت باشه ... باور کن 

  ... راست مي گفت...« نمي دي که مي خواي درنگ کني 

يگه همه جمع شن . و مهم تر از اون هيچي رو از دست نمي دادم و حوصله هم نداشتم باز براي اعلام شاهزاده ي نور شدنم يک بار د

 ... .... تشنه ي آزادي بودم ... آزادي

**************************  

لبخند زدم و چشمامو باز کردم . صداي در باعث شد همون ...« بنيتا اين يعني آزادي به علاوه ي عشق :» چشمامو بستم . زمزمه کردم 

  ... گلاسيوس بود طور که گردنبندمو مي بستم به عقب برگردم

گردنبندمو صاف کردم و موهامم مرتب کردم . هنوز جوابي نداده بودم بهش . رفتم سمت آينه . « مي تونم بيام تو ؟:» صداش اومد  .

  «بنيتا هستي ؟:» دوباره در زد و گفت 

 ... ـ يکم صبر کن لطفا

 ... ـ باشه

ده بود . دلم براي اين رنگم تنگ شده بود . واقعا چه مدت دووم آوردم به يکم ديگه به خودم خيره شدم . موهام دوباره قهوه اي ش

  عنوان ستاره ؟ خيلي کم ... بيش تر از اينم نمي تونستم . واقعا براي

د . وستاره بودن ساخته نشده بودم و خوش حال بودم از اين که بالاخره دوباره خودمم . لباسم بلند بود و با قد بلند و اندام لاغرم جور ب

  ساده و دخترونه . همون که مي خواستم . موهامم بافت ساده

گلاسيوس آمد داخل . فوري قبل اين که ببينتم .« بيا داخل :» بود ... خيلي راحت و خوشگل بود . البته سليقه ي من اين بود . گفتم 

  لبخند زد و چشماشو بست . هنوز پشتش.« چشماتو ببند :» گفتم 

شته بود درو ببنده . رفتم طرفش و نفس عميق کشيدم . رفتم جلوش ... يکم مکث کردم و بعد با تموم عشقم بهم بود . چون برگ

  بوسيدمش ... عاشقش بودم ... اين که درکم مي کرد برام بي نهايت بود

ديدت زندگي ج:» ت دستاشو دور کمرم حلقه کرد ... يکم بعد وقتي ازش جدا شدم فقط يک لبخند زدم . پيشونيمو بوسيد و گف ...

  نگاهمو به زمين دوختم ، سرمو رو سينش گذاشتم و زمزمه...« مبارک 
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و بيش تر کمرمو فشار داد . گونشو ...« بايد مي کردي :» روي موهامو بوسيد و گفت .« نمي خواستم اين کارو باهات بکنم :» کردم 

  «هيچ کس مثل تو نمي شه ... مي دونستي ؟:» بوسيدم و گفتم 

خنديدم و دوباره ساکت شدم . هر دومون ساکت بوديم . مطمئنم هر دومون مي خواستيم يک چيزي .« کاملا :» مک زد و گفت چش

  بگيم ولي هيچ کس حرفي نمي زد . تا اين که صداي اون باعث شد

ا ، سرمو آوردم بال.« ني بهم قول بده اصلا حتي يک کلمه هم با گازباس حرف نمي زني و ازش دوري مي ک:» سکوت بينمون بشکنه 

  «مي ترسي عاشقش شم ؟:» بهش خيره شدم و با خنده گفتم 

  . ـ از تو مطمئنم از اون نه

  ـ من مثل کارانوس نيستم ... قسم مي خورم . فقط و فقط و فقط مال توام ... باشه ؟

 .. ـ باشه

ري گرفتم . سرم داشت منفجر مي شد ... باز صدا ... باز همون خواستم چيزي بگم که سرم تير کشيد و ديگه کاملا تو بغلش افتادم . فو

  صداهاي مسخره اي که نمي فهميدم چين . نمي دونستم از کجان

جيغ کشيدم از شدت سردرد . بازومو فشار داد و يک چيزي گفت . اما نمي شنيدم . صداش با !« اشتباه نکن :» باز اومدن و گفتن  ...

  ي شده بود و جيغ مانند بهم ميبقيه ي صداها تو گوشم قاط

 و بعد صدا ها کم تر و کم!« ساکت شين :» رسيد. گريه افتادم . بغلم کرد و فشارم داد . جيغا و صدا ها رو مخم بود . بي اختيار داد زدم 

  اشتباه:» تر شد اما تا لحظه ي تموم شدنشون تو گوشم بودن 

خودمو تو بغلش فشار دادم و با صداي لرزون .« آروم باش ... تموم مي شه :» يدم گلاسيوس فشارم داد و صداشو بالاخره شن!« نکن 

  «. صدا مي شنوم ... صداهايي که خيلي زجرم مي دن:» گفتم 

موهامو نوازش کرد و هيچي نگفت . تا آخر عمر بايد اين صدا ها کنار گوشم باشن ؟ تحملمو تموم مي کردن ... هر وقت که تو گوشم 

 «مي توني بلند شي ؟:» . بهم گفت مي پيچيدن 

  . ـ آ ... آره ... فکر کنم

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          319  |صفحه            

 

بازومو گرفت و کمک کرد از روي زمين بلند شم . مي لرزيدم . از ترس و عصبانيت . چرا مي گن اشتباه نکن ؟ آخه اين صداها بودن 

  که بهم گفتن آتينا ملکه ي زمان ... اين صدا ها بودن که گفتن

ن صداها بودن که همه چيزو مي دونستن . دارم اشتباه مي کنم ؟ نبايد قبول مي کردم ؟ تو همين فکرا بودم و زمانو نگه ندار ... اي

  گلاسيوسم منو مي برد طرف محوطه ي قصر لاريسا . قصري که بعد

  «. وفق باشيم:» از اين مي تونستم توش زندگي کنم . يعني بايد مي کردم . کنار در خروجي که رسيديم بازومو گرفت و گفت 

ـ نمي تونم برم ... گلاسيوس ...به دورو بر نگاه کرد . کنار در خروجي بوديم ولي نه از بيرون ديده مي شديم نه کسي دور و برمون بود 

  سرم داره تير مي کشه . نمي تونم اصلا برم . از:» . تو چشماش خيره شدم و با بغض گفتم 

بهش خيره شدم . تو يک حرکت سريع کمرمو گرفت و .« من اين پشت مواظبتم :» و گفت لبخند زد .« سردرد زياد يکهو مي افتم 

  دوباره بوسيدم .آرامشي که مي خواستم و اعتماد به نفسي که گمش

  . کرده بودمو بهم داد

يکهو تنه ي يکي بهم باعث شد تعادلمو از دست بدم اما گلاسيوس که دستاش دور کمرم بود گرفتم و بعد برگشت عقب تا ببينه کي 

  بود . گازباس بود . واي دوباره نه . گلاسيوس کمک کرد صاف

 س جلوش که وايستاد قلب منموايستم و بعد رفت سمت گازباس . ترسيده بودم . نمي خواستم امروز اين طوري خراب شه . گلاسيو

  »: انگار داشت از حرکت مي ايستاد . گازباس پوزخند زد و گفت

وابي نداد و گازباس ج.« ديگه حتي نزديک بنيتام نشو ... وگرنه خيلي بد مي بيني :» گلاسيوس يکم مکث کرد و گفت ...« نديدمتون 

  رفتاومد سمتم . کنارم وايستاد . داشت زهر مي ريخت . دستمو گ

و يکهو کشوندم تو محوطه . داشت گريم مي گرفت ولي ديگه جلوي جمعيت .« هر کار مي خواي بکن . من بازم نزديکشم :» و گفت 

  . بودم ... و بدتر از اون با گازباس . جلوي جمعيت خشک شدم

:»  اس نگاه کردم . لبخند زد و رو به لاريسا گفتنبايد اين طور مي شد . نبايد اين کارو مي کرد . نفسام تند شده بود . با ابهام به گازب

  هنوز دستمو تو دستش بود . لاريسا هم انگار.« بانو رو آوردم 
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فهميده بود اما لبخند زد و اومد سمتم . قلبم تند تند مي زد . دستمو از تو دستش بيرون کشيدم و به زمين خيره شدم . اونم يکم ازم 

  . لاريسا دستمو گرفت . داغ بود دور تر شد و يک گوشه وايستاد .

سرمو چند بار به نشونه ي تاييد تکون دادم . گرمم شده .« اضطراب نداشته باش :» يا اون داغ بود يا من يخ . لبخند زد و رو بهم گفت 

  بود . نگران گلاسيوس بودم . لاريسا با همون لبخند ادامه داد

  «. يته ... حالت انگار خوب نيست . بعدش بروچيز زيادي نمونده عزيزم ... فقط تاج گذار »:

 ... ـ باشه

تموم مدت تاج گذاري حواسم به هيچ جا نبود . فکرم مشغول بود . چي رو اشتباه کردم ؟ نمي دونستم چرا اما تو دلم غصه بود . بايد 

  اين مثلا پر هيجان ترين و بهترين صحنه ي زندگيم باشه ولي نبود

جالب ترين مي بود . بايد خوش حال مي بودم . بايد تموم فکر و ذکرم اون مراسم مي بود ... اما فقط اون صدا بايد عجيب ترين و  ...

  تو ذهنم بود . صدايي که درست زمان اومدنم به اين جشن تو گوشم

ت شاد بودم و به جمعي پيچيد ... از مراسم خوشم نمي اومد . خسته شده بودم . مي خواستم برم پيش گلاسيوس . کنار لاريسا نشسته

  نگاه مي کردم . چه قدر خوش حال بودن از اين که اوني که

 منتظرش بودن اومده . واقعا مي تونستم چيزي که اونا مي خواستن رو انجام بدم ؟

ت واسيکهو صداي آشنايي باعث شد به کنارم نگاه کنم . آرتميس و آراميس بودن . يک لحظه اون قدر خوش حال شدم که دلم مي خ

  »: فشارشون بدم . اون قدر که له شن تو بغلم . آرتميس گفت

بعد اونو آراميس با لبخند دامن لباساي عروسکيشونو گرفتن و احترام گذاشتن . با سرخوشي خنديدم و .« مامان تبريک مي گم 

  آرتميسو فوري بغل گرفتم و فشارش دادم . خيلي دوستش داشتم . خيلي

:» گفت  خنديد و...« مرسي عزيزم :» با اون خيلي بهتر از آراميس مي تونستم ارتباط برقرار کنم . با خنده گفتم مهربون و عزيز بود . 

  منم تاج مي خوام . شما و آراميس دارين ولي من و بابا نداريم

  «. من که از همون اول داشتم:»گونشو بوسيدم و گفتم  «.
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  . ـ ولي اين خوشگل تره

يره به کفشام خ.« ممنون دخترم :» گونه ي اونم بوسيدم و گفتم .« منم تبريک مي گم :» زمين . آراميس گفت خنديدم و گذاشتمش 

  . شدم . برق مي زدن . ديگه تموم بدنم مي درخشيد اما نه خيلي زياد

  «گلاسيوس کوش ؟:» کم ... طوري که چشمو نزنه . گلاسيوس نبود . به آرتميس گفتم 

 ... ـ همين دو رو بر

و شد . لبخندم يکهو مح.« بابا گفت به مامان نگيم :» آرتميس عصباني گفت ...« دروغ مي گه ... رفته پيش ستارش :» آراميس گفت 

  ناراحت شده بودم . تو همچين روزي بايد مي رفت ديدن ستارش

ده بودم . اونم چه عقده اي . به لاريسا نگاه ؟ و تازه به بچه ها بگه به من نگن ؟ مي خواستم گريه بيفتم . چونم مي لرزيد . عقده کر

  «جانم ؟:» کردم و صداش زدم . برگشت طرفم و گفت 

  ـ حالم خوب نيست . مي شه برم بالا ؟

 . ـ برو . مواظب خودت باش و يکم استراحت کن . مي گم کسي مزاحمت نشه

آرتميس تند تر از ما دويد از پله ها بالا . واقعا انرژي .« م بالا بياين بري:» احترام گذاشتم و با بچه ها رفتم داخل قصر . بهشون گفتم 

  داشت که اون همه پله رو اون طوري مي دويد . من و آراميس

  رفتيم طرف همون بيضي يا آسانسور

اکت مي شد باز سو « کي مياد ؟:» وقتي رسيديم بالا صبر کرديم تا آرتميس بياد . آراميس تو اين مدت هر چند ثانيه يک بار مي گفت 

  رفتم.« مردم :» . وقتي آرتميس رسيد روي پله نشست و گفت 

و بغلش کردم . رفتيم داخل اتاق من . واقعا بد شد که از قصر گلاسيوس اومدم بيرون . اون جا بيش تر .« بيا بغل من :» کنارش و گفتم 

  کنارش بودم ولي خب نمي شد . روي تختم نشستم و گفتم

استه به من مگه تو نگفتي رفته و ازتون خو:» با تعجب گفتم .« نه :» آرتميس خيلي سريع گفت « واقعا گلاسيوس رفته پيش ستارش ؟»:

  آرتميس سرشو انداخت پايين . با عصبانيت گفتم« نگين ؟

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          322  |صفحه            

 

دلم براش سوخت . ولي رفتم تو « . چشم .:» با ترس گفت .« از دروغ بدم مياد آرتميس . ديگه حق نداري دروغ بگي اونم به من  »:

  فکر . فکر گلاسيوس . چرا رفت ؟ به زمين خيره شدم . آخه چه

طور دلش مياد منو تو همچين لحظه اي بذاره بره ؟ اين بزرگ ترين جشن و لحظه ي زندگي من بود که ديگه تکرار نمي شد و 

  . بينهگلاسيوس از فرصت استفاده کرده بود . در رفته بود تا ستارشو ب

ه آره مياد مامان . مي ش:» آرتميسم دنباله ي جمله ي اونو گرفت و گفت .« مامان ناراحت نباش . اون فردا مياد پيشت :» آراميس گفت 

  بهش نگاه کردم . اصلا حوصله نداشتم« برامون قصه بگي ؟

اميسم کنارش خوابوندم . پتو رو روي ولي چهره ي مظلومش نمي ذاشت نه بگم . بغلش کردم و روي تخت دراز کشوندمش . آر

  دوتاشون کشيدم و چراغ خوابو خاموش کردم . حتي چراغ خواباشونم

صداي  فوري چشماشونو بستن . منم با.« چشماتونو ببندين :» با برق کار نمي کرد . انگار تموم مدت شارژ بود . با صداي خستم گفتم 

  دنياي کهکشانتو :» آروم براشون مي گفتم تا خوابشون ببره 

تو دنياي :» ساکت شدم ... بعد يکم مکث گفتم .« مامان من از زمين مي خوام :» وسط حرفم آرتميس با اعتراض گفت ...« ها ... تو 

  انسان ها ... تو سرزمين ما ... زمين ... يک دختر بچه ي کوچولو

ود و اسمشم سفيد برفي بود . سفيد برفي يک نامادري داشت . بود ... يک بچه ي کوچولو و خيلي ناز که هيچ کس از اون خوشگل تر نب

  «... نامادري اي که هيچ وقت از سفيد برفي خوشش نمي اومد

شروع کردم به گفتن داستان سفيد برفي معروف ... داستان يک دختر و نامادري بي رحمش ... داستان يک دختر با هفت کوتوله ي 

  وتاشون خواب رفتن . خيلي توعجيب ... ده دقيقه نگذشته بود که د

برام هميشه جاي سوال بود ... اين دوتا بچه که باهم به دنيا اومدن چرا اصلا شبيه هم نيستن ؟ خاصيت اين دنيا  . خواب مظلوم بودن

  بود ؟ خب معلومه ... وقتي از همون اول تعيين مي شه که به

اون وقت چطور مي خواستن بچه هايي که هم زمان به دنيا مي اومدن رو احتمال کمتر از يک درصد بچه هاي يک ستاره فقط يکي ان 

  ... شبيه هم بکنن
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دلم گرفت دوباره ... مگه لاريسا نگفت کاري مي کنه که ديگه ستاره اي متولد نشه و ديگه سياره اي به دنيا نياد ؟ پس ديگه 

  چه قدر:»گلاسيوس براي چي مي رفت ؟ پوزخند زدم و تو دلم گفتم 

 نحمقي بنيتا ... شايدم آتينا ... الان تو ... اين جا تو اين فکرايي و اون پيش يکي از ستاره هاشه . الان دارن همو مي بوسن و فردا اوا

  ستاره با همين يک بوسه حامله مي شه و دوباره سياره و بازم

دوباره پوزخند زدم . ساکت بودم و به بچه ها .« اين چرخه تو کل عمر تو و عمر گلاسيوس تکرار مي شه و هيچ کس جلوشو نمي گيره 

  نگاه مي کردم . واقعا عين خيالشونم نيست که چه قدر اذيتم

کردن با اون حرفاشون . از جام بلند شدم . نمي دونستم ساعت چنده يا چه وقتي از شبه ولي مطمئن بودم که جشن تموم شده و لاريسا 

  . ليه . از اتاق رفتم بيرون، مادر فعليم ، الان پايين تو سالن اص

يادم بود که ورونيکا مي گفت الهه ي نور هيچ وقت نمي خوابه . اونم وقتي شاه زاده ي نور بوده نمي خوابيده ؟ يعني اين که من مي 

  خوابم و الان انگار يک شاه زاده ي نورم نقص دارم ؟ شونه هامو

صلي برسم . لاريسا روي تختش نشسته بود و به نورايي که از کنارش مي ريختن خيره بالا انداختم و از پله ها رفتم پايين تا به سالن ا

  شده بود . رفتم کنارش و احترام گذاشتم . روشو طرفم برگردوند

 «بانو ... امشب بچه ها بالا جاي من خوابيدن ... اشکال نداره امشب توي قصر بمونن ؟:» و لبخند زد . منم بعد اون لبخند زدم و گفتم 

  از.« نه عزيزم . هر چه قدر مي خوان بمونن :» خنديد و گفت 

وسيد و گونمو ب.« آره :» با لبخند گفتم « الان ديگه يک جورايي نوم محسوب مي شن نه ؟:» جاش بلند شد ، اومد کنارم وايستاد و گفت 

  و رفت طبقه ي پايين . حتما مي.« خوب بخوابي :» گفت 

موهاي بافته شدمو باز کردم و رفتم طرف پله ها تا برم بالا که صدايي که شنيدم باعث شد يکهو با ترس  خواست بره تو محوطه . منم

  «. نمي خواستم بترسونمت:» برگردم عقب . گازباس فوري گفت 

هاي جلوي دستمو روي قلبم گذاشتم و آب دهنمو قورت دادم . يکم طول کشيد تا به خودم اومدم . ولي وقتي متوجه اطرافم شدم مو

  و.« اشکال نداره :» صورتمو پشت گوشم بردم و خيلي سريع گفتم 
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دوباره برگشتم تا برم بالا . نمي خواستم اصلا باهاش برخورد کنم . گلاسيوسو داغون مي کرد . کاراش همش براي لج با گلاسيوس بود 

  و من اصلا از اين که کسي گلاسيوس منو اذيت کنه خوشم نمي

ستم بي فايدست چون از اون به بعد هر روز باهاش برخورد مي داشتم ولي بازم مي خواستم تموم سعيمو بکنم که تا حد اومد . مي دون

  امکان ازش دور بشم . دوباره يک قدم برداشتم که برم بالا که

يبا به و فوري تقر.« ممنون » دوباره وايستادم و اين بار بدون برگشتن سمتش زمزمه کردم :...« آتينا ... تبريک مي گم بهت :» گفت 

  حالت دو دويدم بالا و بعد خودمو پرت کردم توي اتاق . لحظه ي

 ... فکر کردم داره با يکي ديگه حرف مي زنه ... سخت بود به يک اسم جديد عادت کني« آتينا » اول که گفت 

يوسو با اين کاراش به هم بريزه . به بچه ها نگاه دستمو روي قلبم گذاشتم . ازش مي ترسيدم . مي ترسيدم آخرش رابطه ي منو گلاس

  کردم . آرتميس نبود . انگار برق گرفتم . فوري اطراف اتاقو نگاه

و از  «آرتميس کجايي ؟:» کردم . نبود اصلا . صداش زدم . هيچ جوابي نشنيدم . دويدم بيرون اتاق . ديگه صدام بلند شده بود . داد زدم 

  چي شده بانو:» ديمه اومد طرفم و گفت پله ها دويدم پايين . ن

آرتميس نيست . بگو بيان دنبالش بگردن . زود باش . بگو کل قصر دنبالش بگردن . دنبال بچم :» نفسام تند شده بود . گفتم « ؟

  خيلي سريع احترام گذاشت و با قدماي تند.« بگردين . دنبال آرتميسم 

رفت پايين . اطراف سالنو نگاه کردم . هيچ اثري ازش نبود . نمي دونستم يکهو کجا غيبش زده بود . داشت گريم مي گرفت . دويدم 

  . طرف پله ها تا بازم برم پايين . دوتا يکي پله ها رو مي دويدم

يبش زده . آرتميس غ:» با بغض گفتم « چي شده ؟:» لاريسا که با صداي من انگار ترسيده بود داشت مي دويد بالا . بهم که رسيد گفت 

  و رفت پايين . منم با.« دنبال من بيا :» فوري گفت .« نيست 

ا برين دنبال با نگهبان:» گريه دنبالش دويدم . وقتي رسيديم به پايين رفت پيش گازباس . گازباس احترام گذاشت . لاريسا هم گفت 

  گازباس.« ش آسيب نرسيده آرتميس بگردين . زود پيداش کنين تا به
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يداش مي پ:» دستمو گرفت و با ناراحتي گفت .« من مي رم گلاسيوسو خبر کنم :» احترام گذاشت و رفت . اشکامو پاک کردم و گفتم 

  . سرمو انداختم پايين و رفتم.« کنيم ... مطمئن باش . گريه نکن 

احترام گذاشت و رفت . تا حالا تنهايي اسب سوار نشده بودم ولي .« سب بيار برام ا:» به نگهباني که کنار در قصر وايستاده بود گفتم 

  چاره اي نداشتم . دخترم ارزش اينو داشت که خطر کنم و جلوي

ترسمو بگيرم . اسبو که آورد کمک کرد بشينم . سوار که شدم نفس عميق کشيدم و شروع کردم به تازوندن اسب . اون قدر تند مي 

  لحظه وايميستاد چند متر اون طرف تر پرت ميرفتم که اگه يک 

گلاسيوس :» شدم . به قصر که رسيدم نگهبان اومد طرفم و کمک کرد پياده شم . دويدم داخل و همون طور که مي رفتم پرسيدم 

  «کجاست ؟

 ... ـ بالا هستن بانو

ه ي سينم تير مي کشيد . دستمو روش گذاشتم و خيلي سريع پله ها رو مي دويدم . وقتي رسيدم بالا نفس برام نمونده بود . قفس

  هراسون دنبال گلاسيوس گشتم . رفتم طرف اتاقمون و بدون در زدن

بازش کردم . اون قدر شديد که در خورد به ديوار . به نفس نفس افتاده بودم . از چيزي که ديدم يک لحظه خشک شدم . دستام يخ 

  م . باور نمي کردم . نميکرد و سرجام ميخ شدم . داشتم پس مي افتاد

تونستم بکنم ... نمي تونستم هضمش کنم ... نمي تونستم درک کنم ... چيزي که مي ديدم خيلي باورش بيش از حد توان من بود ... 

  باور اون دستاي حلقه شده دور کمر يک دختر ... باور وجود يکي

تو بغلش بودم ... باور لبخند گلاسيوس ... همش بي تفاوتي خيلي  ديگه کنار شوهرم ... توي جايي که تا يک شب قبل من اون جا و

  ... خيلي زيادي مي خواست باورش ... در حد توان من نبود

چشمام داشت از حدقه در مي اومد . دستمو جلوي دهنم گرفتم . نمي دونستم بايد عکس العملم چي باشه ... انگار تو خواب بودم . 

  با اون شدتي که من درو باز کرده داشتن با هم حرف مي زدن اما
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بودم دوتاشون برگشته بودن طرفم . آرتميس يادم رفته بود . موقعيتم يادم رفته بود و فقط تو چشماي عسليش خيره بودم . اونم 

  تعجب کرده بود و انتظار نداشت اون موقع شب برم قصر ... از روي

داشت عصبانيت مي اومد سراغم . داشت اشکم مي ريخت ولي بازم باور نمي  تخت بلند شد و اومد سمتم . اين بار جاي گريه کردن

  کردم . حالم اون لحظه داغون بود . گلاسيوس اومد جلوم و با تعجب

نفسم بالا نمي اومد . صدام ضعيف بود . داشت مي لرزيد ...« دروغ بود :» صدام زد . دستمو از روي دهنم برداشتم و زمزمه کردم 

  دست پاچه شده بود . اومد...« همش دروغ بود :»  دوباره گفتم

رفتم عقب . ديگه گريم گرفته بود نه سعيي مي کردم نه مي تونستم جلوشو بگيرم . صدام ...« آتينا ... توضيح مي دم :»جلوتر و گفت 

  تو چي کار کردي گلاسيوس ؟ چي کار:» بيش تر لرزيد . داد زدم 

براي اين به اون راحتي راضي شدي که :» اومده بودم بيرون . خواست چيي بگه که دوباره داد زدم رفتم عقب تر . از اتاق « کردي ؟

  متوجه.« پشتت :» رفتم عقب تر يکهو داد زد ...« ازت جدا شم 

درد  .نبودم . ولي دير شد . خوردم به نرده و به خاطر کوتاهيش کج شدم . مغزم هنگ کرده بود . فقط صداي جيغم تو گوشم پيچيد 

  خيلي بدي رو توي استخوناي مچ دستم حس کردم ... دردي که به

خاطر تحمل وزنم تو هوا به وجود اومده بود ... اگه مي افتادم تو اون ارتفاع زياد مي مردم . ولي هنوز فکر کار گلاسيوس گيجم مي 

  کرد . اون لحظه جوري بودم که فکر گلاسيوس تحريکم مي کرد تا

» :لي باز يک قسمت مغزم مي گفت اگه خودتو ول کني مردي !گريم شدت گرفت . با صداي لرزون زمزمه کردم يک حرکتي بکنم و

  . گلاسيوس دويد و بهم نگاه کرد . دستام داشت ول مي شد!« کمک 

کم از ديدم همون يچهرشو که ...« دستمو بگير :»نگران بود . نشست و دستشو از لاي نرده ها آورد بيرون و با صداي اوج گرفته گفت 

  مغزم که وادارم مي کرد محکم خودمو نگه دارم کم کم داشت

بي  ولي باز نتونستم . نمي تونستم بهش اعتماد کنم ..«دستمو بگير آتينا ... لج نکن :» از کار مي افتاد . ديد هيچ کاري نمي کنم داد زد 

  . اختيار اشکم مي ريخت . به پايين نگاه کردم . ارتفاع ترسوندم
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عصباني بيش تر خودشو خم کرد و بازو هامو گرفت . وقتي اين کارو کرد يک لحظه داشتم مي افتادم چون يکي از دستام آزاد شد . 

  با صداي لرزون...« مي ترسم :» جيغ کشيدم و با هق هق گفتم 

  «... دستمو بگير آتينا ... بهم اعتماد کن ... من گرفتمت نمي افتي:» گفت 

ن دوباره مردد به پايين نگاه کردم ولي او...« الان مهم نيست ... دستمو بگير آتينا ... بگيرش :» کلافه گفت ...« ازت متنفرم » داد زدم :

  قدر ترسيدم که يکهو بدون اين که بفهمم اون يکي دستمم آزاد

م بالا ولي نرده ها کوتاه بود . نمي تونست و يکم کشيد...« نگران نباش :» کردم و دوتا دستمو رو ساعدش قفل کردم ... زمزمه کرد 

  وقتي دستاشو از لاشون رد کرده تا بازومو بگيره کاملا بکشتم

بازوهامو فشار داد . يکي از دستامو به هزار زور و بسم الله به نرده ...« نرده رو بگير ... من بازوتو گرفتم :» بالا . با اضطراب گفت 

  خم شد و کمرمو گرفت و گرفتم و پشت سرش اون يکي رو ...

تو يک حرکت سريع بلندم کرد و آوردم اون طرف نرده . روي زمين گذاشتم ولي اون قدر ترسيده بودم که روي زمين افتادم و 

  زانومو بغل گرفتم . اونم تند تند نفس مي کشيد . سرمو روي ساعدم

گذاشتم و زدم زير گريه . خيلي اضطراب و فشار بهم وارد شده بود . همش پشت سرهم تو چند دقيقه و هر کدوم به نوع خودش 

  شوک آور ... ديگه داشت داغونم مي کرد . خيلي گريه کردم و هر کار

لند ذاشت . سرمو از روي دستام بکردم آروم نمي شدم . نمي دونستم به چي فکر کنم . گلاسيوس کنارم نشست و دستشو روي سرم گ

  کردم و با خشم دستشو از روي موهام پس زدم . اشکامو پاک

کردم . سر درد داشت ديونم مي کرد . از جام بلند شدم و با قدماي خيلي سريع و به حالت دو رفتم طرف پله ها که کشيدم . بي اختيار 

  گيج مي هنوز قلبم تند مي زد و سرم.« بهم دست نزن :» داد زدم 

رفت . انگار مي خواستم تلو تلو بخورم ولي ثابت موندم تا بهتر شم و در عين حال سعي مي کردم دستمو از توي دستش بکشم بيرون . 

  جدي ؟ تو:» داد زدم .« وظيفمه ... بار ها بهت گفتم :» گفت 
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 يک روز بگذره از رفتنم لعنتي ... دروغ گفتي ... توقصري که توش زندگي مي کرديم ؟ اونم تا از اين جا رفتم ؟ گلاسيوس مي ذاشتي 

  تو يک متقلبي:» دوباره گريم گرفت . داد زدم ...« دروغ گفتي 

متقلب عوضي ... فقط يک بازيگر ماهري :» به سينش ضربه زدم و داد زدم ...« من عاشقت بودم ولي تو وانمود کردي ... فقط وانمود  ...

  اهر کردي که شده تموم... اون قدر جلوي هر کسي تظ

هق هق کردم . ديگه نمي خواستم چشمم بهش بيفته . باورم نمي شد ... باورم نمي شد تا رفتم يکي ...« زندگيت ... لعنتي ... لعنتي 

  ديگه رو جاي من آورد ... باورم نمي شد تو اون مدت کم اين طور

کردم که مچ دستم ديوانه وار سوخت . ساعدامو گرفت و تو صورتم غريد رفتار کرد . اون قدر به سينش ضربه زدم و عقده هامو خالي 

  هق هق کردم . سر خوردم رو زمين و...«گفتم وظيفست :» 

  «... هر چيزي رو نذار به بهونه ي وظيفه خيانت کار:»ناله کردم 

قاطي مي کردم . صداي نديمه کنار هق هق مي کردم ... اونم ساکت شد . اگه يک کلمه ي ديگه حرف مي زد معلوم نبود چه قدر 

  جوابي ندادم و« بانو چه اتفاقي افتاده ؟:» گوشم اعصابمو بهم ريخت 

شديد تر گريه کردم . نديمه دستشو دور شونم حلقه کرد . بي اختيار رفتم تو بغلش . خيلي گريه مي کردم . اگه اين اتفاق وقتي مي 

  بود بشه ... نديمهافتاد که ستاره بودم خدا مي دونست چي ممکن 

ا سرمو آوردم بالا و ب...« بانو دخترتون پيدا شدن ولي حالشون خوب نيست . بهتون نياز دارن . شما بايد همين الان بياين :» گفت 

  فوري اشکامو« دخترم چش شده ؟ کجا بود ؟:» صداي لرزون گفتم 

گيم برو از زند:» دوباره گريم گرفت . گفتم « ش بده شده ؟کي حال:» پاک کردم و به کمکش بلند شدم . گلاسيوس با تعجب گفت 

  بيرون . ديگه هيچي به تو مربوط نمي شه ... ديگه نمي خوام ببينمت

بازم هيچي نگفتم . « کي ؟:» هيچي نگفتم . غريد !« اون بچه ي منم هست :» دوباره کشيدم و داد زد .« بريم :»به نديمه گفتم  «...

  فقط اشکام مي ريخت . مي خواستم زود تر برمچسبوندم به ديوار . 
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ار مي چي ک:»غريد !«نگهبان :» داد زدم « آتينا ... حرف بزن ... چه بلايي سر بچمون اومده ؟:» ببينم چه بلايي سر دخترم اومده ... گفت 

  تورو خدا ولم کن . بچه حالش بده:» با گريه گفتم « کني ؟

...»  

 ... ـ حرف بزن تا دير نشده

خواستم چيزي بگم که نگهبان اومد . نمي خواستم باهاش حرف بزنم . دستامو کشيدم بيرون از دستش و رفتم طرف پله . دوباره 

  نگهبان تا من نرفتم بيرون نذار:» خواست حرفي بزنه که داد زدم 

!« آتينا  :»همچين کاري باهام کرده ... داد زد ديگه اون قدر مقامم بالا بود که جلوشو بگيرم . که نذارم بهم زور بگه وقتي !« حرکت کنه 

  و بدون توجه!« ديگه نمي خوام ببينمت :» با بغض گفتم 

بهش با نديمه رفتم پايين . همه افکارم با هم قاطي شده بود . يک بارگلاسيوس يک بار آرتميس . رفتيم تو محوطه و روي اسب 

  . حرکت کردم نشستم . بدون اين که براي نديمه صبر کنم طرف قصر

گه ديگه نمي بينيش بنيتا ... دي:» تنها مي رفتم و گريه مي کردم . چه طور تونست ؟ خيلي سريع مي رفتم سمت قصر . زمزمه کردم 

  اين جمله ي ديگه.« هيچ کاري بهش نداري ... ديگه تموم شد 

ن پايين همه جمع بودن . وحشت کردم . اون قدر تموم شد باعث شد دوباره هق هق کنم . وقتي به قصر رسيدم دويدم داخل . همو

  حالش بده که همه دور و برشن ؟

چه » :دويدم و نديمه رو زدم کنار . ديگه نفس نداشتم . کنارش رو زمين خودمو انداختم و سرشو تو بغلم گرفتم . با اضطراب گفتم 

  گريه مي کرد . يخ کرده بود . لاريسا رو به« بلايي سرت اومده ؟

رم چي شده دخت:» مي لرزيد تو بغلم . دوباره اشکام ريختن . گفتم « چه بلايي سر بچم اومده ؟:» نشست . رو به نديمه ها داد زدم روم 

  به...« مامان پام :» گريه کرد و گفت « ؟ آرتميس چي شده ؟

ريه باز گ.« بهم بگو ... بگو فدات شم  جانم ؟ جانم عزيزم ؟ پات چي مامان ؟:» پاش نگاه کردم . دستمو روي پاش گذاشتم و گفتم 

 نمي تونه حرکتش بده ... پاش فلج:» کرد . لاريسا با بغض گفت 
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دروغ :» هيچي جواب نداد . دلم مي خواست بميرم . داد زدم « چي مي گين ؟:» خشک شدم . نفسم اصلا بالا نمي اومد . گفتم !« شده 

  م دست خودم نبودبه آرتميس نگاه کردم . رفتار...« داره مي گه 

لاريسا ..« .آرتميس تکونشون ندي مي زنمت :» داد زدم ...« نمي تونم :» با گريه گفت .« تکونشون بده آرتميس :» با خشونت گفتم  .

  آرتميس گريه افتاد . هق هق...« اين کارو نکن آتينا :» گفت 

هيچي نمي گفت . بغلش کردم و از جام بلند شدم . داشتم « ات کرده ؟کي اين کارو باه:» ناله کردم ...« مامان نمي تونم :» کرد و گفت 

  کي اين کارو:» سر گيجه مي گرفتم . نديمه گرفتم . با گريه گفتم 

خودشو بهم « چرا هيچ کس مراقب بچم نبوده ؟:» همه ساکت بودن . هيچ کس چيزي نمي گفت . دوباره داد زدم « باهاش کرده ؟

  رکيد . چرا زندگيم طلسم شده ؟ لاريسا اومدچسبوند . سرم داشت مي ت

نزديک ترين اتاق ، اتاق گازباس بود . نديمه بردم تو . گازباس از روي تختش بلند شد . بچه رو روي .« بريم تو اتاق :» کنارم و گفت 

  تخت گذاشتم و کنارش نشستم . دستامو روي صورتم گذاشتم و

راست مي گفت ... بچم مي ترسه ... به آرتميس نگاه کردم . اشکامو پاک .« گريه نکن ... بچه مي ترسه :» زدم زير گريه . لاريسا گفت 

  چي شده آرتميس ... تورو خدا بگو:» کردم و با ناراحتي گفتم 

 خواستم برم بغل پدر جون ولي گم شد:» با گريه گفت .« مامان دق مي کنه ... بگو چه اتفاقي برات افتاده ... بايد حالتو خوب کنم  ...

  هق هق کرد و دوباره ادامه...« منم پرت شدم پايين تو رود نور 

هيچي از حرفاش نمي فهميدم ... پدر جون ... فرماگوت ... لاريسا مثل برق گرفته ها ...« يک فرماگوت نيشم زد ... پام مي سوزه :» داد 

  گازباس...« گوت ماده بيار يک فرما:» به گازباس گفت 

  «پدر جون ؟:» احترام گذاشت و رفت . هنوز گنگ بودم . با صداي لرزونم گفتم 

 ... ـ آره ... گفت پدر جونمه

اون عکسي که توي اتاق شماست ... يک عکس :» آرتميس گفت « آرتميس چي ديدي ؟:» به لاريسا نگاه کردم . اين بار اون پرسيد 

  يسا مي گفت . ذهنم قفل کرده بود . کر کردم وبه لار...« گنده 
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فکر کردم ... فقط يک عکس تو اتاق لاريسا بود ... يک عکس بزرگ از پدرش ... همون پدري که سوخته شد ... همون پدري که يک 

 بارم جلوي من ظاهر شد ... انگار يک سطل آب سرد روم خالي

فکر بود . چه طور ممکن بود ؟ من ديدمش چون مثلا ملکه ي زمان بودم ولي آرتميس  اونم تو« پدرتون ؟:» کردن . رو به لاريسا گفتم 

  با.« بانو آوردمش :» که نبايد اونو مي ديدش . گازباس گفت 

اين حرفش لاريسا همون طور ساکت بلند شد و يک جونور خرچنگ مانند ازش گرفت . اندازه ي بند انگشت بود ، مثل خرچنگ بود و 

 بذار اين:» آوردش و کنار آرتميس نشست . گفت رنگش زرد . 

و فرماگوتو روي زخم آرتميس گذاشت . آرتميس جيغ کشيد . ...« نيشت بزنه ... زهر فرماگوت ماده اثر فرماگوت نرو خنثي مي کنه 

  هول شدم و تو بغلم کشيدمش . خون شروع کرد به ريختن . ديگه

ردم و از اتاق دويدم بيرون . لاريسا صدام زد ولي توجهي نکردم . حتي نخواستم از نمي دونستم چي کار کنم . بي اختيار بغلش ک

  آسانسورشون برم بالا . از پله ها مي دويدم . فرار مي کردم . فکر مي

 جود آرتميسکردم دارم از اين همه دغدغه فرار مي کنم ولي اين طور نبود . هر جا مي رفتم انتهاش اتاقم بود و تنهايي ... که الان با و

  و آراميس اونم نداشتم . رفتم تو اتاق و درو کوبوندم . آراميس

از خواب پريد . آرتميسو روي تخت گذاشتم و دويدم طرف تراس . باد که به صورتم خورد از تشويشم کم تر شد . به پايين نگاه 

  کردم ... رود نور درست از پايين اتاقم مي گذشت . يعني آرتميس از اين

.. از اين آرتميس .:» ع بلند پرت شده تو رود ؟ اشکمو پاک کردم . اه لعنتي ... چرا امروز اين قدر گريم مي گيره ؟ با بغض گفتم ارتفا

  فکر مي کرد عصبانيم ... فکر مي کرد اگه يکم گريه« جا افتادي ؟

و جلوي گريشو گرفت . مي دونستم ...« ره آ:» کنه مي زنمش ... يا شايدم داد مي زنم سرش ... مي ترسيد چون خيلي سريع گفت 

  خيلي داره به خاطر اون نيش فرماگوت درد مي کشه ولي تحمل مي

کنه تا من عصباني نشم . رفتم طرف در اتاقم . حتي از گريه هم خسته شده بودم . عصبي بودم . يک لحظه خسته بودم يک لحظه 

  کردم . نمي تشويش داشتم . يک لحظه داد مي زدم يک لحظه ناله مي
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دونستم بايد چي کار کنم . همه ي بدبختيا يکهو رو سرم خراب شده بود . درو قفل کردم و پشت به در وايستادم و بهش تکيه دادم . 

  رو زمين سرخوردم و سرمو رو زانو هام گذاشتم . گريه نمي

 ... خواستم بکنم . سرم خيلي درد مي کرد

و چشمامو بستم . تا چشمام بسته شد و پلکام روي هم رفت تموم صحنه ...« خدايا خستم :» ردم سرمو فقط رو پاهام گذاشتم و ناله ک

  هاي اين اواخر به ترتيب اومد جلوي چشمم ... اول وقتي اومدم به

نه ... اين سرزمين ... پتروس ... سان ... ايرس ... بعد گلاسيوس که اصرار داشت بهم بگه ژوکر و منو متنفر مي کرد ... اون اج

  سوختگي گلوم ... رقصيدنم با گلاسيوس ... نديمه بودنم ... محبتاي

ورونيکا که الان تبديل شده به کينه و نفرت ... سوختن بچش ... نقش بازي کردن گلاسيوس . چه قدر ماهرانه بغلش مي گرفت و تو 

  گوشش زمزمه مي کرد دوستت دارم ...! چه قدر راحت مي گفت

نذارم وگرنه همون بهتر که بميرم ... چه قدر راحت بعد تموم اين اتفاقا بهم گفت ورونيکا رو دوست ندارم ... جونمو قول مي دم تنهات 

  به خاطرش به خطر انداختم و کور شدم ... چه راحت خودشو

 حس مي کرد ...بهم نزديک مي کرد ... چه راحت گفت دوستت دارم و عاشقت شدم ولي نه دوستم داشت نه احساسي رو توي قلبش 

  اون ورونيکا رو فريب داد ... منو فريب داد ... ديگه تو اين کار

ماهر شده ... همه رو فريب مي ده و آدم واقعا نمي تونه بفهمه عاشق هست يا نه ؟ اگه آره کي ؟ عادت کرده ... خيليا رو فريب داده و 

  منم همين طور ... آخه چه طور باور کنم وقتي هميشه اين جور

صحنه ها جلوي روم بوده و اون تو گوشم خونده وظيفمه ... چه طور باور کنم هر اتفاقي مي افته مال وظيفشه و ربطي به علاقش نداره ؟ 

  اگه گلاسيوس واقعا منو دوست نداشت پس هدف از وانمود

ب بهم دست مي ده ... اونم همين کردن چي بود ؟ پوزخند زدم ... لذت ... منم وقتي چندين نفر رو سرکار بذارم يک نوع حس خو

  کارو مي کرد ... واقعا لقب گلاسيوس چي مي شد با اين اوصاف ؟ تو
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روراست باش با خودت ... همش ترکيب دو تا کلمست ... دختر ... باز ... از هر بعدي نگاه کني اون همين آدمه ... اون :» دلم گفتم 

  ... دختر ... باز همين طوره ... يک آدم بي احساس و هوسي و ... و

اشکم دوباره ريخت . من چه طور تونستم عاشق همچين کسي بشم ؟ چه طور تونستم حرف يکي رو باور کنم که تا چند روز  «...

  ... قبلش جلوي خودم ورونيکا رو گول مي زد ... چه طور تونستم ؟

يکي از بچه ها روي تخت تکون خورد . ...« من يک احمق ساده لوحم ... ساده لوح :» سرمو از روي پاهام بلند کردم و زير لب گفتم 

  نمي دونستم کدومه ... اتاق تاريک بود . مي ترسيدم بيدار شده

چه شدم ؟ و دوباره پوزخند ... به وسيله ي يک نفس عميق کشيدم . چه طور مادر اين ب« مامان ؟:» باشه ... صداي آروم و با مزش اومد 

  جانم ؟ عزيزم ؟ کدومتونين ؟:» دختر باز ... زمزمه کردم 

 «... نمي تونم ببينم صداتون شبيه همه

  ... ـ آرتميسم مامان

  ـ حالت خوبه ؟

  «چرا نمي خوابي ؟:» از جاش بلند شد و روي تخت نشست ... گفتم 

 ـ بيام پيشت مامان ؟

  وني راه بري عزيزم ؟ـ مي ت

هيچي نگفت و آروم از روي تخت بلند شد . اومد طرفم اما يکهو افتاد . هول شدم . فوري دويدم طرفش و بغلش کردم . شروع کرد به 

  اشکال:» گريه . بوسيدمش و سعي کردم آرومش کنم . گفتم 

قربونت برم ... گريه نکن آرتميسم ... گريه نکن مامان  نداره عزيز دلم ... صبر کن فرماگوت اثر کنه ديگه کامل خوب مي شي ...

  «... مامان ببخشيد:» جلوي گريشو گرفت و گفت ...« گريش مي گيره 

  . ـ چرا ببخشيد دخترم ؟ مامان از تو عصباني نيست

 ... ـ آخه هي ناراحتي ... گريه مي کني
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سيدم و گفتم خنديد . گونشو بو...« سياره ي من :» د تلخي زدم و گفتم لبخن...« مقصر تو نيستي گل گلي »: جلوي بغضمو گرفتم و گفتم 

  «... ديگه گريتو نبينم:» 

  ـ مامان از کي ناراحتي اگه از من نيستي ؟

يکم مکث کردم . بردمش توي تراس ... از تو بغلم درش آوردم و کف تراس نشوندمش و خودمم کنارش نشستم . منظره ي قشنگي 

  مون ... بادي که به صورتم مي خورد خيلي بهمبود رود نور جلو

  «چرا ؟:» با صداي ساده و بچه گونش گفت ...« از بابات »: مي چسبيد . پاهامو بغل گرفتم و گفتم 

 .. ـ چون دوستم نداره

  ... ـ خيليم دوستت داره

  «... نداره:» زمزمه کردم 

 ... ه باشه ؟ اون طوري که اصلا نمي شدن مامان و باباـ مامان مگه مي شه يک بابايي يک ماماني رو دوست نداشت

بهش نگاه کردم . چه قدر دنياش کوچيک بود . چه قدر فکراش معصومانه بود . کاش منم اين طوري بودم ... موهاشو نوازش کردم و 

  «آره مي شه ... مثل بابات ... آرتميس ؟:» گفتم 

 ـ بله ؟

يد تکون سرشو به نشونه ي تاي« ل داري هر بابايي فقط مي تونه يک مامانو دوست داشته باشه ؟قبو:» به جلو خيره شدم و آهسته گفتم 

  به نظرت مي شه يک:» ادامه دادم ...« آره :» داد و گفت 

  «بابايي چند تا مامانو دوست داشته باشه ؟

  ... ـ نمي دونم ... فکر نکنم

  «... اني يک بابا رو واقعا دوست داره و هر بابايي فقط عاشق يک مامانهاصلا نمي شه ... هر مام:» لبخند تلخي زدم و گفتم 

 ـ خب ؟

  ... ـ باباي تو ... فرض کن عاشق يک مامان ديگست ... اون عاشق مامان تو نيست
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 ... ـ هست

و چون اون بابائه ... ت:» دست به سينه نگاهم کرد و با حاضر جوابي گفت « چرا همش حرف خودتو مي زني ؟:» بهش خيره شدم و گفتم 

  ام ماماني ... اگه يک بابايي يک ماماني رو دوست نداشته

مي کرد سخت ترين سوال دنيا رو جواب آخي ... کوچولو ... حق به جانب نگاهم مي کرد ... فکر ...« باشه ديگه مامان بابا نمي شن 

 ... داده

  «مي شه ... مي خواي يک داستان برات بگم ؟:» گفتم 

  ... ـ آره

که  مـ توي زمين ... يک مامان و بابايي بودن ... چند تا بچه داشتن و مامان و بابا شده بودن ... اما بابائه مامانه رو دوست نداشت ... يک

  ر شدن بابائه فهميد که اصلاگذشت و بچه هاشون بزرگ ت

مامانه رو دوست نداره و نمي خواد پيشش بمونه ... بابائه يک مامان ديگه رو دوست داشت ... براي همين اون مامان بچه ها رو کشت 

  تا با مامان ديگه ازدواج کنه ... حالا مي توني بگي چون اون

  دو تا مامان و بابا بودن همو دوست داشتن ؟

ارش دلم مي خواست فش...« نکنه بابا تو رو بکشه :» با بغض گفت « چرا گريه ؟»: اشکاش داره مي ريزه . با تعجب گفتم  يکهو ديدم

  بدم تو بغلم ... چرا هيچ کس به اندازه ي اين بچه شيرين نبود ؟

هر وقت دلش مي خواد مي ره پيش  عزيزم ... بابات همين طوريشم:» بغلش کردم ، فشارش دادم و براي اين که نترسه با خنده گفتم 

  «... ماماناي ديگه ... نياز نداره منو بکشه ... نترس گلم

 ـ آخه چرا بابا تو رو دوست نداره ؟ تو خيلي خوشگلي ... خيلي مهربوني ... خيلي نازي ... بهترين ماماني ... نورم داري ... تازه تاجم

  نم خوشگل نيستنداري ... ماماناي بقيه اصلا نور ندارن ... اصل

... 

گونشو بوسيدم و لبخند زدم . تو بغلم فشارش دادم . به جلو نگاه کردم . اشکم ريخت . دونه دونه اشکام مي ريختن ... آرتميسو فشار 

  دادم ... مبادا برگرده و ببينه دارم گريه مي کنم . ولي از درون
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... کاش عاشق شدن به همين سادگي بود ... به خوشگلي ... به تاج و نور خيلي داغون بودم ... داغون ... من دوستش داشتم ولي اون 

  داشتن ... کاش حداقل ... بغض داشت خفم مي کرد . شدت

اشکام بيش تر شد و بيش تر آرتميسو فشار دادم ... گلاسيوس ... هرچي باشي دوستت دارم ... عاشقتم ... و دوباره گريه افتادم . 

  بدنم مي لرزيد ... چه طور تحمل کنم خدا ؟دستم ، شونم ... تموم 

کمک کن بهم ... يکم صبر بهم بده ... صبر ... دوباره اون صحنه اومد جلوم ... گلاسيوس و اون ... روي تخت ... روي تختي که به اسم 

 . منو گلاسيوس بود . بي اختيار دوباره هق هقم شروع شد

 «... مامان گريه نکن:» آرتميس گفت 

غلم درش آوردم و از جام بلند شدم . توي تراس مي رفتم و بر مي گشتم ... بي قرار بودم و گريه مي کردم . همون طور که راه از تو ب

  چه طور تونستي ؟ چه طور تونستي:» مي رفتم ناله کنان گفتم 

و کردم ش بگيرم . دستمو تو موهام فرآرتميس گريه افتاده بود . نمي تونستم به اون فکر کنم . نمي تونستم جلوي گريمو به خاطر« ؟

  و دوباره برگشتم . ديگه تحمل نداشتم . صداي هق هقم تا پايين

قصر و توي محوطه مي پيچيد . دستمو به نرده ي تراس گرفتم و روي زمين نشستم . با تموم عقده هام زدم زير گريه ... جلوي بچه ي 

  . تر شد آرتميس گريش شديد« چرا ؟:» بيچارم ... داد زدم 

داد ...« مامان گريه نکن ... ماماني :» اومد کنارم . هق هق مي کرد ... همه ي صورتش خيس بود . دستشو رو موهام گذاشت و گفت 

  دوباره گريه کرد و من دوباره داد!« آرتميس ولم کن :» زدم 

رتش و پ...« گم شو آرتميس :» بلند تر داد زدم ...« مامان » ولي انگار نمي شنيد . باز با گريه ي مظلومانش گفت :...« تنهام بذار :» زدم 

  کردم . افتاد روي زمين سخت ... صداي دادم اون قدر بلند

بود که حس کردم تاراي صوتيم پاره شدن . گريه افتاد . روي زمين افتاد و دستش زخمي شد . به خودم اومدم و دويدم طرفش . 

  »: سعي کردم صدامو بيارم پايين دستشو گرفتم . از خودم متنفر شدم .
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صداي در اومد . قفلش کرده بودم . دويدم طرف در و بازش کردم . گلاسيوس بود و ...« خوبي آرتميس ؟ ضرب ديدي ؟حرف بزن 

  اومدم حرف:» پشت سرش لاريسا . گلاسيوس با ديدن چهرم گفت 

رس بهش با ت« اين ... اين آرتميسه ؟:» د . دست پاچه شدم . گفت صداي گريه ي آرتميسو که شنيد به طرف تراس نگاه کر...« بزنيم 

  خيره شدم . محکم کنارم زد ... خوردم به ديوار . با عجله رفت

با اين حرفش هق هق کردم . گلاسيوس آرتميسو بغل « خوبي ؟:» طرف تراس . لاريسا اومد تو . ترسيده بود . نگاهم کرد و گفت 

  و باز هق هق من که جوابي براي اون« چش شده ؟:» گرفت و گفت 

تو  :»خودمو تو بغلش قايم کردم . من چي کار کردم ؟ گلاسيوس اومد جلو ... داد زد « چي شده ؟:»نبود . لاريسا بغلم گرفت و گفت 

  بيش تر ترسيدم و تو بغل لاريسا قايم شدم . فشارم داد و« زديش ؟

بغل لاريسا بيرون کشيدم ... چشماش انگار غرق خون بود . داد زد و همراهش به  گلاسيوس بازو مو گرفت و از.« بس کن :» گفت 

  لاريسا« دست روي بچه ي من بلند کردي ؟:» شدت تکونم داد 

  . آرتميسو بغل کرد و همون طور که تکونش مي داد تا آروم شه اومد طرفمون تا دعواي ما رو هم تموم کنه . هق هق کردم

اراي لازم باشه با اين رفت:» گلاسيوس برگشت طرفش و با صداي دورگش گفت ...« بابا مامانو نکش :» فت آرتميس گريه کرد و گ

  آرتميس بي قرار تر...« مسخره و بچه گونش همين کارم مي کنم 

و بازومو از چنگش بيرون کشيدم و دويدم پيش آرتميس ... از تو بغل !« بسه ... ترسونديش بچه رو :» شد . بين هق هقم داد زدم 

  لاريسا درش آوردم و تو بغلم فشارش دادم ... مي خواستم فرار کنم

ي تو تراس و آرتميسو بيش تر فشار دادم ... خيلاز نگاه ترسناکش ... براي همين با سرعت خيلي زيادي و با پاهايي که مي لرزيد رفتم 

  . گريه مي کرد . آراميسم بيدار شده بود . حالم اصلا خوب نبود

اون قدر پاهام مي لرزيد که ترسيدم بيفتم و به آرتميس آسيب بزنم براي همين روي زمين نشستم و به ديوار تکيه دادم . آرتميسو از 

  . دم . صورتش سرخ شده بودتو بغلم در آوردم و اشکاشو پاک کر
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هق هق کرد . سرشو رو سينم گذاشتم و با نوازش و حرف زدن ...« ببخشيد ... ببخشيد عزيزم ... گريه نکن توروخدا :» با بغض گفتم 

  سعي کردم آرومش کنم ... حرف زدني که خودمم نمي فهميدم

فايي به اون بچه زدم تا آروم گرفت و تو بغلم خوابش برد ... مي چي مي گم ... فقط لبام تکون مي خورد و واقعا يادم نمياد چه حر

  ترسيدم برگردم تو اون جمع يخ و عصباني ... مي ترسيدم از برخورد

با گلاسيوس ... يکي به خاطر اين که آرتميسو زدم و دومي تحمل ديدنشو نداشتم . حالمو بد مي کرد . موهاشو داشتم ناز مي کردم و 

  ه شده بودم و هر لحظه تو دلم خدا خدا مي کردمبه رو به رو خير

که گلاسيوس بره ... تا اين که صداي پاي يک نفرو از کنارم شنيدم . هول شدم . سرمو به ديوار تکيه دادم و چشمامو بستم . نمي 

  . خواستم با هيچ کس رو به رو بشم ... کنارم نشست روي زمين

فت ... دستشو گذاشت روي دستم که دور کمر آرتميس بود . پلکامو بيش تر روي هم فشار مطمئن بودم گلاسيوسه ... حسم اينو مي گ

  دادم ... حس غير قابل درکي داشتم ... خودمم نمي فهميدم چيه

ولي داشتم از استرس و اضطراب مي مردم ... دستمو سعي کرد با کم ترين حرکت از دور کمر آرتميس برداره ... فهميدم مي خواد 

  و ببره ... دستمو آزاد کرد و من پشت سرش حس کردم کهآرتميس

فشار آرتميس روي دستام کم تر شده و يکم بعد کاملا برش داشته بود ... و بعد اون صداي پاهاش که دوباره رفت ... لعنتي ... فکر 

  کردم اومده باهام حرف بزنه ... فکر کردم مي خواد مشکلو حل کنه

تا اين که دوباره صداي پاهاشو شنيدم ... دوباره اومد ... بازومو ...« اشتباه فکر کردي دختر ديونه :» اد زدم فکر کردم ... تو دلم د ...

  گرفت . ترسيدم چشمام باز بشن . اون قدر روي هم فشارشون

هوا معلق بود و  مي دادم که چشمام شروع کردن به سوختن ... بازومو گرفت و خمم کرد ... بغلم گرفت و بردم داخل . موهام تو

  يکمش تو چشمم بود . داشت قلقلکم مي داد ولي نمي خواستم

چشمامو باز کنم ... نمي خواستم باهاش حرف بزنم ... نمي خواستم از رفتنش زجر بکشم . داشت گريم مي گرفت اما نمي ذاشتم 

 ... اشکم بريزه تا تموم اون چيزايي که نمي خواستم اتفاق بيفته
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حتما « چرا اين طوري گريه مي کرد ؟ چي کار کردي باهاش ؟:» ... پس بچه ها چي ؟ صداي لاريسا رو شنيدم  روي تخت گذاشتم

 يادش بود که عادت دارم به پهلو بخوابم براي همين به پهلو

ن ... اون او:» ت خوابونده بودم و پشتم به اونا بود . براي همين چشمامو باز کردم و مي دونستم که متوجهم نمي شن ... گلاسيوس گف

  ديگه هيچي نگفت . اشکم از روي بينيم...« اومد قصر و 

سرخورد و روي تخت چکيد . چشمامو بستم و نفس عميق کشيدم . لاريسا همون طور که سعي مي کرد صداش آروم باشه تا بيدار 

  دوباره...« خداي من ! تو بايد احتياط مي کردي :» نشم گفت 

حرفاش « !فکر نمي کردم که تو همچين موقعي اون بخواد بياد به قصر :» بگيره ... صداي گلاسيوسو شنيدم نزديک بود شديدا گريم 

  خيلي بو دار بود ... داشت باورم مي شد ... داشتم اين واقعيت

راش باشه ي بيعني چي فکر نمي کردي ؟ مي دوني چه قدر ممکنه شوک بزرگ:» تلخو قبول مي کردم که دوستم نداره که لاريسا گفت 

  لحنش کلافه بود ... دوباره اشکم ريخت و...« اين کارت ؟ آخه 

با :» فت لاريسا يکم مکث کرد و گ...« ببخشين بانو ... سعي مي کنم از اين به بعد محتاط باشم :» باز قطره ي بعدي ... گلاسيوس گفت 

  درگيري ذهني اي که تو براش درست کردي گلاسيوس مي

با تعجب به جلو نگاه کردم . !« ه هم مي ريزه ؟ ممکنه خواستمونو قبول نکنه اون وقت باور کن مي کشمت دوني همه چيز ب

  خواستشونو ؟ چي ازم مي خواستن ؟ ... خدايا باورم نمي شه اين کارو با

 ... نگران نباشين ... دوباره بانو:» من کردي ... طبق نقشه با من اين کارو کردن ؟ اونم ... اونم گلاسيوسِ من ؟؟؟؟؟ گلاسيوس گفت 

  اعتماد اونو به خودم جلب مي کنم ... مطمئن باشين نمي ذارم به

مي خواستم از جام بلند شم و بگم کدوم خواسته ... مي خواستم تا نفهميدم نذارم از جلوم دور بشن ... مي ...« خواستتون نرسين 

  نگيني راهخواستم داد بزنم ازم سوءاستفاده کردين ولي فقط بغض س

خيلي خب ... بقيش با تو ... ما يک هفته بيش تر وقت نداريم گلاسيوس ... باور کن اين :» گلومو بست و ... و همين ! ... لاريسا گفت 

  سرزمين تو خطره بيش تر از اين صبر کردن جايز نيست ... و
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پلکامو فشار دادم ... گريه بسه ... تو ام مجازاتش کن ... بنيتا آب دهنمو قورت دادم ... چشمامو بستم و ...« همه چيز به تو بستگي داره 

  نبخشش ... بذار سرزنش شه و همه اونو مقصر بدونن ... از

الان به بعد هر وقت گريه کردي يک ساعت تموم تو اتاق حبسي ... گريه براي تو مسخرست ... اون ولت کرده ... اون دوستت نداشته 

  ... پس گريه کردنت ذلته

فقط صبر کن تا بفهمي چيزي که اونا ازت مي خوان چيه ... فقط صبر کن ... دوباره آب دهنمو قورت دادم تا بغضم کم تر شه و به 

  خودم قول دادم که نذارم خورد شم ... که به اين راحتي حتي به زبونم

... به هر حال ... تا يک هفته ي ديگه مي  نبخشمش ... دوباره فکرم رفت سمت خواستشون ... واقعا چي بود که از من مي خواستن

  فعلا بانو ... فردا بهش سر مي زنم:» فهميدم ... گلاسيوس گفت 

و پشت سرش صداي قدماش اومد که داشت دور مي شد و بعدم صداي در ... لاريسا بهم نزديک شد . روي تخت نشست . هنوز  «...

  ند . نکنهپشتم بهش بود . دستشو روي بازوم گذاشت و ساکت مو

واقعا فکر کرده من دخترشم ؟ مي خواستم باهاش حرف بزنم براي همين بايد قبل اين که از اتاق بره بيرون بيدار مي شدم و اين 

  خواب ظاهريم رو تموم مي کردم ... يک تکون ظاهري خوردم و

چشمامو آروم باز کردم . لبخند زد . برگشتم طرفش که يکهو سرم تير کشيد . دستمو روي سرم گذاشتم و چشمامو از درد بستم . 

  «... خيلي داري به خودت فشار مياري ... اونم الکي و بيهوده:» گفت 

ونم چه طور نمي د...« نا رو تبعيد مي کردين اگه بيهودست شمام نبايد به خاطرش اورني:» سرجام نشستم و با صداي خيلي آرومي گفتم 

  اين جمله از دهنم پريد بيرون . به محض تموم شدن جملم

فهميدم چي گفتم ... فهميدم چه گندي زدم ... چشمام از تعجب ... از تعجب اين که چه حرفي زدم تا آخرين اندازه ي ممکن درشت 

  نگاه کردم . با شد ... سرمو با ترس آوردم بالا و به چشماي مبهوتش

سرشو انداخت پايين و اين يعني الان سکوت بهتره ... دلم مي خواست خودمو بکشم از دست ...« م ... من ... من عذر :» لکنت گفتم 

  اين کاراي بدون فکرم ... يکم بعد بهم نگاه کرد . موهاي سفيدشو
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من معذرت مي خوام . :» دوباره ساکت شد . فوري گفتم ...« ... من  اگه اين کارو کردم ... چون اورنينا خواهرم بود:»کنار زد و گفت 

  عيب از:» لبخند تلخي زد و گفت ...« حرف بدي زدم . ببخشيد 

ه مي ش:» دلم مي خواست پوزخند بزنم بگم آره جون خودت لاريسا ... گفتم ...« منه ... درکت نکردم ولي ... گلاسيوس دوستت داره 

  «... يگه نمي خوام حتي ببينمشبحثشو پيش نکشين ؟ د

 ... ـ ولي اين درست نيست

 ... ـ من نمي خوام که اونو ديگه ببينم و پاي اين حرفم هستم

  ... ـ بچه هاتون چي ؟ اين کارو نکن آتينا ... بذار باهات حرف بزنه شايد متقاعد شي

مل کنم من نمي تونم تح:» ساکت شد ... با ناراحتي گفتم ...« نمي دونم چرا شما ازش طرفداري مي کنين :» با حالت حق به جانبي گفتم 

  و دوباره يک قطره« که داشته گولم مي زده ... درکم مي کنين ؟

جور خودت  هر:» لاريسا دستمو فشار داد و گفت !« لعنتي ... به قولتم نمي توني عمل کني :» اشکم ريخت . پسش زدم و با حرص گفتم 

  دوباره...« رمو گفتم ... زندگي توئه مي خواي ... من فقط نظ

پوزخند ... البته تو دلم ... زندگي منه يا شما قدم قدم برام پيشش بردين ؟ گيج بودم ولي نمي خواستم تا صبح هي تو دلم زمزمه کنم 

  چرا ازم استفاده کردن چون آخرش هدفشونو مي فهميدم ... فقط

  «بچه ها کجان ؟:» اسيوس داشتم ... صدام ضعيف تر شد و گفتم داغون بودم ... اون انتظاري نبود که از گل

 ... ـ بردشون

  «چي ؟:» بلا فاصله صدام اوج گرفت 

 ... ـ خب ... خب بردشون ... طبيعيه آتينا اون جا قصريه که اونا زندگي مي کنن

 ... ـ حق نداشت بچه هامو با خودش ببره

و  بغضم بالاخره برنده شد« تميسو مي زدي ... آخه بچه ي بيچاره چه گناهي کرده بود ؟توام نبايد آر:» سرشو انداخت پايين و گفت 

  اشکم ريخت . دوباره شد مثل قبل و هر لحظه شدتش بيش تر مي
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  «... گريه نکن ... گريه نکن عزيزم:» شد . رفتم تو بغلش ... دستشو رو کمرم گذاشت و تو گوشم زمزمه کرد 

 ... چرا اين طوري شد ؟ ما ... من عاشقش بودمـ ازش توقع نداشتم ... 

 ... ـ تو بايد قوي باشي ... نگران نباش ... حتما توجيهي براي کارش داره

 ... ـ تنها توجيح اون وظيفشه ... وظيفه ... وظيفه ... وظيفه ... خسته شدم از اين حرفاش ... داغون شدم از اين توجيهاش

 ... ترين و عزيزترين کستهـ آتينا مي دونم دوستش داري و به

موهامو نوازش کرد . خودمو تو بازوهاش قايم کردم .« ديگه نيست ... نمي ذارم باشه ... لياقت عشق منو نداشت :» وسط حرفش گفتم 

  و پلکامو روي هم فشار دادم تا گريم نگيره ولي بيش تر مي

ايد اون ش:» ه ديگه براش گريه نکنم ... فشارم داد و گفت گرفت . تحملش سخت بود نمي تونستم با يک قول خودمو راضي کنم ک

  دوستت نداشته باشه احساس خيلي بدي داره . من درکت مي کنم آتينا

من بيش تر از همه تو رو درک مي کنم ولي مي دوني ... اون بيرون ... اون بيرون تيليارد ها موجود زندگي مي کنن که اختيارشون  ...

  کل امور عمرشون دست منه ... و حالاو زندگيشونو قوانين 

 دست ماست و وظيفه ي تو متاسفانه در مقابل اونا خيلي خيلي بيش تر و سخت تر از منه ... ما تقديرمون اينه ... ما دو تا نبايد به خاطر

  اين که عشقمون تو زرد از آب در اومده تو اتاق بمونيم و شب

کنيم خودمونو داغون کنيم و بد تر از اون فرصت يک زندگي بهتر و بي دردسر تر رو از اونا تا صبحو گريه کنيم ... نبايد اين کارو ب

  بگيريم ... تو اومدي اين جاتا اين مردمو نجات بدي ... تو اومدي

د بچه ي ش تا با قدرتي که داري اونا رو از تموم بد بختيا نجات بدي ... بدبختي اي که باعث شد پدرم بميره ... بدبختي اي که باعث

  ورونيکا بسوزه ... تموم اين بدبختيا رو تو اومدي تا تموم کني پس

وظيفت سنگينه ... لطفا ... ازت مي خوام که اين کارو ادامه ندي ... تو دوتا دختر داري ... اونا بايد مي مردن ولي به خاطر تو زنده 

  گذاشتمشون و الان سياره ي آراميس يک ستاره ي مصنوعي داره
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و مي فهمي وقتي انساناي اون سياره اينو بفهمن چي مي شه ؟ اما تموم اين خطراتو پذيرفتم تا فقط و فقط و فقط حواست روي وظيفت 

  باشه ... روي کاري که اين مردم ازت انتظار دارن ... با گريه

بچه رو گريه انداختي ؟ مي دوني اصلا چه قدر روحيه ي اون دو تا بچه رو خراب مي کني ... درسته ؟ مثلا امروز مي دوني چه قدر اون 

  ناراحتش کردي ؟ خب اينا خيلي روحيه ي اونو داغون مي کنه

آرتميس خيلي به تو وابستس ... آرتميس تموم عمرش تويي اون بچه به طرز عجيبي دوستت :» روي موهامو بوسيد و ادامه داد  «...

  يد جلوي اون گريهداره و طرفته ... تو نبايد اونو مي زدي تو نبا

 «... کني و حرفايي بزني که باعث نا اميديش بشه

منتظر موند . مي خواست يک جمله بشنوه که اميدوارش کنه ... ولي مي دونستم اميدوار به چي ... اميدوار به هدفش ... هدفي که از اول 

  ... داشت و به خاطرش منو گلاسيوسو با هم رو به رو کرد

ي خواست خودمو بزنم به افسردگي و ديوانگي تا به هدفش نرسه ولي قسمت ديگم مي گفت شايد هر چي قسمت انتقام جوم م

  خواسته براي مردم اين سرزمينه البته بازم حق نداره با تو اين رفتارو

بخواي  حبکنه ولي شايد حرفش راضيت کنه پس بهش گوش کن ... آخرش اينه که مي گي نه و اون کارو نمي کني بايد ازش توضي

  بايد هر چي ابهام تو سرته رفع بشه ... و آخرش اين قسمتم قانعم

حق با شماست بانو ... من همين کارو مي کنم و نمي ذارم بچه هام به خاطر من داغون شن و :» کرد و اين جمله از دهنم بيرون اومد 

  سعي کرد خوشحاليشو پنهان کنه...« بعد اونا مردم اين سرزمين 

خوشحالي بيش از حدشو اما يکمشو بهم نشون داد و من فهميدم از ته دل داره ذوق مي کنه از اين که هدفش پيش رفته ...  البته ...

  «... بانو نه:» گفت 

 ... چشم ... لاريسا _

نه که غير اي:»  خون سرد گفت« چي ؟:» مثل برق گرفته ها از تو بغلش پريدم بيرون و با حيرت گفتم ...« مامان :» فشارم داد و گفت 

  «الان دختر خونده ي مني ؟
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  ... ولي ... ولي شما دقيقا هم سن من به نظر مي رسين _

خب ... تو اين سرزمين الهه از سن قانونيش به بعد اصلا پير نمي شه ... انتظار نداري که يک الهه ي هزار ساله با کلي چين و چروک  _

  لهه مي شه تاروي صورتش ببيني ؟ يک الهه از وقتي که ا

 ... پايان هزار سال همون طور مي مونه

من هنوز اون آدم هزار سالم ها ... البته دقيقش :» با يک حالتي نگاهش کردم که انگار هيچي از حرفاش درک نکردم ... خنديد و گفت 

  ساله که الهه هستم و 999سال ولي بازم مي شه گفت  999

 «... سعي کن:» حالت صورتم بازم تغييري نکرد . خنديد و گفت ...« ه سالم 1119قبلشم اگه حساب کني مي شه 

  ... محاله _

 ... مي توني _

 ... نمي شه _

 ... فقط بگو _

 ... آخه اصلا نمي شه ... اگه هزار ساله باشين که جاي جدمين ولي با اين چهره مثل خواهرم _

 ... زود باش آتينا _

 ... نمي شه _

مي خواي تو حسرت يک بچه بمونم ؟ مقصر منم که کارانوس اون طوري کرد و هيچ کس بهم نمي :» د و گفت با مهربوني نگاهم کر

  «گه مامان ؟

 ... ولي جدي مي گم ... منم نمي تونم _

  مي دوني چه قدر حسرت مي کشم وقتي آرتميس جيغ ميزنه از شادي و بهت مي گه مامان ؟ _

 ... آخه _

 ... يد اينو بگي نه فقط يک بار و الان بلکه براي هميشه تا يک سال بعد که من مي ميرمخواهش مي کنم ... تو با _
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حظه بغض يک ل...« از دهن تو لذت بخشه « مامان»شنيدن کلمه ي :» فشارم داد و گفت ...« نبايد بميرين :» فوري رفتم تو بغلش و گفتم 

  با بغض خودمو تو« ... مرگ » کردم از شنيدن اين کلمه ي 

..« .نبايد ديگه بگين مي ميرين :» خنديد ... از ته دلش خنديد ... کاملا از ته دلش ... زمزمه کردم ...« مامان :» بغلش فشار دادم و گفتم 

 ... مي خواست بحثو عوض کنه

  «مي خواي بدوني چي اين بلا رو سر آرتميس آورده بود ؟:» براي همين گفت 

 چي ؟ _

» :اومدم و منتظر نگاهش کردم ... سرشو انداخت پايين ... قطره ي اشکي که ريخت رو پاک کرد و گفت  از تو بغلش دوباره بيرون

  ... آرتميسم پدر منو ديده ... اون ... اون قدرت تو رو به ارث برده

شو به سر« واقعا ؟» با حيرت گفتم :...« اون قدرت زمانو داره و اين که تونسته تو اين سن ازش استفاده کنه يعني قدرتش بالاست 

  اين يعني وقتي که قدرت تو:» نشونه ي مثبت تکون داد و گفت 

لبخند زدم ... خيلي عالي بود ... بچم قدرت داشت و اين براي ...« تعويض بشه ... ما بازم يک ملکه ي زمان داريم ... باعث خوش حاليه 

 من جالب بود ... خيلي جالب اونم قدرتي که تو کل اين

مثل اون وجود نداشت ... بچه ي من اولين ملکه ي زمان مي شد و اين براي من خيلي جالب و شگفت انگيز بود ... درست بود  سرزمين

  که اون زمان منم ملکه ي زمان بودم ولي موقت اما اون ملکه

  «مي شه يک خواهشي ازت بکنم ؟:» اي بود که تا آخر عمرش يک ملکه بود ... لاريسا گفت 

 ... حتما _

ساعت  42بعد مرگم چند تا درخواست دارم که ... نوشتمشون ... مي خوام دقيقا :» دستمو گرفت و به تخت خيره شد ... زمزمه کرد 

  بعد مرگم که الهه هاي جديد مشخص مي شن و تو يکي از اونا مي

تعجب بهش خيره شدم . هيچ حس خوبي با ...« شي ... مي خوام بهش عمل کني ... هر چي که بود بهم قول بده بهش عمل مي کني 

  نداشتم از اين که همش بحث مردنشو پيش مي کشيد ... ديد حرفي
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  «خب ؟:» نمي زنم گفت 

  ... باشه _

 ... ممنون _

 ... سرمو انداختم پايين . ديگه واقعا هيچ کدوممون هيچ حرفي نداشتيم که بزنيم

با اين که  خنديدم ......« البته ... يک بار ديگه بگو مامان بعد بخواب :» يد و گفت فوري خند« مي شه بخوابم ؟:» چشمامو بستم و گفتم 

  خيلي خيلي خيلي عجيب بود برام گفتنش ولي گونشو بوسيدم

و بعد با لبخند دراز کشيدم ... چراغ خوابو خاموش کرد و رفت بيرون ... عجيب بود اين ...« شب به خير ... مامان :» و زمزمه کردم 

  اقش به گفتن کلمه ي مامان ... چرا براي اون اين که اين کلمهعل

رو از دهن من بشنوه عجيب نيست ؟؟؟؟ و بلافاصله بعد از اين که اين سوالو براي خودم مطرح کردم خودم بهش جواب دادم ... چون 

  اون عادت داره و مال اين سرزمينه ... چشمامو بستم و خيلي

مي شم همون بنيتاي با سياست ... بايد تو اين قضيه مي ذاشتم که همه چيز به ميل خودم و فقط خودم پيش  زود خوابم برد ... از فردا

  بره ... نبايد مي ذاشتم از من سوءاستفاده کنن مگر اين که واقعا

ن گريه کردن ... قوي و دليلشون قانع کننده باشه ... چشمامو روي هم فشار دادم و خوابيدم تا روز بعد برام يک روز جديد باشه بدو

  محکم ... پر از خنده و استفاده از نبود يک خيانت کار توي زندگيم

استفاده از لحظه ي آزاديم و بودنم براي خودم نه بودنم براي گلاسيوس و نبود اون براي من ... اما بازم نشد ... گريه نکردم چون  ...

  ابل کنترلخودمو مي تونستم کنترل کنم ولي گلاسيوس ... غير ق

  ! بود

**************************** 

  «... از جلوم گم شو گلاسيوس:» پلکامو از شدت عصبانيت روي هم فشار دادم و غريدم 

  «... اين کارو نمي کنم ... مي دوني که نمي کنم تو بايد همين الان دست از اين لجبازي برداري:» دستمو کشيد و گفت 

  «... من ديگه نمي خوام ببينمت ... بهت گفتم ... بهت گفتم لعنتي که تنهام بذاري:» دم و گفتم دستمو به زور بيرون کشي
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ـ مهم نيست تو چي مي گي ... اون يک سوءتفاهم بود ... تو بايد به من اجازه بدي که برات توضيح بدم مگه نگفتي اعتماد آخرين 

  چيزيه که بين يک زن و شوهر از بين مي ره ؟

 ... اب خودتو بهت بر مي گردونم ... پس فکر کن همون آخرين چيز بين ما از بين رفتهـ منم جو

 «... نرفته ... هنوزم تو نگات عشق به من هست:» دوباره دستمو کشيد و گفت 

  ... کلافه شده بود ... نمي خواستم ببخشمش...« پس اين چشما رو کور مي کنم تا ديگه هيچي بينمون نباشه :» با بغض داد زدم  

نه مي تونستم نه مي خواستم . دستمو بيرون کشيدم و برگشتم ... کاش لاريسا بود ... رفته بود جنگل نمي دونستم براي چي ولي رفته 

  ... نديمه ها و نگهبانا و گازباس تنها بودمبود و من تو قصر با 

  «له بانو ؟ب:» با اين فکرم ياد گازباس افتادم ... الان اون مي تونست نجاتم بده ... نديمه روبه روم وايستاده بود ... صداش زدم ... گفت 

 ... ـ به فرمانده ي نگهبانا بگو بياد ... همين الان

تن نديمه دستاش دور کمرم حلقه شد . چشمام بي اختيار بسته شد ... مي خواي ديونم کني ؟ تلافي احترام گذاشت و رفت پايين . با رف

  مي کنم گلاسيوس ... تلافي مي کنم ... رومو برگردوندم طرفش و

ي تونم قبل اين که حرفي بزنه بوسيدمش ... اه لعنتي ... چرا خودم دارم ديونه تر مي شم ؟ چرا خودم دارم سست مي شم ؟ چرا نم

  جلوي اين خواستنو ... جلوي اين نياز بهشو بگيرم ؟ داشت براي

خودمم خطر ناک مي شد . ازش جدا شدم و تو چشماش خيره شدم . نمي دونستم بفهمم حسش چيه ... چشماش مثل قبل نبود ... 

  حس مي کردم خيلي وقته که ديگه نمي شناسمش ... احساس مي کردم

ماش تشخيص بدم که دوستم داره يانه ... خواستم بهش ياد آوري کنم ... خواستم يادآوري کنم بودنمو ديگه نمي تونم از توي چش

  براش تا بيش تر از نبودم زجر بکشه ولي خودمو مستش کردم و بس

ت و احترام گذاش ياد گازباس افتادم ... هر لحظه ممکن بود برسه . از بغلش بيرون اومدم ...ساکت شده بود . گازباس رسيد بالا ... !

  . دويدم طرفش و دستاشو تو دستام گرفتم« بله بانو ؟:» گفت 
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گرمي دستاش باعث شد دستاي يخم يکم جون بگيره . تو چشماش که خيره شدم ناخودآگاه نگاهم تو نگاهش قفل شده بود ... 

  گازباس ... مي ... مي شه کاري کني:» دستاشو فشار دادم و با عجز گفتم 

بغضم کاملا مشخص بود . يک ثانيه نگاهش رفت روي گلاسيوس ولي دوباره به من خيره « اونو حتي دور و بر قصرم نبينم ؟که ديگه 

  يعني:» شد . خواست حرفي بزنه که گلاسيوس با حيرت گفت 

ن مي داري از اين قصر بيرو:» حتي نگاهشم نکردم . داد زد « بنيتا ... ببخشيد آتينا ... تو داري از قدرتت عليه من استفاده مي کني ؟

  ندازيم ؟ تموم دردت اينه که مقامت بالا رفته ؟ اين قدر قدرت طلب

براي  فکر کن:» ديگه خيلي رو داشت ... همه کسو مقصر مي دونست اما خودشو نه . با بغض گفتم « بودي ؟ دليل عوض شدنت اينه ؟

  ن نبودم بهآتينا ... اگه م:» پوزخند زد ...« مقامه ... فکر کن 

 «... اين مسئله به تو ربطي نداشت ... من:» عصباني شدم . تو يک حرکت ناگهاني برگشتم طرفش و غريدم « اين مقام مي رسيدي ؟

آب دهنمو  دستمو روي قلبم گذاشتم و« خوبي ؟:» يکهو قلبم تير کشيد . داشتم مي افتادم که گازباس کمرمو گرفت ... با نگراني گفت 

  من بدون توام به اين جا:» ... با صداي دورگم گفتم  قورت دادم

دوباره قلبم تير کشيد ... قبلا هم ...« مي رسيدم چون لاريسا يک نفر ديگه رو براي اجراي نقشه هاش انتخاب مي کرد و بازم ... بازم 

 اين طور شده بود ... موقع مرگ مادربزرگم ... مي دونستم

نديمه اومد طرفم . گازباس بازومو ...« بانو رو ببر به اتاق :» س کمرمو فشار داد و رو به نديمه گفت طبيعيه ولي درد داشت ... گازبا

  بهش سپرد و نديمه شروع کرد به بردنم ... دو سه قدم که رفتم

  «. الان خوبم ولم کن:» زمزمه کردم 

 ... ـ بانو بذارين ببرمتون

 ... ـ نه ممنون ولم کن

.. گازباس نگهبانا رو صدا زد تا گلاسيوسو ببرن بيرون ... دلم مي خواست زار بزنم ... تو بغل لاريسا گريه سرجاش مردد وايستاد .

  خيلي مي چسبيد ولي نبود ... گلاسيوس انگار هنوز روي جمله ي
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د صدام زد و سعي کر...« ببرينش :» داد زدم ...« منظورت چيه از نقشه ي لاريسا :» قبلم مونده بود . نگهبانا بازوشو گرفتن . گفت 

  خودشو آزاد کنه ولي رومو برگردوندم ... گاز باس اومد پيشم و

 سرمو به نشونه ي مثبت« مي تونين برين بالا ؟:» و بردم طرف پله ها ... گفت ...« من مي برمشون :» بازومو از نديمه گرفت و گفت 

  پلهتکون دادم ولي هنوز قلبم اذيت مي کرد . کمرمو گرفت و از 

ها بردم بالا ... دلم مي خواست بالا بيارم ... چه طور اين قدر زود بين من و گلاسيوس به هم خورد ؟ حتي کم تر از يک ماه شده بود که 

  ازدواج کرده بودم ، بچه دار شده بودم و ازش جدا شدم ... چه

لم براي آرتميس و آراميس يک ذره شده بود ولي نمي ذاشت طور اون قدر زود گذشته بود ... چه قدر زود ... رسيديم به اتاق من ... د

  ببينمشون تا نبخشمش ... گازباس بردم داخل و روي تخت

  ... نشوندم ... به زمين خيره بودم ... ديگه ظرفيتم داشت تموم مي شد ... وانمود کردن خيلي سخت بود

ن بود که نمي خوام ببينمش ... مي خواستم ببينمش مي خواستم پيشش واقعا ازش ناراحت و عصباني بودم و اين وانمود نبود وانمود اي

  باشم مثل قبل ... مي خواستم تو شرايط سخت بغلم بگيره بگه

 تو نبايد اونو ببخشي ... همين:» من هستم ... نفهميدم چه طوري تو بغل گازباس جا گرفتم ولي يکهو گرمم شد . فشارم داد و گفت 

  واقعا نمي فهميدم ... يک بار براش بانو..« طور ادامه بده آتينا .

بودم يک بار آتينا ... خواستم از تو بغلش بيرون بيام ... احمق بودم ... دلم راضي نبود حس مي کردم دارم به گلاسيوس خيانت مي کنم 

  ولي واقعا احمقانه بود ... اون زودتر به من خيانت کرده بود

مي ... مي شه ... مي :» ولي اون لحظه جدا تموم احساس نارضايتيم براي همين بود ... صدام مي لرزيد ... دهنم خشک شده بود ... گفتم 

  نمي تونستم حتي جملمو کامل کنم ... نه تا حداقل...« شه منو 

بذار امشب من به حرفات گوش کنم :» شدم ... گفت اون وقتي که بين وجدان و خودم اختلاف نظر بود ... بيش تر فشارم داد و گرم تر 

  ... چهرت مي گه مي خواي خيلي از عقده هاتو امشب خالي کني
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با شنيدن اين حرفش يک قطره اشک از تو چشمام روي گونم سرخورد . نمي دونستم دارم چي کار مي کنم ... ولي بازم بي اختيار  «...

  ش قايم کردمدستامو دور کمرش حلقه و سرمو تو بازوها

تو دلم پوزخند زدم ... اعتماد ؟؟؟ از ...« اين کارتو دوست دارم ... اين يعني بهم اعتماد کردي :» روي موهامو بوسيد و گفت ...

  گلاسيوس گرفتمش و دادمش به گازباس ؟ خنده دار بود برام ... خنده

زدم ... خيلي ولي پشيمون نبودم ... چون باعث شد که بفهمم ... که  خيلي اون شب گند« تو ... تو واقعا دوستم داري ؟:» دار ... گفتم 

  بفهمم هيچ دوستت دارمي واقعي نيست ... مهم رفتاره مهم قلبه

مهم حرکاته ... مهم عطش خواستن يکي ديگست که مي شد دوست داشتن ... مهم اعتماد بود و آره هم من به گازباس اعتماد  ...

  از ته ته ته ته ته ته ته:» به من ... گفت داشتم هم اون يک جورايي 

دوباره اشکام ريختن ... به ترتيب يکي از اين چشمم و بعدي از اون يکي چشمم ... چرا بايد اون به .« ته ته ته ته ته ته قلبم ... عاشقتم 

  من بگه دوستم داره ولي گلاسيوس نه ؟ چرا اون بايد عاشقم

بچه هاي خودم نگه ؟ واقعا چرا ؟ حرکت دستش روي کمرم باعث شد مور مورم بشه ... مي خواستم باشه ولي شوهر خودم ... ولي پدر 

  و بايد ازش جدا مي شدم ولي نمي تونستم براي همين بي خيال

 همه چيز شدم و چشمامو بستم و سرمو روي سينش گذاشتم و اونم با موهام بازي مي کرد تا آروم تر بشم ... و اين آروم شدن باعث

 ... شد خوابم ببره

تو بغل گازباس خوابم برد غافل از اين که ممکن بود لاريسا سر برسه و اون صحنه براش چيز عادي اي نباشه ... خوابم برده بود ولي 

  بيدار شدم ... چون يکهو به شدت تکون خوردم ... چشمامو به

 روي تخت:» سرمو روي شونش گذاشت ... صداي لاريسا اومد  و...« بخواب ... بخواب آتينا :» سختي باز کردم گازباس فوري گفت 

 با صداش سرمو خيلي...« دراز بکشونش ... اون طوري اذيته 

زود بلند کردم تا ببينم واقعا عکس العملش از اين که من تو بغل گازباس بودم چيه ... اما خون سرد بود ... نمي دونستم چرا ... براش 

  حرص مي خورد که گلاسيوس کاري مهم نبود ؟ اون که اون قدر

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          351  |صفحه            

 

بانو اگه اجازه بدين من امشب پيششون باشم ... وضعيتشون خوب نيست ... تو سالن :» کنه دوباره اعتمادمو جلب کنه ... گازباس گفت 

 سرمو« آتينا ؟ واقعا:» با تعجب گفت ...« قلبشون گرفت 

و رفت بيرون ... به همين ...« ي خواين ... خيلي خب ... مواظبش باش خب اگه واقعا م:» انداختم پايين ... مضطرب بودم ... گفت 

  سادگي ... به همين راحتي قبول کرد که امشب من و گازباس پيش

هم باشيم و من تو بغلش ... چرا اين قدر عجيب بود ؟ واقعا چي توي ذهنش مي گذشت ؟ هر کار مي کردم نمي تونستم دوتاشو به 

  يکم مردد شدم . شک.« بخواب آتينا :» گفت  هم ربط بدم ... گازباس

  «. مي خوام روي تخت دراز بکشم:» کردم . نبايد زياد باهاش صميمي مي شدم . گفتم 

  ـ آهان . باشه

از روي تخت بلند شد تا من دراز بکشم . وقتي دراز کشيدم و پتو رو هم روي خودم انداختم اونم کنار تخت روي زمين نشست و گفت 

  ديگه داشتم ذوب...« رم نمي شه عاشق يک انسان شدم باو:» 

مي شدم ... حس کردم زيادي داره بهم نزديک مي شه . خب بي جنبه فقط ازت خواستم منو از دست گلاسيوس نجات بدي ... حالا تو 

  بغلتم اومدم ... حالا سرمو رو سينت گذاشتم يعني چي اين قدر

کردم مي خوام بخوابم ولي با فکر مشغولم مگه مي شد خوابيد ؟ چراغ خوابو خاموش کرد و صميمي مي شي ؟ چشمامو بستم و وانمود 

  دستشو روي دستم گذاشت . يخ کردم . تنم لرزيد چرا اين قدر

دارم بهش نزديک مي شم ؟ پلکامو بيش تر روي هم فشار دادم ... دستمو فشار داد و ساکت موند . نکنه مي خواد تا فردا صبح بالاي 

  م بمونه ؟ يک ساعت تموم بيدار بودم ولي وانمود مي کردمسر

 خوابيدم تا بره اما بالاي سرم مونده بود . دلم مي خواست بزنم زير گريه ... شده بود گلاسيوس بالاي سر من بيدار بمونه ؟

اس پيش من بمونه ؟ اون وقت گازب اون بار که تو آتيش سوزي مونده بودم ... بيدار شدم و ديدم رفته پيش بچش ... واقعا نمي تونست

  ... اون بايد پيش من مي موند و نگرانم مي بود ؟ محبتاش بيش
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تر زجرم مي داد چون قسمت ناخودآگاه مغزم مدام در حال مقايسه ي گازباس با گلاسيوس بود . ديگه خسته شده بودم و خوابيدم . 

  صبح روزيک خواب آروم با امنيت و اطمينان که گازباس مواظبمه . 

بعد به اميد اين که اون نباشه چشمامو باز کردم ولي اولين چيزي که ديدم چشماي مشکي و بيدارش بود که بهم خيره شده بود . 

  خداي من تا صبح:» شوکه شدم و تو چشماش خيره شدم . تو دلم گفتم 

و فوري بلند شدم اما سرم محکم خورد به پيشونيش .  هول شدم.« صبح به خير بانو :» لبخند زد و گفت « بالاي سر من بيدار مونده ؟

  عذر مي خوام:» دوباره هول شدم سريع برگشتم عقب و گفتم 

  «... عذر مي خوام ...

 ـ هيچي نيست بانو ... شما خوبين ؟

نفس عميق کشيدم و سرمو به نشونه ي تاييد تکون دادم . خيلي هول بودم . مدام به اطراف نگاه مي کردم تا نگام تو نگاش گره نخوره 

  بانو چرا:» . دستمو که گرفت باز تو چشماش خيره شدم . گفت 

.« ه موهاتون به هم ريخت:» زد و گفت  ساکت شدم و بازم تو چشماش خيره شدم . تند تند نفس مي کشيدم . لبخند« دستپاچه اين ؟

  موهام بافته بود و من دوباره با لباس رسميم و مدل موهام خوابيده

ک يک فشار کوچي.« اشکال نداره ... الان لباسمو عوض مي کنم ... موهامم مدلشو عوض مي کنم ... ممنون مي توني بري :» بودم . گفتم 

  بيرون و درو ديگه به دستم داد و بعد ولش کرد و رفت

بست . دستمو روي قلبم گذاشتم و نفس حبس شدمو دادم بيرون . خيلي معذبم از اين نزديکيش ... بايد از همين الان جلوشو بگيرم . 

  آب دهنمو قورت دادم . خشک شده بود . از جام بلند شدم و رفتم

. خوبي شاهزاده ي نور بودن اين بود که حتي تو مدل مو و طرف کمد لباسام با اين که همش سفيد بود اما مدلاي خيلي متنوعي داشت 

  لباس آزادي داشت . لباسي رو انتخاب کردم که خودم خواسته

بودم تا برام بدوزنش . آستيناي بلند و حريري داشت که قسمت آرنجش درز داشت و خودشم کوتاه بود اما خيلي راحت و پارچش 

  بودم . اونو پوشيدم . بهخنک بود . آستيناشم آزاد بود و عاشقشش 
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  . کفشام نگاه کردم . چشمم که بهشون افتاد متنفر شدم . بندشونو باز کردم و پرتشون کردم

  «بله ؟:» به ديوار کوبيده شدن . حتي نشکستن و خيلي عجيب بود ... آخه کريستالي بودن . نديمه در زد . گفتم 

  . ـ بانو ... الهه نور مي خوان ببيننتون

  «مي شه لطفا برام موهامو درست کني بعد بيام ؟:» ه ي نزديک لاريسا بود . گفتم نديم

  . ـ حتما بانو

  . ـ بيا داخل

  « . مدلي که مي گم رو درست کن:» درو باز کرد و آمد داخل . احترام گذاشت . گفتم 

  . ـ چشم

يي هم که تو دوره ي کوچيک تو قصر اورنينا داشتمشون رو پشت ميز نشستم و جعبه ي گيره موهام رو باز کردم . تموم اون گيره ها

  با اجازه ي اون آورده بودم و گيره هاي خود شاهزاده ي نورم

  «. لخت و شلاقيش بکن . همين:» جدا بود . تاجمو روي ميز گذاشتم و گفتم 

  . ـ چشم

.. نه با يخ بلکه با يک صفحه ي نازک و باريک که مي دونستم طول مي کشيد ولي دوست داشتم اون کارو بکنم . موهامو لخت کرد .

  خيلي درخشان بود . خب اين جا قصر نور بود نه برف ... وقتي

  «چند لحظه منتظر مي مونين بانو ؟:» لختشون کرد خيلي بلند تر از قبل به نظر مي رسيد . تاجمو روي سرم گذاشتم . گفت 

 ـ براي چي ؟

  . تبند و گردنبند مخصوصي رو بندازينـ مادرتون گفتن گوشواره ها و دس

 . ـ باشه

احترام گذاشت و رفت بيرون . مي دونستم براي چيه . لاريسا مي گفت کهکشان نور رو مي خواد بده به من . مي گفت مثل بقيه 

  ... کهکشانا نيست که يک کهکشان باشه و چند تا ستاره و سياره
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ن بود که نماد نور بود . نمي دونستم همچين کهکشاني که اصلا کاربرد نداره براي چي پوزخند زدم . مثل گلاسيوس ... فقط يک کهشا

  وجود داره اما لاريسا مي گفت نماده ... خب حتما هست . نديمه

در زد و آمد داخل . يک جعبه تو دستش بود اونو روي ميز گذاشت و بعد احترام گذاشتن رفت . در جعبه رو باز کردم . مدل مارپيچي 

  ود ... تعجب کردم . هيچ جايي نديده بودم که يک ستاره دستبند وب

گردنبند مارپيچي داشته باشه ... اما يک لحظه ورونيکا اومد تو ذهنم ... وقتي که همه حرمتا بينمون شکست و من لحظه ي آخر اون 

  گردنبند و دستبند مارپيچي رو ديده بودم ولي واقعا نمي دونستم

ند و گوشواره رو انداختم و دستبندم رو هم دستم کردم و رفتم پايين تو سالن اصلي پيش لاريسا . رو به لاريسا موضوع چيه . گردنب

  «چرا مدلش مارپيچيه ؟:» گفتم 

 ... ـ چون ... کهکشان نور يک کهکشان مارپيچيه

 ـ واو ... چرا حدس نزدم ؟؟؟؟؟

لبخند زدم و به گردنبند نگاه کردم . خب البته من يک جفت گوشواره هم .« خوش حالم که ازش مراقبت مي کني :» خنديد و گفت 

  داشتم که موقعي که يک ستاره بودم نداشتم . شايد اين براي مسئول

  «فکري ؟تو :» يک کهکشانه ... خب من ستاره ي کهکشان نور نبودم ... مسئولش بودم . لاريسا گفت 

  ... ـ آره ... راستش ... عجيبه که ... از يک خدمتکار هر چند براي چند روز بود ولي

مي خواستم يکم به حقيقت و هدفش از « واقعا عجيب نيست که يکهو بشم شاه زاده ي نور ؟:» بهش خيره شدم و با لبخند گفتم 

  يه نهباور نکردن:» کاراش نزديک بشم . اما اون خيلي خون سرد گفت 

و عجيبه که :» بايد هلش مي دادم سمت حرف زدن . براي همين چهره ي کنجکاومو رو کردم و گفتم ...« ؟ تو ارزشش رو داري آتينا 

 ... قدرت زمان رو هم من دارم

  ـ خب تو يک برخورد خيلي جالب با سياهچاله داشتي ... طبيعيه که قدرت زمان دستت باشه . اين طور فکر نمي کني ؟
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خب اگه منطق مردم اين سرزمين اينه پس از اول بايد مي دونستين که آتينا يک انسانه و از :» لبخند زد . يکم مکث کردم و گفتم  و

  به گوشواره هام.« اين که من ملکه ي زمانم تعجب نمي کردين 

نا نمون مياد از خوش شانسي ما همون آتيتعجبمون از اين بود که فقط فکر نمي کرديم اولين انساني که به سرزمي:» خيره شدو گفت 

  آره ... تعجب داره ولي جالب نيست:» لبخند زدم و گفتم ...« باشه 

و خنديدم . چهرش جدي شد و بعد چند لحظه فکر کردن ...« ؟ يکهو يک سياهچاله نزديکاي ماه به وجود اومده بود ... يکم باحاله 

  شوکه شدم که...«  حس مي کنم داري ازم بازجويي مي کني:» گفت 

يکهو رفت سمت اين قضيه ... نمي دونستم چي بگم . دهنم از تعجب باز مونده بود . ولي بايد خودمو جمع و جور مي کردم براي همين 

  نه ... فقط يکم ... مي:» فوري به حالت اولم برگشتم و گفتم 

  «. دونين ... محض کنجکاوي

 ... تينا ... انگار به من شک داريـ محض کنجکاوي داري ناراحتم مي کني آ

  «من ؟:» سعي کردم خودمو حيرت زده نشون بدم 

  . ـ آره ... تو ... اين جا آتيناي ديگه اي نمي بينم

چيه » :با حالت حق به جانبي نگاهم کرد . بهش خيره شدم و با حيرت گفتم .« اما من همچين حسي ندارم :» عصباني شده بود . گفتم 

  «؟

  . ناراحتم مي کني خب ؟ همين الان تمومش کنـ داري 

من  باشه:» سرمو انداختم پايين . بغض کردم . ساکت موندم و اون خواست حرفي بزنه که يکهو خيلي سريع و بدون فکر گفتم 

  «. حرفاتونو با گلاسيوس شبي که آرتميسو زدم شنيدم و خواب نبودم

فقط مي خوام بدونم چرا ؟ چرا :» آب دهنمو قورت دادم و گفتم « چي ؟:» گرفت چشماش داشت از حدقه مي زد بيرون . صداش اوج 

  با ناباوري نفسشو داد بيرون.« دارين ازم سوءاستفاده مي کنين 

  «... تو شنيدي ؟ همه چيزو و تا حالا:» و گفت 
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ه بهم ن باز نکردم تا بگم ... فکر کردم قرارآره همه چيزو شنيدم و تا الان که يک هفته دقيقا گذشته زبو:» نفس عميق کشيدم و گفتم 

  ... بگين چون خودتون گفتين يک هفته بيش تر فرصت ندارين و

ي اختيار داد ب...« باورم نمي شه ... تو شنيدي و :»به ميز تکيه کرد و دوباره با نا باوري گفت .« ولي هر چي منتظر موندم اتفاقي نيفتاد 

  در بيارين و بگين چي بسه مي شه منو از خماري:» زدم 

دندوناش از استرس به هم مي خورد . خب براي چي اين قدر استرس داره ؟ حتما براي اين که فکر مي کنه حالا که فهميدم « شده ؟

  همش نقشست در خواستشو قبول نمي کنم . و کاملا هم حدسم

خواهش کاملا تو نگاهش معلوم بود . درموندگي درست بود چون برگشت طرفم و با ترس تو چشمام خيره شد . ترس و خواهش . 

 خواهش مي کنم:» انگار . اومد جلوم و دستمو گرفت و گفت 

  «. قضاوت نکن اگه حرف بزنم درکم مي کني

  . ـ خب براي همين نذاشتم نرفتم چون مي خوام توضيح بدين تا قانع شم

 در و مادرت که تو زمينن قسم بخور با چيزي که مي خوام موافقت کنيـ برات توضيح مي دم آتينا فقط همين جا ... همين جا به جون پ

.  

جون پدر و مادرمو قسم بخورم براي چيزي که نمي دونم اصلا مي تونم انجامش بدم يا نه براي اين که شما اشتباهتونو به :» داد زدم 

  «. من توضيح بدين ؟ زياده خواهيه بانو ... زياده خواهيه

  . تينا باور کن چيز سختي نيستـ خواهش مي کنم آ

  ـ اگه ازم خواستين برم بميرم چي ؟

  . ـ نه اصلا اون طور نيست

  . ـ آره پس بد تره بانو

بي اختيار عصباني شده بودم . با اين که لفظم بانو بود اما تو عمق اين کلمه انگار هر چي توهين تو دنيا بود داشتم بهش مي کردم . 

  . هر کار کردم براي صلاح اين سرزمين و مردمش بوده:» گفت 
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بهم  بانو اما من مسئول نيستم .:» ي لرزيد گفتم وسط حرفش با صدايي که کاملا م...« چون من در برابر اونا مسئولم آتينا هر کاري که 

  خيلي.« بگين چرا اين کارو کردين من فقط توضيح مي خوام 

 «. تور و خدا بگين:» اضطراب داشت . سرشو انداخت پايين و دستمو فشار داد . ناله کردم 

  . ـ تو بايد قسم بخوري که چيزي که مي خوام رو انجام مي دي

  قدر براي شما مهمه که منو از خانوادم دور کردين و احساسمو به بازي گرفتين تا بهش برسين ؟ـ آخه چيه که اين 

  «... آتينا دنيا پر معاملست . اينم معامله ي ماست:» تو چشمام خيره شد و گفت 

  ـ معامله براي گفتن حقيقتي که حق دارم بدونم ؟ آخه چه طور همچين فکري مي کنين ؟

  . نشده ـ حرفم هنوز تموم

  . ـ بفرماييد

ـ من ... من از گفتن اين خيلي شرمندم آتينا ... اما مجبورم هر کاري کنم تا قبول کني براي همين ... براي همين اگه همين الان قبول 

  ... نکني و قسم نخوري

  ـ دارين تهديدم مي کنين ؟

مي خوام هر طور شده بايد اجرا بشه وگرنه ... وگرنه دخترات  ـ باور کن خيلي دوستت دارم و برام سخته گفتن اين اما چيزي که من

 . آسيب مي بينن

 . همچين کاري نمي کنم چون شمام نمي کنين:» پوزخند زدم . باور نمي کردم بتونه همچين کاري کنه براي همين گفتم 

 م بچه هاي تو رو به خاطر صلاح تليارد ها نفرـ آتينا من خواهر خودمو به خاطر عصبانيتم سي ضربه شلاق زدم ... فکر مي کني نمي تون

  بکشم ؟

سرشو انداخت ...« بچه هاي من ... اونا گناهي نکردن که :» چشمام از شدت حيرت باز موند . واقعا جدي بود . صدام مي لرزيد . گفتم 

  آخه چه:» بغض کردم . داد زدم .« مجبورم :» پايين و گفت 
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ده بود . تو دردسر بدي گير افتاده بودم . رومو برگردوندم و زدم زير گريه . اين قدر بي وجدان بود و نفسام تند ش« طور دلتون مياد ؟

  من هي براي اون دل مي سوزوندم . بغضم بد تر ترکيد . دستامو

ر فک:» دور کمرم حلقه کردم ، خودمو جمع کردم و هق هق کردم . دستش روي شونم نشست . دستامو روي صورتم گذاشتم و گفتم 

  هر چي گشتم هيچ...« نمي کردم اين قدر ... فکر نمي کردم اين قدر 

ق بازم اشکامو پاک کردم ولي هق ه« نمي خواي تصميمتو بگيري ؟:» کلمه اي نبود تا بتونه تموم پليدي اونو به رخش بکشونه . گفت 

  داشت عذابم مي داد . برگشتم طرفش و با نفرت تو چشماش

سرشو انداخت پايين . خوبه خجالت مي کشه تو چشمام نگاه کنه « مي دونين ازتون متنفرم ؟:» ميق کشيدم و گفتم خيره شدم . نفس ع

  حالم از همه ي شما موجودات:» . با صداي لرزونم گفتم 

به  زدم زير گريه وباز هيچي نگفت . دوباره « حريص به هم مي خوره . بچه هاي بي گناه منو تهديد مي کنين براي مقام و اعتبارتون ؟

  ق ... قبوله . قسم مي خورم ... به جون ... به:» سختي گفتم 

زور گريه نذاشت بقيه ي حرفمو بزنم . همون جا روي زمين خودمو انداختم و از ته دل گريه کردم . به اين کثيفي به ...« جون مادر و 

  هدفت رسيدي لاريسا ولي انتقاممو ازت مي گيرم . رو به روم

  «. متاسفم:» زمين نشست اشکامو پاک کرد و زمزمه کرد  روي

  . ـ فقط ... فقط مي خوام بدونين ... بي انصافي خيلي بدي بود

 «. تو بايد درکم کني:» بغلم کرد و گفت 

 ... ـ وقتي با همچين حيله ي کثيفي منو

بايد مي فهميدم براي چي منو مجبور کرده و چرا اين  تو بغلش فشارم داد . پلکامو روي هم فشار دادم تا گريمو کنترل کنم . حداقل

  جام . بايد مي فهميدم اون قدر که نشون مي داد و ادعا مي کرد حق با

از روي زمين بلندم کرد و روي صندلي .« توضيح بدين بانو :» اون بوده يا نه ؟ براي همين با صدايي که به وضوح مي لرزيد گفتم 

  فقط ... فقط تا وقتي که:» د و گفت نشوندم . رو به روم وايستا
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اين قدر مقدمه چيني نکنين و بهم بگين بانو . بگين چرا همچين کاري کردين و :»سرمو گرفتم و کلافه گفتم ...« کامل نشندي آتينا 

 «بعدش از من چي مي خواين ؟

همه ي اتفاقاتي که برات افتاده از وقتي از زمين :» يکم مکث کرد و بعد شروع کرد به حرف زدن ...« باشه :» نفس عميق کشيد و گفت 

 خارج شدي همش کار من بود . اينو انکار نمي کنم . هر

با ..« .ي خورم اجنه ها کار من نبودن ولي قسم م:» خواستم حرفي بزنم که يکهو گفت ...« اتفاقي برات افتاده از قبل تعيين شده بود 

  و اون سم بعد:» دوباره وسط حرفم گفت ...« حتي :» حيرت گفتم 

از به دنيا اومدن بچه هات هم کار من نبود آتينا . اين که تو يک قدرت گرفتي کار من بود . من با استفاده از قدرتي که داشتم که فقط 

  رست کردم تا تو بيايبه نور منتهي نمي شه يک فضاي ارتباطي د

به سرزمين ما . اون يک سياهچاله نبود . ولي واقعا ما منتظر ملکه ي زمان بوديم و نمي دونستيم تو قدرت زمانو مي گيري . آتينا هر 

  کس تو اين سرزمين يک قدرتي داره جز نديمه ها و نگهبان ها

. اون فضاي ارتباطي مثل يک مسابقه ي قرعه کشي بود . تو حتي گلاسيوس که يک کهکشان رو اداره مي کنه قدرتش کهکشانه ..

  ممکن بود هر يک از قدرتاي نور ، برف ، آب ، باد ، خاک ،

حيوانات ، گياهان ، باران و ... و يکي از اونا زمان رو بگيري تا به سرزمين ما وارد بشي و تو زمانو گرفتي . در صورتي که هيچ کس 

  دست تو باشه منظورم از هيچدلش نمي خواست که اون قدرت 

کس من و گلاسيوسيم . اين که قدرت بگيري دست منه ولي چه قدرتي سرنوشتته و تو قدرت زمانو گرفتي و شدي ملکه ي زمان ما . 

  نمي خواستم اون قدرتو بگيري نه براي اين که مقامم به خطر

ام من بيش تر بود ولي زمان نه ... نمي خواستم اون قدرتو بگيري تا بيفته چون اگه هر کدوم از اون قدرتاي ديگه رو مي گرفتي بازم مق

  با استفاده از اون از برنامه هايي که من در نظر گرفتم مطلع

نشي ... تا برنگردي به عقب و بفهمي آوردنت يک نقشه بوده . از اين اتفاق فقط و فقط من و گلاسيوس خبر داشتيم و نديمه ي 

  نن اومدن تو اتفاق بوده ... همون اتفاقي که ازنزديکم . مردم فکر مي ک
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قبل پيش بيني شده بود . اومدن ژوکر ... من آوردمت اين جا چون من هيچ وارثي براي قدرتم نداشتم . اگه يکي از الهه ها وارثي 

  نداشته باشه قدرتش براي هميشه نابود مي شه مگر اين که کسي رو

مون گوي رو به اون بده ولي اين کار غير ممکن بود چون اين قدرت فقط بايد به يک موجود به فرزندي قبول کنه تا قدرتشو يا ه

  متفاوت داده مي شد . به تو . به يک انسان که تو کل اين سرزمين فقط

ت ريک نفر ازش باشه . من تو رو براي اين آوردم يا ريسک کردم شايد با گذشتن از همون فضاي ارتباطي بر اثر شانسم همون قد

  بهم خيره شد و ساکت موند . مي دونستم هنوز.« نور و مي گرفتي 

 . ادامه داره نمي خواستم حرف بزنم تا فرصت کشتن زمانو به دست بياره براي همين منتظر بهش خيره شدم تا ادامه بده

نا ... تو زمان رو داري . دليل اين که خب تو اومدي و همون طور که مي بيني الان وارث من و قدرت مني . ببين آتي:» اونم ادامه داد 

  براي ما قدرت زمان فرق مي کرد و همه منتظر ملکش بوديم اين

بود که قدرت زمان با يک قدرت تعويض مي شه . اون فضاي ارتباطي هر قدرتي مي تونست به تو بده و يک الهه به الهه ها اضافه کنه 

  اون ولي يک قدرت هست که اون نمي تونه به کسي بده .

چهرم متعجب شد . .« قدرتيه که ما لازم داريم که با زمان تعويض مي شه . اون قدرتيه که مردم اين سرزمين نياز دارن . قدرت آتش 

  قدرت آتش ؟ چه نيازي ممکن بود مردم اون سرزمين به اين

تموم امنيت اين سرزمين به :» ين و گفت قدرت داشته باشن ؟ آتش ؟ همين سوالو به زبون آوردم . اونم دوباره سرشو انداخت پاي

  خاطر اجنه ها از بين رفته اونا حتي قدرت کشتن الهه ها و ملکه ها

رو دارن و همين طور دارن به قتل عامشون و ترسوندن ادامه مي دن . پدر منو اونا کشتن . اونا خيلي هاي ديگه رو هم کشتن . مادرم 

  رگ پدرم . اونا خيليرو هم اونا کشتن درست يک ماه قبل از م

کارا مي کنن و فقط الهه آتش مي تونه جلوشونو بگيره و اونا هم مجبورن از الهه ي آتش پيروي کنن . براي همين تو براي نجات اين 

  مردم لازمي . براي اين که نقشه هام خراب نشه به گلاسيوس
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ي با تا وقتي باکره بودي نمي تونستي که اين قدرتتو تعويض کن گفتم تا يک کاري کنه تو از قدرتت استفاده نکني ولي خب ... آتينا

  آتش . براي همين نياز بود که يک نفر اين قضيه رو پيش ببره . من

اون مراسم رو راه انداختم تا تو با يکي آشنا بشي ولي از طرفي مي دونستم اگه گير کساي ديگه اي بيفتي ممکنه بکشنت و گلاسيوس 

  راي همين وقتي سوختگيتو درمان کردم يکتنها امين من بود ب

علامت روي حريرت انداختم ريز بود و براي پيدا کردنش دقت خيلي زيادي لازم بود ولي با گلاسيوس هماهنگ کرده بودم تا دنبال 

  تو بگرده و باهات برقصه . تو از يک سياره ي حيات دار آمده بودي

و حامله مي شدي حتما يکي از بچه هات يک سياره ي حيات دار بود . براي همين چون و اين يعني اگه با کهکشاني ازدواج مي کردي 

  کهکشان گلاسيوس تموم امکانات و آمادگي رو براي حيات دار

شدنو داشت اونو انتخاب کردم برات . و بعد شروع کردم به اعتمادتو جلب کردن که با گلاسيوس ازدواج کني . بهت اطمينان دادم و 

  م باهاش ازدواج کردي بعد آراميس به دنيا اومد و هدف... و توا

اهاتون پس ... گلاسيوسم تو کل اين نقشه ب:» وسط حرفش با بغض گفتم ...« اصليم از اون کار يعني از بين رفتن باکرگيتم انجام شد 

  بود و ... واي باورم نمي شه حتي رقصيدنم با گلاسيوس از قبل

 «؟هماهنگ شده بود ... آخه چرا 

  ... ـ گفتم که براي اين سرزمين . تو بايد جلوي اون اجنه ها رو بگيري آتينا . و حالا تنها چيزي که ازت مي خوام اينه که

.« خواهش من اينه آتينا ... نور رو حفظ کن :» بهش خيره شدم و اونم همين طور . اومد جلو و دستمو گرفت و با درموندگي گفت 

  خب شاه زاده ي نور که بودم و نسلش نفهميدم منظورش چي بود .

دفنم نکردين چون فهميده بودين :» حفظ مي شد . ديگه چي از جون من مي خواست ؟ دستمو از توي دستش بيرون کشيدم و گفتم 

  زندم و تو زمان قبلم ... نه به خاطر اين که گلاسيوس دوستم داشت

ز تصميمم منصرف نشم و ... واي خدا حق با اورنينا بود بانو . نبايد قبول مي کردم . نبايد قوانينو تا قبل ستاره شدنم بهم نگفتين تا ا ...

  انگار تا اسم اورنينا رو بردم عصباني شد چون از جاش...« 
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.« دي هر کار کردم براي مردمم بود . و الان با قسمي که خوردي مجبوري .... مجبوري چيزي که مي خوام انجام ب:» بلند شد و داد زد 

  چي مي خواين ازم که مثلا بايد انجام بدم ؟:» صدام اوج گرفت 

چه طور مي تونين درست بعد اين که تموم اين کاراي مسخرتونو بهم گفتين ازم بخواين کاري که مي گين انجام بدم ؟ اون کار چيه ؟ 

  تو چشمام« حفظ کردن نور ؟ خب مگه الان دارم چي کار مي کنم ؟

 تو بايد ازدواج کني و تا قبل مرگ:» زد که داشتم سر گيجه مي گرفتم . جملش تو گوشم تکرار مي شد مثل اکو ...  خيره شد . حرفي

  همين.« من بچه اي به دنيا بياري که قدرت نور رو به ارث ببره 

براي  م نبودن ؟ ديگهجملش داشت مي کشتم . نمي تونستم بفهمم . مگه گلاسيوس شوهر من نبود ؟ مگه آرتميس و آراميس بچه ها

  چي اينو از من مي خواست ؟ سرم سنگين شده بود . با لکنت گفتم

انگار داغون شدم يک لحظه . چي از من مي خواست و من به انجام دادن چه « ا... ازدواج ؟ بچه ؟ ... ت ... تا يک ... يک سال ديگه ؟ »:

  . کاري قسم خوردم ؟ سرمو گرفتم و به زمين خيره شدم

الان که تو » :ا نمي تونستم عکس العملي داشته باشم . فوري خواست شرايطو يکم بهتر کنه براي همين با حالت دستپاچه اي گفت اصل

  از گلاسيوس عصباني اي . اگه ... اگه دوستش داري مشکلي

شکلي گلاسيوس شوهر منه . م:» زدم  سرم داشت مي ترکيد . داد...« نيست آتينا مي توني ... مي توني اين کارو بکني ببين فقط لازمه 

 !نيست ؟ نکنه انتظار دارين دو تا شوهر داشته باشم ؟

چرا که نه آتينا ؟ الهه هايي داشتيم که حتي پنج تا شوهر :» صداش اوج گرفت « من دوتا شوهر بايد داشته باشم ؟:» دوباره داد زدم 

  داشتن . تو اين سرزمين همون قدر که يکي مثل گلاسيوس مي

 نمي فهمم تو سرزمين شما مردم چشونه:» وسط حرفش با حيرت سرمو تکون دادم و گفتم ...« تونه ستاره داشته باشه تو ام مي توني 

  ولي من اين کارو نمي کنم . اونم با کسي که قدرتي نداره به

نگهبان ازدواج کنم و از اون بچه دار شم براي گفته ي خودتون فقط نگهبانا و نديمه ها قدرت ندارن ... يعني من بايد ... بايد با يک 

  ادامه ي نسل نور ؟ من هر چه قدر از گلاسيوس عصباني باشم نمي
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چشماش سرخ شده بود . ديگه تحمل نداشتم بمونم . دويدم طرف در تا .« تونم دو تا همسر داشته باشم . اين خلاف اعتقاد منه بانو 

  مي دونم داغي:» پيچيد برم پايين و لحظه ي آخر صداش تو گوشم 

دويدم بيرون و زدم زير گريه . اصلا جلومو نمي ديدم فقط از روي پله ها مي دويدم . .« ولي اينم مي دونم به بچه هات فکر مي کني 

  اون قدر تند مي دويدم که همه چيز دور و برم تار شده بود . هق

بهش توجهي نکردم و سرعتمو بيش تر کردم اما خيلي « چي شده بانو ؟:»  هق مي کردم و فقط مي رفتم . صداي گاز باس از کنارم اومد

  سريع بود دستمو کشيد و بغلم کرد . ديگه نمي تونستم وايستم

رمو س« چي شده بانو ؟:» پاهام خيلي درد مي کرد و اون قدر حالم بد بود که نمي خواستم وايستم سر جام . کمرمو فشار داد و گفت  .

  . از اين موجودات متنفرم:» و با هق هق گفتم  رو سينش گذاشتم

دوباره هق هق کردم . منو از تو بغلش در آورد و دستمو گرفت « بريم حرف بزنيم ؟:» موهامو از روي شونم پس زد و گفت ...« متنفر 

  . از پله ها آروم رفت پايين و منم دنبال خودش کشوند . ديگه

نو رو هم اسب بيار . اسب با:» ه سالن پايين . از قصر رفتيم بيرون . رو به نگهبان کناري گفت آخراي پله ها بوديم و بعدم رسيديم ب

  نگهبانم احترام گذاشت رفت . برگشت طرفم و با انگشتش.« بيار 

م ديکهو از پشت کشيده شدم . اون قدر سريع که داشتم پرت مي ش.« تا من هستم نگران نباشين بانو :» اشکمو پاک کرد و گفت 

  طرف در اصلي . گلاسيوس بود . تو چشماش انگار خون جمع شده

« وره ؟اين ط:» عصباني تر از قبل بهم خيره شد و غريد « چته ؟:» بود . با غضب به گازباس نگاه کرد . تعادلمو که حفظ کردم گفتم 

 اشکامو پاک کردم و رفتم کنار گازباس . دستمو دور بازوش

ا نگهبان ب.« براي چي حرص مي خوري ؟ دوستمم نداري . پس گول غيرتي شدنتو هيچ کس نمي خوره  ديگه:» حلقه کردم و گفتم 

  اسبا برگشت . خشکم زد . يکي از اسبا طلايي بود و کلي وسيله ي

 . تزئيني طلايي بهش وصل بود که چشمو مي زد
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سيوس بهتره ديگه جلوم ظاهر نشي و بچه هامو بهم گلا:» گازباس کمرمو گرفت و روي اسب نشوندم . سرمو انداختم پايين و گفتم 

  برگروني هرچي باشه تو به خاطر اجبارت ولي من با عشقم ازشون

اين چيزي بود که واقعا مي خواستم . گازباسم روي اون يکي .« مراقبت کردم پس ... بفرستشون قصر . ديگه مي خوام فراموشت کنم 

  . اشکمو پاک اسب نشست و حرکت کرد و اسب منم پشت سرش

کردم و به گازباس خيره شدم که جلوي من بود . داشت مي رفت طرف جنگل نمي دونستم چرا اون جا ولي حالم اون طوري نبود که 

  به اين چيزا توجه کنم و بپرسم براي همين ساکت موندم و بهش

» :و اومد طرف اسب من . دستمو گرفت و گفت اعتماد کردم . تا اين که وايستاد و پشت سرشم اسب من . از روي اسبش پياده شد 

  خواستم دستمو بيرون بکشم که محکم تر گرفتش . سرمو...« بانو 

مي دونم زوده اما ... نه ... خيلي زوده . فعلا لطفا بياين پايين . مي ريم قصر ملکه ي برف . مي :» انداختم پايين و هيچي نگفتم . گفت 

  حيرت نگاهش کردم و گفتمبا .« دونم خيلي دوستشون دارين 

  «واقعا ؟ »:

 . ـ بله بانو

انگار يک عالمه نيرو يکهو تو بدنم جمع شد تا برم پيش اورنينا . واقعا دلم براش يک ذره بود . دستمو فشار داد و کمک کرد بيام 

  . پايين . اسبا رو همون جا گذاشتيم و بعد رفتيم طرف درياچه ي نور

تا چشمم به قصرش افتاد بي اختيار دستمو از تو دست گازباس بيرون کشيدم و دويدم طرف قصر . محافظ جلوي در قصر احترام 

  گذاشت و درو باز کرد . دويدم تو . داخل محوطه نبودن . هوا تاريک

بزرگ تر بود رو پيدا کردم و با  بود و نصفه شب ولي مي خواستم ببينمش . براي همين دويدم داخل قصر . اتاقي که درش از همه

  چيزايي که تا اون زمان ديده بودم بايد اين اتاق همون مي بود . نفس

ه صدايي ديگ.« منم بانو :» فوري از فرصت استفاده کردم و گفتم « بله ؟:» صداي اورنينا اومد  عميق کشيدم و در زدم . بعد از چند ثانيه

  در باز شد . تا اورنينانيومد ازش . چند دقيقه که صبر کردم 
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رو ديدم خودمو تو بغلش انداختم . اونم خنديد و فشارم داد . چند دقيقه تو بغلش موندم . آرامش خيلي عجيبي بهم داد . منو از تو 

  دلم برات تنگ شده بود . بيا تو . چي شده:» بغلش در آورد و گفت 

 . و کشوندم داخل و درو بست« اين موقع اومدي ؟

ب ... بانو ببخشيد ... من ... من حتما ... من مي رم :» س روي تخت نشسته بود و بالا تنش لخت بود . فوري هول شدم و گفتم کارانو

  بعد:» فوري برگشتم طرف در که دستمو گرفت و گفت ...« عذر 

دمو خفه کنم . اه . اگه تو دلم مي خواست خو.« اين همه مدت اومدي اين طوري مي خواي بري ؟ عذر نخواه عزيزم . مهم نيست 

  »: موقعيت بد تر مي رفتم که خودمو دار مي زدم . برم گردوند و گفت

ديوووووووووووووووووونه . واقعا مي خواستم مخمو بکوبم به ديوار . کارانوس از .« اشکالي نداره ... کارانوسم الان بلوزشو مي پوشه 

  بلوزشو ازروي تخت بلند شد و منم سرمو انداختم پايين . 

ديونه . مگه شما زن و شوهرين از اين کارا مي کنين ؟ اه . کارانوس وقتي .« آره مهم نيست :» روي صندلي برداشت و با پوزخند گفت 

  بلوزشو پوشيد اومد جلوم و بهم احترام گذاشت . ابروهام بالا

ببخشيد من اين کارو نمي کنم چون ... چون خاله زاده :» فت پريد . اين به اين مغروري ... به من احترام گذاشت ؟ اورنينا خنديد و گ

  شوکه شدم يکهو . زبونم بند اومده بود . چشمام از.« تو شکممه 

» :حدقه زد بيرون حتي نمي تونستم رومو برگردونم و تو چشماش نگاه کنم . خاله زاده تو شکممه يعني چي ؟ کارانوس خنديد و گفت 

  زه به خودم اومدم و با دهن باز بهتا« نمي خواي تبريک بگي ؟

ا دستشو رو شکمش گذاشت و ب« حامله اين ؟؟؟؟؟ حامله ؟:» اورنينا نگاه کردم . اصلا وضعيت خودمو يادم رفته بود . با تعجب گفتم 

  بازم نمي تونستم عکس العملي« آره . عاليه نه ؟:» ذوق گفت 

تبريک مي گم . بچه هات به دنيا اومدن . خوشگلن ؟ چند تان اصلا ؟ چرا  به تو ام:» نشون بدم . خنديد و بغلم گرفت و گفت 

  هنوز نتونسته بودم حرفشو هضم کنم . صدام بلند تر« گلاسيوس نيومده ؟
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وس انبه کار« عيبي داره ؟ چرا اين قدر مي پرسي ؟:» از تو بغلم بيرون اومد و با چهره ي تو هم رفته گفت « بانو شما حامله اين ؟:» شد 

 نگاه کردم . خنديد و اورنينا رو بغل کرد و تو گوشش يک

باورم نمي شه بانو . شما به اين زودي ... اين قدر راحتين ؟ :» چيزي گفت که باعث شد اورنينا بخنده . چهرم تو هم رفت کم کم . گفتم 

  خودم از.« اون طرف اين سرزمين لاريسا داره زجر مي کشه 

  . اصلا دلم به حالش نمي سوخت اما به شدت مخالف اين کار مسخرشون بودم دست لاريسا داغون بودم و

شوخي کردم » :تند تند نفس کشيدم ولي دهنمو بستم تا ديگه حرفي نزنم که بينمون به هم بخوره . اورنينا نفس عميق کشيد و گفت 

  دوباره فکم داشت ميفتاد زمين . بزنم دو تا.« بنيتا ... شوخي بود 

شوخي بود ؟ به اين مي گن شوخي بانو ؟ آخه اين چيزيه که به شوخي :» م آخه چرا با قلب من بازي مي کنين ؟ گفتم تونو بکش

  و نفس حبس شدمو دادم بيرون . خدا رو شکر داشتم« بگيرينش ؟

ن مي م:» ارانوس گفت داغون مي شدم از دستشون . دستمو گرفت و روي تخت نشوندم . تا خواست حرفي بزنه در زده شد . اين بار ک

  واقعا:» و رفت طرف در اتاق . اورنينا رو به من گفت .« رم 

  «اگه دختر خالتو حامله مي بودم اين کارو مي کردي ؟

 ـ دختر خاله چيه ديگه بانو ؟

و شاه زاده ي ـ خبرا مي رسه ديگه . نگهباناي اين جا شيفتي عوض مي شن و هي در اين موارد حرف مي زنن که شدي ملکه ي زمان 

  . نور . خيلي تند تند داري مقام کسب مي کني ها مواظب باش

و خنديد . انگار نه انگار چند دقيقه پيشش داشتم سرش داد مي زدم . مي خواست وانمود کنه چيزي نشده پس منم بايد همون کارو 

  کارانوس درو.« منم عاليجناب :» مي کردم . صداس گازباس اومد 

اومدي  بنيتا ... تو ... تو با اون:» اورنينا با تعجب گفت « بانو نمي خواين بريم ؟:» باس اومد داخل . احترام گذاشت و گفت باز کرد و گاز

  سرمو انداختم پايين . دوباره بدبختيم يادم اومد و بغض« ؟
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مو آوردم بالا و با چشماي اشکيم نگاهش سر« بنيتا ... با تو ام . نکنه بين تو و گلاسيوس چيزي شده ؟:» کردم . تکونم داد و گفت 

  اينو که گفت« چرا گريه مي کني ؟:» کردم . دستمو گرفت و گفت 

 «چي شده عزيزم ؟:»ديگه اشکم ريخت . رفتم تو بغلش و سرمو رو شونش گذاشتم . موهامو نوازش کرد و گفت 

م نداشت فقط براي مقام اين کارو با من کرد . اونو لاريسا با ـ بانو ... گلاسيوس دوستم نداشت . گلاسيوس يک خيانت کاره . اون دوست

  هم هم دست بودن . اين همه کار با من کردن همش يک نقشه

بختم دبود بانو ... حالام ... حالام ازم خواستن ... حالا لاريسا از من قسم گرفته تا ازدواج کنم و بچه دار شم براي ادامه ي نسلش . بانو ب

  ن مي گه بايد هم گلاسيوس شوهرم باشه ... هممن . بد بخت او

  . يک شخص ديگه که هيچ قدرتي نداره . بانو ... بانو حالم خيلي بده

و هق هق کردم . دلم به اندازه ي تموم دنيا گرفته بود . نمي تونستم يک ازدواج تحميلي رو قبول کنم و بد تر از اون تا يک سال بعد 

  به دنيا آوردن يک بچه . اين اون چيزي نبود که به خاطرش از

:» ت کارانوس خنديد و گف« تو رو خدا گريه نکن .  گريه نکن ...:» زمين بيرون رفته بودم . اورنينا روي شونم آروم ضربه مي زد . گفت 

  اورنينا با عصبانيت« حالا بازم مي گي لاريسا حقش نيست ؟

گازباس اومد کنارم و روي زمين نشست . دوباره ناراحتيم بيش تر .« بسه کارانوس . آخه الان وقت اين حرفاست ؟ حالش بده :» گفت 

  . دوباره دلم خواستشد . دوباره ياد اين خيانتشون افتادم 

 بچه هامو تهديد کرده . من راهي:» گلاسيوس پيشم باشه بدون توجه به تنفري که تا چند دقيقه ي قبل ازش داشتم . صدام لرزيد 

  خب .. خب براي:» موهامو نوازش کرد و گفت .« ندارم . ندارم بانو 

 

 «چي ؟

 ج کنه و بچه دار شه ؟ـ براي ادامه ي نسلش . چرا خب خودش عرضه نداشت ازدوا

و دوباره هق هق کردم . دست يکي روي بازوم نشست . سرمو از روي سينه ي اورنينا بلند کردم و به گازباس خيره شدم . دستمو 

  سرمو...« بانو :» گرفت و از تو بغل اورنينا بيرون آوردم . گفت 
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منو نشوند . کاش اون حداقل آرومم مي کرد . اشکامو پاک کرد  انداختم پايين . از روي تخت کشوندم پايين و روي زمين کنار خودش

  گريه نکنين . هر کاري کنين قسم خوردين و جون بچه:» و گفت 

دستامو روي صورتم گذاشتم و شديد تر گريه کردم . نمي تونستم .« هاتون در خطره پس نمي تونين از زيرش شونه خالي کنين 

  . بغلم کرد . مي خواستم از بغلشخودمو راضي کنم که اين کارو بکنم 

واقعا دوست ندارم گريه هاتونو ببينم بانو پس تو اين شرايط فقط يک کار از دست من بر :» بيام بيرون اما محکم تر فشارم داد و گفت 

  کمرمو نوازش کرد . مور مورم شد . چرا اين قدر نا...« مياد 

وقتي من شوهر دارم اين قدر راحت و بدون عذاب وجدان بهم نزديک بشه ؟ خود آگاه بهش نزديک مي شدم ؟ اون چه حقي داشت 

  چه طور باعث مي شد مقاومتمو مقبلش از دست بدم ؟ لباشو به

داشتم ديونه مي شدم يکهو . شوکه شدم . سرمو از روي « با من ازدواج مي کنين بانو ؟:» ... گوشم نزديک کرد . تو گوشم زمزمه کرد 

  . تو چشماش خيره شدم . قلبم تند مي زدشونش برداشتم و 

انگار چيزي که شنيده بودم باورم نمي شد . گازباس از من خواستگاري کرد ؟ اونم اين قدر ناگهاني ؟ خشکم زده بود . به اورنينا نگاه 

  کردم . انگار با چشمام از اون مي خواستم برام توضيح بده که

 و من باز تو چشماي مشکيش« قبول مي کني ؟:» وکه بود . گازباس دستمو بوسيد و گفت چه خبره . اما اون خودش بيش تر از من ش

 ... هاج و واج خيره شدم تا بتونم جملشو هضم کنم

************* 

لبخند « .گريه نکن ديگه دختر . تو قول دادي بهش :» اشکمو پاک کردم و نفس عميق کشيدم . تو آينه به خودم خيره شدم و گفتم 

  ي زدم . مي دونستم بزرگ ترين اشتباه زندگيمو دارم مرتکبزورک

مي شم . قبول کردن گازباس براي فراموش کردن گلاسيوس و اذيت کردنش . اما راه ديگه اي نبود و بايد اين کارو مي کردم . چه 

  . گازباس چه کس ديگه . حداقلش اين بود که گازباس عاشقم بود

د بهش وابسته مي شدم . بهش قول داده بودم تموم سعيمو بکنم تا حالم بهتر بشه ... درست بود که اون منم شايد ... عاشق نه ولي شاي

  خودش خواسته بود اما بازم بايد تموم سعيمو مي کردم تا
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و در ر اذيتش نکنم با گريه هام . بايد حداقل نشون مي دادم راضيم از اين که قبولش کردم . کم کمش لياقت همين تشکر و قدرداني

  مقابل اون همه ابراز احساساتش داشت . تو اين دو سه روز با لاريسا

ساعتشو کنار من بود و هي مي  41ساعت بود ( 42ساعت روز ) تو اون سرزمين هر روز  42حرف نمي زدم بر خلاف اون که از 

  خواست سر صحبتو باز کنه . نمي تونستم ببخشمش کسي رو که بد

انوادم دورم کرده بود . باعث شده بود قلبم بشکنه . بچه هامو تهديد کرده بود و زندگيمو کابوس کرده بود . بختم کرده بود . از خ

  کسي که به خاطر هدفاي مسخرش اون تاماهاوکو سمي کرده بود ،

. رفتم  خودم بود کورم کرده بود تا گلاسيوس بهم نزديک بشه . دوباره اشکام ريختن . باز پاکشون کردم . امشب آخرين شب من با

  روي تخت نشستم . مي دونستم گازباس ممکنه هر لحظه بياد ولي

صداي پايي ...« شوهر دوممه :» نمي خواستم باهاش حرف بزنم . نمي خواستم ببينمش . هر چي بود اون ... پوزخند زدم و زمزمه کردم 

  که از پشت در شنيدم باعث شد خيلي سريع روي تخت دراز

و روي خودم بکشم . يکي در زد . مي دونستم گازباسه . تحمل گوش دادن تا صبح به حرفاي عاشقونش و شوقشو بکشم و پتو ر

  نداشتم . تحمل اين که لمسم کنه رو نداشتم ولي اگه مي فهميد بيدارم

:» داي لاريسا اومد اون شبم هم همون طور مي گذشت براي همين صدايي ندادم و چشمامو روي هم فشار دادم . درو باز کرد ولي ص

  چشمامو باز کردم و با تعجب بهش خيره شدم . دير وقت« آتينا ؟

ند زد و گفت لبخ« چه خبره بانو ؟:» بود . اين که اون اومده بود ولي گازباس نبود يکم تعجب بر انگيز بود . روي تخت نشستم و گفتم 

  وسرمو انداختم پايين . اومد پيشم .« در زدم جوابي ندادي :» 

يک قطره اشک رو گونم سر خورد . خيلي سخت بود . اشکمو پاک « نمي خواي امشب رو اين طوري ناراحتم نکني ؟:» زير لب گفت 

  با.« شب قبل عروسيت گريه کردن خوب نيست :» کرد و گفت 

 «. نمي خوام ببينمتون:»غضب نگاهش کردم که خودش شرمنده شد از حرفش . صدام کاملا مي لرزيد . با بغض گفتم 

  ... ـ آتينا
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 «. فقط بگين گازباس بياد . خستم . مي خوام بخوابم:» وسط حرفش گفتم 

 . ـ گازباس امشب نمياد . الان وظيفه ي منه که بايد پيشت باشم

روز قبل عروسي من مادرم نبود تا اين کارو بکنه براي همون زندگيم داغون شد . ولي حالا که من :» . گفت رومو ازش برگردوندم 

  هستم ... وظيفمه براي تو اين کارو بکنم . اين باعث مي شه

ام مد داخل احترنديمه رو صدا زد . نديمه آ« چي ؟:» سرمو برگردوندم و بهش خيره شدم . گفتم .« زندگيت آرامش خاصي داشته باشه 

  گذاشت و يک سيني رو داد به لاريسا و رفت بيرون . لاريسا

يني به س.« براي روز عروسيت تو علاوه بر اين که موهات درست مي شه بايد روي کف دستت طراحي بشه . با اين خاک پاک :» گفت 

 «خب .. مثلا چي کار مي کنه ؟:» نگاه کردم و گفتم 

ده ي نور مي تونه به دست بياره . اين براي خوشبختيت خيلي موثره . روز بعد ازدواج شاه زاده يا الهه نور ـ اين چيزيه که فقط خانوا

  مي ره به درياچه ي نور همراه همسرش و اين خاکو براي بچش

گه بايد با . توام دوروز ديبه دست مياره . مادرم که نبود تا بتونه و منم که کارانوس نبود تا اين کارو بکنم پس ... براي تو برش داشتم 

 ... گازباس بري و

  «. من هنوزم متاسفم . ببخش منو:» سرشو انداخت پايين و گفت .« باشه ... باشه . بسه :» فوري گفتم 

  ـ چه قدر طول مي کشه ؟

 . ـ امشب پيشتم . دراز بکش راحت باش

اشکم ريخت ولي پاکش کردم . همش کارم همين شده بود . به رو به سقف دراز کشيدم و اونم دستمو تو دستاش فشار داد . دوباره 

  محض اين که با دستم تماس پيدا کرد سردم شد . خيس بود . حتما

با يکم نور قاطيش کرده بود آخه آبيم تو اون سرزمين نبود تا بگم با آب خيسش کرده بود . چشمامو بستم . صداش تو گوشم پيچيد 

  دل دوستت دارم و خوش حالم که مي خوام بدوني واقعا از ته:» 
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تو فرزند خوندمي آتينا . بر خلاف کارايي که کردم و به خاطرشون عذر مي خوام اما مي خوام بگم اگه الهه ي نور نبودم و مسئول اين 

  همون طور که.« سرزمين بازم بهترين دوستم مي شدي 

واي . خراب :» يکهو صداش اوج گرفت .« زمين بيرون نمي اومدم ولي من آرزو مي کردم کاش هيچ وقت از :» چشمم بسته بود گفتم 

  چشمامو باز کردم و نگاه کردم . چيزي نشده بود که.« شد 

س ح:» دستشو از مچم دور کرد و گفت « هول شدين بانو ؟:» اون طوري جيغ زد . راحت پاک مي شد و خيلي کم و کوچيک بود . گفتم 

  تونم اسم خودمو بذارم الههمي کنم به خيليا بد کردم . نمي 

اما تو » :با بغض گفت .« بانو ... شما اين طوري نيستين :» و در کمال تعجب ديدم که اشکاش ريختن . روي تخت نشستم و گفتم  «.

  خودت تازه يکي از اونايي ... من زندگي تو رو به هم ريختم

 دستشو گرفتم و ساکت.« دادم . من ... من بدترين موجود اين سرزمينم زندگي اورنينا رو به هم ريختم و ... و حتي گلاسيوسو زجر  .

  به تخت خيره شدم . دلم براش سوخت . دوباره بهش خيره

يلي اين طوري نيست . من خ:» سرشو آورد بالا و با تعجب بهم خيره شد . رفتم تو بغلش و گفتم « مامان ؟:» شدم . مردد بودم اما گفتم 

  «. کم داغم . اميدوارم منو ببخشيندوستتون دارم فقط ي

« .ما دو تا رو ببين عذا گرفتيم تو همچين روزي :» يکم مکث کرد بعد خنديد و گفت .« درکت مي کنم :» از تو بغلم بيرون اومد و گفت 

  . و دوباره دستمو تو دستاش گرفت تا طراحي رو تموم کنه

حايي که درست کرده بود ماهرانه و جذاب بودن و به دلم نشسته بودن . خيلي قشنگ بود . استعداد خيلي خاصي توش داشت . طر

  . مثل حنا که تو زمين طراحي مي کردن . چشمامو دوباره بستم

خوابم مي اومد . دوباره دراز کشيدم اما صحنه هاي صبح تو ذهنم اومد . گلاسيوس که داد مي زد سرم . که سعي مي کرد نذاره اين 

  . که هر چي جلوي روش بود شکست وازدواج صورت بگيره 

 «. تو فقط زن مني نه اون عوضي:» گفت 
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چه خوش خيال بود . نه من ديگه زن اون بودم نه اون شوهر من . هر چند به اسم اون اولين همسر من بود و من ... شايد تلياردمين 

  ولي از طرفي وقتي دلش با من نباشه شوهر من نيست . دليل

ستم . شايد بازم مي خواست مقامش بره بالا ... يا شايدم به گازباس هميشه حسودي مي کرد . نمي دونستم ولي فقط مخالفتشو نمي دون

  مي دونم وقتي داد مي زد دلم مي ريخت . پلکامو روي هم فشار

م . همين و بس . با دادم تا فکرش از توي سرم بره بيرون . چون من قول داده بودم . از اين به بعد من و گازباس مال هم بودي

  حرکتاي آرومي که لاريسا با اون تکه پلاستيک نرم و نوک تير روي کف

دستم مي کرد يک احساس آىآمش خاصي تو وجودم حس کردم و البته باعث شد اون قدر آروم بشم که خوابم ببره . صبح با صداي 

  بيدار شو عزيزم:» گازباس از خواب پريدم اما چشمامو باز نکردم 

متنفر بودم از اين که عزيزم صدام بزنه اما نمي تونستم مخالفتي بکنم . گونمو بوسيد . دلم مي خواست بزنم تو صورتش . چشمامو  «.

  باز کردم . لبخند زد و نوک بينيمو بوسيد . ازم يکم فاصله گرفت

به اطرافم نگاه کردم و بعد به سختي روي تخت نشستم و دوباره چشمامو بستم . دستاشو دو طرف « بهتر نيست بيدار شي ؟:» و گفت 

  کمرم گذاشت و باعث شد چشمامو باز کنم . حس کردم بدنم

م دووم بيارم . کلافه شدم و سوزن سوزن مي شه . بهش خيره شدم . اونم دوباره گونمو بوسيد اين بار طولاني تر . ديگه نتونست

  صورتمو عقب کشيدم . بهم خيره شد . شرمنده شدم . ديدم واقعا

.« من ... من عذر مي خوام ... ببخشيد گازباس فقط ... فقط اضطراب دارم . اميدوارم درک کني . همين :» ناراحته براي همين گفتم 

  شدم به دستش خيره.« باشه . درک مي کنم :»دستمو گرفت و گفت 

:» ت انگار برق بهم وصل کردن . صدام اوج گرف« مي خواي دختراتو ببيني ؟:» که تو دستم بود . با انگشتش دستمو نوازش کرد و گفت 

  «واقعا ؟

ـ مجبور شدم براي تو برم آدم دزدي عزيزم . گلاسيوس نبود نگهبانا رو فرستادم دختراتو بيارن . خيلي دلشون واست تنگ بود . 

  س بفهمه آشوب مي شه ولي مهم اينه ... مي دونم اضطرابگلاسيو
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 ... داري خواستم کاري کنم يکم آرامش بگيري

 «. پايينن عشقم:» لبخند زدم و بي اختيار خودمو تو بغلش انداختم و دستامو دور گردنش حلقه کردم . کمرمو فشار داد و گفت 

...« مرسي ... گازباس :» ازش کردم . لحظه ي آخر برگشتم طرفش و گفتم از تو بغلش بيرون اومدم و دويدم طرف در . با عجله ب

  هنوزم ته چهرش ناراحتي بود براي همين سرمو انداختم پايين و

و فوري رفتم بيرون و درو بستم . به در تکيه دادم و چشمامو بستم . نفس عميق کشيدم . يکم عجيب بود که ...« عزيزم :» زمزمه کردم 

  . ار بهش گفتم عزيزم ولي بچه هام مهم تر بودنبراي اولين ب

دويدم پايين . آرتميس و آراميس تا منو ديدن جيغ زدن . دويدم جلو و روي زمين نشستم . دوتاشون اومدن تو بغلم . فشارشون دادم 

  از تو.« واي خدا ... بچه ها دلم براتون يک ذره بود :» و گفتم 

عشق مامان ديگه من پيشتونم گريه نکن :» رد . دوباره بغلش کردم و فشارش دادم . گفتم بغلم درشون آوردم . آرتميس گريه ک

  اشکام.« مامان دلم براتون تنگ شده بود :» آراميس گفت .« فدات شم 

وي ر گازباس کنارم.« منم همين طور بچه ها ولي باباتون شما رو ازم دور مي کرد هر کار کردم نذاشت ببينمتون :» ريختن . گفتم 

  مرسي که:» زمين نشست و اونم بچه ها رو بوسيد . آرتميس گفت 

با تعجب به گازباس خيره شدم . وقتي فهميد دارم با حالت سوالي نگاش مي کنم لبخند زد و .« ما رو آوردي پيش مامانمون بابايي 

  ازشون خواستم اين طوري صدام بزنن ... حقمه ... نه آتينا:» گفت 

 مامان من و آرتميس مي خوايم تو:» م پايين . هيچي نمي تونستم بگم براي همين سرمو تکون دادم که آراميس گفت سرمو انداخت« ؟

  . بهشون خيره شدم.« عروسيتون براتون حلقه هاتونو بياريم 

تو لباس عروسي مي حتي مي دونستن من دارم ازدواج مي کنم و بازم اون قدر کوچيک بودن که خوش حال بودن از اين که مامانشونو 

  بينن غافل از اين که مامانشون داره بدبخت مي شه . گازباس

:» ت لبخند زد و گف« چي کار مي کني ؟:» دست چپمو گرفت و يکهو حلقه ي گلاسيوسو در آورد . بي اختيار عصباني شدم و گفتم 

  و پرتش کرد . هراسون برگشتم« عزيزم مگه بهش نياز داري ؟
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دستمو از توي دستش کشيدم بيرون و دويدم طرف حلقه که ...« گازباس اون :» ه رو پرت کرده بود . داد زدم طرف سمتي که حلق

  گوشه ي سالن افتاده بود و برقش تو چشمم مي زد . برش داشتم و

ي مي ؟ اين طوريادگاره :» تو چشمام خيره شد و گفت ...« اين حلقه :» تو مشتم فشردمش . با غضب برگشتم طرف گازباس و گفتم 

  کلافه رومو برگردوندم . واقعا جوابي« خواي فراموشش کني ؟

نداشتم بگم فقط از ته دلم مي خواستم اون حلقه رو نگه دارم . ديگه نمي تونستم نفس بکشم دويدم بيرون . داخل محوطه و اشکامو 

 . که مثل سيل مي ريخت پاک مي کردم

. مي خواستم زار بزنم که دستم کشيده شد . برم گردوند و تو بغلش فشارم داد . اون قدر چشمم به رود نور که افتاد دويدم طرفش 

  سريع اتفاق افتاد که نتونستم ببينم کيه . اون قدر محکم فشارم مي داد

 که استخونام داشت خرد مي شد . پنج دقيقه گذشت که از تو بغلش درم آورد و کسي جز گلاسيوس نبود . تو چشماش خيره شده

  پس ... پس واقعا:» بودم . اونم همين طور . نفس نفس مي زد . گفت 

من اين کارو :» نه به اون بغل کردنش نه به حرف زدنش . هول شدم و گفتم « مي خواي ازدواج کني ؟ حالا بچه دزديم مي کني ؟

  دستمو گرفت و کشيدم پشت ديوار قصر . هيچ کس نبود.« نکردم 

دوباره با .« و خوش بخت مي شم :» اما ساکت شد . خودمو جمع و جور کردم و گفتم ...« داري ازدواج مي کني و  :»اون دور و بر . غريد 

  و محکم تو بغلش فشارم داد.« خفه شو :» خشونت گفت 

ودم و ته بو بوسيدم . دوباره داشت سستم مي کرد . با عطش مي بوسيدم . به خودم اومدم اما نمي تونستم ازش جدا شم . محکم گرف

  . اين بهونه شد براي اين که بدون شکسته شدن غرورم ببوسمش

براي آخرين بار ... قبل از ازدواجم . وقتي ازم جدا شد هر دومون نفس نفس مي زديم . داشت ديونم مي کرد . داشت هوسيم مي کرد 

  نفس نفس.« اين اشتباهه :» . دستمو روي سينش گذاشتم و گفتم 

تموم بدنم تو حصار دستاش مي لرزيد . منو از تو بغلش در آورد و دستمو کشيد و .« بسه :» شد تا ببوسدم که داد زدم زد و دوباره خم 

  «چي کار مي کني ؟:» دويد . هنگ کرده بود . گفتم 
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  . ـ مي ريم قصر من

 ـ چي ؟

ک . کم:» بد تر کشيدم . داد زدم .« ن . تو رو خدا گلاسيوس تو رو خدا امروز روز عروسيمه ... اين کارو نک:» محکم تر کشيدم . گفتم 

 برگشت طرفم و دستشو روي دهنم گذاشت . اون.« نگهبان 

براي اين از ستاره شدن انصراف دادي که بتونيم هميشه باهم باشيم ... هر وقت :» قدر محکم که راه نفسم بسته شده بود . غريد 

  . و دوباره کشيدم . نفس نفس مي زدم . قلبم تند مي زد« بخوايم نه ؟

دم طرف اسبش . گريه افتاده بودم . ترسيده بودم اما دستش روي دهنم نمي ذاشت حرف بزنم . دستامو از پشت گرفت و کشون

 . صورتم خيس شده بود و اشکام روي دست اونم مي ريختن

» :روي اسبش نشست و اين باعث شد براي يک لحظه دستش از روي دهنم برداشته بشه و بتونم نفس بکشم . دستشو گرفتم و گفتم 

  گلاسيوس خواهش مي کنم . امروز روز عروسي منه . اين کار

لاسيوس گ:» بدون توجه به التماسام کمرمو گرفت و جلوي خودش روي اسب نشوندم . با گريه گفتم .« ت نيست . تو رو خدا اصلا درس

  خيلي عصباني بود . اينو از نفساي تندش.« خواهش مي کنم 

قط د . و از دست من فمي فهميدم . بازم هيچي نگفت . ديگه حتي نمي تونستم داد بزنم و کمک بخوام . اسب به سرعت حرکت مي کر

  گريه کردن بر مي اومد . نمي دونستم چه خيالي داره ولي مي

ترسيدم بلايي سر خودم و خودش بياره و از طرفي اميدوار بودم که گازباس نگهبانا رو بفرسته دنبالم تا پيدام کنن . اون قدر رفتيم تا 

  مهبالاخره به قصر رسيديم و وايستاد . تا قصرو ديدم يک لحظه ه

ي خاطراتم و روز عروسي قبليم جلوي چشمم اومدن . اشکامو پاک کردم . پيادم کرد و خودشم از روي اسب پريد پايين . دستمو 

  مي خواي چي کار کني:» کشيد و خواست بره داخل که با بغض گفتم 

ي دونم چي بود اما يک حسي بود که نمي نفس عميق کشيد و منو برد داخل . ديگه هر جا مي رفت منم دنبالش کشيده مي شدم . نم« ؟

  ذاشت باهاش مخالفت بکنم و همين طور باعث مي شد تموم
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حواسم سمت حلقه باشه ، محکم تو مشتم فشار بدمش تا گمش نکنم . هيچ کس حتي يک نگهبان هم داخل قصر نبود . اين براي من 

  که يک مدت توي اون قصر زندگي کرده بودم خيلي عجيب بود . به

رمو به دستمو کشيدم بيرون ، نگاه خي...« آتينا نمي خوام به زور ببرمت پس :» پله ها که رسيديم متوقف شدم . برگشت طرفم و گفت 

  در اتاق توي طبقه ي بالا انداختم و با بغض بد تر از قبلم که

مردي که بد ترين خيانتو بهم کرد ... اونم روز پس خودم با پاي خودم بيام توي اون اتاق و ... و با :» ديگه داشت خفم مي کرد گفتم 

  «! عمرا:» سرمو انداختم پايين و گفتم « عروسيم ؟

  . ـ پس به زور مي برمت

 از دارمبهت ني:» دستمو گرفت و گفت ...« لازمه حتما همچين کاري بکني ؟ اگه گازباس بياد دنبالم و :» اشکامو پاک کردم و گفتم 

 . پيش لاريسا تموم گنداتو برام رو کرد ـ دروغه ! همين چند روز

 . ـ ولي بهت نياز دارم

و دوباره محکم تر از قبل کشيدم طرف !« آره :»بازومو چنگ انداخت و گفت « هوس ؟ آره ؟:» تو چشماش خيره شدم و با حرص گفتم 

  پله ها . تکون مي خوردم تا خودمو آزاد کنم . بدجور بهم بر

بسه مقاومت ! از چي مي ترسي ؟ تو که با قبول کردن گازباس همه چيزتو از :» تحقير آميز بود . داد زد خورده بود . رفتارش برام 

  تو که از دست من راحت شدي چرا:» با بغض گفتم .« دست دادي 

و لذت بودن با ت تا حالا بهت گفتم که بين اين همه ستاره اي که دارم فقط از:» سر جاش وايستاد و تو صورتم غريد « ولم نمي کني ؟

  ... بردم ؟ مي دوني آتينا ... جذابيت خيلي زيادي داري ... راستش

و يک نگاه مسخره به سر تا پام انداخت . داشت حالم از اين همه وقاحتش و حرفاي کثيفش .« يکم اندامت براي اين کار لذت بخشه 

  به هم مي خورد . نمي دونستم چه طور به خودش اجازه مي داد که

ن طوري حرف بزنه . مردي که جلوي روم مي ديدم گلاسيوس نبود . يک مرد عوضي هوس باز خيابوني و آشغال بود . جذابيت ؟ اي

  لذت ؟ مثل مرداي هيز حرف مي زد . نمي دونستم چي شد يکهو اما
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شوک زده شده بودم چه دستم سوخت و متعاقبش گونش سرخ شد . زده بودم تو گوشش . اون قدر حرکتم ناگهاني بود که خودمم 

  . برسه به اون . احساس کردم غرورشو شکستم . بازم احمق بودم

بازم به فکر اون لعنتي خيانت کار بودم . تند تند نفس کشيدم و قفسه ي سينم از اضطراب بالا پايين مي رفت . مي دونستم که الان يک 

  تو گوشي سهممه ولي اين کارو نکرد . فشارش روي دستم ده

باز « .حتي ستاره ي اصلي الانم هم به لذت بخشي تو نيست :» بر شد تا جايي که حس کردم داره مي شکنه . پوزخند زد و گفت برا

  . خردم کرد . باز سستم کرد . باز قلبمو شکست . ازدواج کرده بود

فت خنديد و بي قيد گ« .. اون ... ح ... حاملست ؟ا ... اون .:» خيلي زود تر از من و من تازه فهميده بودم . لکنت گرفتم . به سختي گفتم 

  زود تر از اون چيزي که فکر مي کني ازدواج کرديم و الان:» 

 «. اون بچشو به دنيا آورده . دخترامونم خيلي عاشق اون بچن

ختم . هيچ وقت عوض نمي و باز کشيدم . آروم اشک مي ري« داره دير مي شه . مي دوني چه قدر بي تابم ؟:» دوباره پوزخند زد و گفت 

  شي عوضي ... لعنتي ... بي وجدان . به اتاق که رسيديم قلبم

رو باز کرد و د.« گلاسيوس من نمي تونم از عهدش بر بيام :» به ديواره ي سينم مي کوبيد . باز مي خواستم به التماس بيفتم . گفتم 

  قفل يکهو پرتم کرد داخل . افتادم روي زمين و اونم درو کوبوند و

م فقط نه . خودم:» خون سرد گفت .« اين تو نيستي گلاسيوس ... انگار ... انگار جنون پيدا کردي :» کرد . روي زمين نشستم و گفتم 

  داشتم از استرس بالا مي آوردم . چرا اين قدر.« يکم نيازمند تر 

الان از شانس جالب تو ... روز عروسيت من به تو نياز پيدا و :» عوضي شده بود ؟ واقعا هيچ جوابي نداشتم بگم . کتشو در آورد و گفت 

  . اومد جلو تر و منم خودمو روي زمين جمع کردم.« کردم 

تو چشماش خيره شدم . قالب تهي کرده بودم . آب دهنمو قورت دادم . دکمه ي اولشو باز « آماده اي ؟:» کنارم نشست و ادامه داد 

  خوبه . امروز انگار:» کرد . داشت ديونم مي کرد . خنديد و گفت 
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اون « .لباس خواب بيرون قصر پرسه مي زني  شانس با منه . مي ترسيدم لباس عروسي تنت باشه اما مي بينم مثل هميشه بي نظمي و با

  قدر اضطراب داشتم که تا اون موقع متوجه نشده بودم . به

لباسم خيره شدم . لباس سفيد رنگي بود که اندازش فقط تا بالاي زانوهام بود و باعث مي شد بيش تر هول بشم . ساده بود و آستين 

  ه من پوشيدم ؟ اهکوتاه . قلبم تند تر زد . آخه اين چه لباسيه ک

لعنتي . دومين دکمشو باز کرد . داشتم مي لرزيدم . نمي دونستم چي کار کنم ولي جلوي خودمو گرفتن تو اون موقعيت ... مي دونستم 

  نمي تونم . من شبش داشتم ازدواج مي کردم و دقيقا همون شب

گرفتم . سومين دکمشم باز کرد . به محض اين که بدنش  اين اتفاق براي من و گازباس مي افتاد پس بايد هر طور بود جلوشو مي

  بسه ! بسه گلاسيوس ديونم نکن:» ديده شد با صداي مرتعشي گفتم 

 «. لعنتي نکن گلاسيوس:» بدون اين که توجهي به حرفم بکنه دستشو گذاشت روي کمرم . صدام بيش تر لرزيد  «.

  «. تونه خودشو کنترل کنه و از من کمک مي خواد مي بينم که شاهزاده نمي:» گونمو نوازش کرد و گفت 

 ـ د آخه داري انتقام چي رو از من مي گيري با اين رفتار کثيفت ؟

و بوسيدم . خواستم پسش بزنم براي همين دستمو روي سينش گذاشتم اما سرماي بدنش باعث شد تا آخر .« همه چيز :» زمزمه کرد 

  وامش . بدون توجه بهيخ بزنم . لمس بدنش باعث شد دوباره بخ

عواقبش و کاري که باهام کرد . بي اختيار دستم روي سينش حرکت کرد و رفت پايين تر ... بي اختيار آخرين دکمش باز شد ... بي 

  اختيار چيزي که هر دومون مي خواستيم اتفاق افتاد . هر چند کوتاه

دم رفع بشه . اما تموم مدت تو ذهنم وجدانم مي خوند که دارم ولي باعث شد دلتنگي اي که داشت چند روز مي کشتم و دم نمي ز

  . اشتباه مي کنم اما نجواش ضعيف بود . اشتباهي توش نمي ديدم

گلاسيوس هنوزم شوهرم بود . يک ساعت با هم بوديم هر چند زود گذشت اما فرصتي برام نمونده بود بايد مي رفتم قصر . بايد براي 

  شت مي بوسيدم و منم متقابلا که ازشمراسم آماده مي شدم . دا
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» :نفس کم آورده بودم . به ساعت روي ميز خيره شد و گفت « گلاسيوس ... ساعت چنده ؟:» جدا شدم . نفس عميق کشيدم و گفتم 

  «. سيزده و هفده دقيقه

 ... ـ دير شده

 . ـ بي خيال آتينا

د . دستمو نفس کشيد و با خواهش بهم نگاه کر.« يان دنبالم . نبايد اين جا ببيننم بايد برم ... م:» و دوباره اومد جلو تا ببوستم که گفتم 

  سرشو که درست...« بذار برم :» روي گونش گذاشتم و گفتم 

» :بالاي سرم بود عقب تر برد و منم روي زمين نشستم . دستمو روي شونم گذاشتم و به زمين خيره شدم . بلوزشو پوشيد و گفت 

  مثل مسخ شده ها به ديوار خيره شدم و گفتم.« نکن  باهاش ازدواج

» :دستمو پشت کمرم خم کردم تا زيپ لباسمو ببندم . گفت .« نمي تونم . آرتميس و آراميسو تهديد کرده . منم قسم خوردم  »:

 «گازباس تهديد کرده ؟

  ... ـ نه . اون دوستم داره ... لاريسا

هنوزم دليل عصباني شدنتو نمي فهمم . :» از روي زمين بلند شدم و گفتم .« اره دوستم داره دوباره شروع نکن . دوستم د:» داد زد 

  «وقتي عاشقم نيستي دليلت چيه ؟

  ـ مي خواي دوباره ثابت کنم عاشقتم ؟

  . ـ اين کارت فقط ثابت کرد که هوس بازي

ميل دوتامون بود پس بلافاصله انکارش نکن . تو تا آخرش  تو ام توش سهيم بودي ... اين يک تجاوز نبود . به:» دستمو گرفت و گفت 

  همين:» دستمو بيرون کشيدم و گفتم .« تو اين مورد شريکي 

  «. امروز نخواستم دلتو بشکنم . ديگه از اين به بعد من سهم گازباسم . توام ... سهم ستاره هات

  . ـ هردومون مي دونيم يک چيزي بين ما هست
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. انگار داشت ريز به ريز احساساتمو از توي چشمام مي خوند . سرمو انداختم پايين . رفتم طرف در . يکم  تو چشماش خيره شدم

  مکث کردم . انگشتام رفت روي دستگيره ي در که دستاشو دور

 س داريآهان پ:» خنديد و گفت .« ديگه اين طوري مستم نکن :» کمرم حلقه کرد و دوباره کشيدم عقب . چشمامو بستم و گفتم 

  «. نه:» برم گردوند طرف خودش . گفتم ...« اعتراف مي کني 

 ـ خب ؟

  «. من اعتراف به هيچي نمي کنم:» رفت عقب تر و منم متقابلا رفتم جلو . زمزمه کردم 

  . ـ رد شد

 . ـ من عاشق هيچ کس نيستم

 . ـ روانشناسي معکوس

 و دارم تازه از يک مرد که چند دقيقه ي قبل روي زمين همين اتاق با هم بوديم متنفر مي شم:» دستامو روي سينش گذاشتم و گفتم 

.»  

  . ـ دليل نامعلوم

  . ـ ازت متنفرم

  . ـ جذبه ي دلربا

  . ـ تو ديونه اي

  . ـ ديونم کردي

  «. واستمنمي خ:» سرمو روي سينش گذاشتم و بعد نفس عميقم گفتم 

  . ـ زياد قابل باور نيست

  . ـ از جوابات خوشم نمياد

  . ـ به ميل تو نيستم

 . ـ بايد باشي
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  . ـ نمي تونم

 . ـ پس دوستم نداري

 . ـ آره . عاشقتم

  . ـ هوس بازي و هوس انگيز

  . ـ نمره ي ده بهش مي دم

 . ـ خيلي حاضر جواب شدي

 ـ اسمشو مي ذارم جذابيت

اقعا جذاب شده بود . جذاب و خواستني . دستمو دور گردنش حلقه کردم و به ديوار تکيه دادمش . ديونش شده راست مي گفت و

  بودم . و عجيب تر از اون اين بود که رفتارم طوري بود که انگار

حساس اما خيلي ار ملايم و با اهيچي بينمون اتفاق نيفتاده بود . انگار هيچ خيانتي بينمون نبود . رفتم جلوتر و دوباره بوسيدمش . اين ب

  زود ازش جدا شدم . دستشو دور کمرم حلقه کرد و کمرمو

 و زيپ لباسمو.« يک زن ايده آل و خوب اولا با لباس خواب بيرون نمي ره دوما اگه رفت زيپشو کامل مي بنده :» نوازش کرد . گفت 

  «. بايد برم:» بست . زير لب گفتم 

  . ـ دوستت دارم

  . ـ من نه

  . ـ دروغ مي گي

روسي مي تو ع:» مکث کردم و گفتم ....« راست مي گي اگه بين ما کسي عاشق نباشه اون تويي نه من :» تو چشماش خيره شدم و گفتم 

  . و ازش جدا شدم و رفتم بيرون اتاق و درو بستم.« بينمت 

» :ل شدم و سريع رومو برگردوندم . آمد جلوتر و گفت يکم لباسمو مرتب کردم و رفتم پايين پله ها . يکهو يکي آمد داخل . هو

  صداي دخترونه و نازکي داشت . نفس عميق کشيدم و« ببخشيد ؟

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          382  |صفحه            

 

برگشتم طرفش . خشکم زد . ستارش بود . تموم موهاش مي درخشيد و دقيقا رنگ موهاي آبي و لباس آبي داشت . اونم تا منو ديد 

  «. بانو ... منو ببخشيد که نشناختمتون:» احترام گذاشت و گفت 

يگه تکرار د:» يين . با خشونت گفتم عصباني شدم . با غضب برگشتم و به بالاي راه پله ها خيره شدم . گلاسيوس داشت مي اومد پا

  و قبل اين که گلاسيوس به من برسه رفتم از در اصلي.« نکن 

وهامو مرتب م.« بانو ... عاليجناب نگرانتونن :» بيرون . يکم که رفتم نگهبانا دويدن طرفم . سه نفر بودن . احترام گذاشتن و گفتن 

  . خوب شروع شده و جلو تر از اونا رفتم.« بريم :» کردم و گفتم 

بود بين من و گلاسيوس اما آخرش با اومدن ستارش همه چيز داغون شد . وقتي رفتيم طرف اسب گازباس رسيد . سرمو انداختم 

  وقتي رفتيم طرف« اين جا ... چي کار مي کردي ؟:» پايين . گفت 

  «دي ؟اين جا ... چي کار مي کر:» اسب گازباس رسيد . سرمو انداختم پايين . گفت 

  ... ـ آم ... من

 ... ـ

  . ـ من خواستم حلقشو بهش پس بدم اما ... نبود

  . ـ واقعا ؟ چرا اين قدر طول کشيد و حلقه ديگه تو دستت نيست

تو چشماش خيره شدم . داشتم احساس .« براي چي اين جا اومدي آتينا ... به من بگو :» سرمو انداختم پايين . دستمو گرفت و گفت 

  بيا اين جا:» مي کردم . بغض کردم . با صداي مهربوني گفت گناه 

اگه اذيتت مي کنه نگو ... ديگم بهش فکر نکن . :» و دستاشو از هم باز کرد . رفتم تو بغلش . موهامو نوازش کرد و گفت .« عزيزم 

  »: با بغض گفتم.« مهم اينه بالاخره پيدا شدي . داره دير مي شه 

  «. ببخشيد

 . اهي لازم نيست . تو نمي خواي بگي منم نبايد اصرار کنمـ عذر خو

  ـ مرسي
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 ـ خواهش مي کنم عزيزم . بهتر نيست بريم ؟

و رفت طرف اسبش و منم برد . حس .« بريم :» از تو بغلش بيرون اومدم و اشک گوشه ي چشممو گرفتم . دستمو گرفت و گفت 

  که داره افسردم کردم يک عقده توي دلمه . که نمي ذاره خوش باشم .

گلاسيوس اين قدر رو من تسلط داري که تو :» مي کنه . که داره از اين ازدواج پشيمونم مي کنه اما لب باز نمي کردم . تو دلم گفتم 

 «يک ساعت از اين رو به اون روم کردي ؟

دن به اين واقعيت که امشب بايد با روي اسب نشست و منم نشوند . دلم مي خواست بزنم زير گريه . نا اميد شده بودم . فکر کر

  »: گازباس باشم داشت خفم مي کرد . به قصر لاريسا که رسيديم گفت

از روي اسب پريدم پايين . بهش خيره شدم . لبخند زد و رفت . منم برگشتم و .« آتينا من کار دارم . تو فورا برو تو . بايد آماده بشي 

  کجا:» ظاهر شد و گفت رفتم داخل قصر . تا رفتم لاريسا جلوم 

  «بودي ؟

  . ـ من ... همين دور و بر

  ـ دير شده بدو بيا تو اتاق

من ... اصلا » :دستمو گرفت و کشوندم تو اتاقي که همون پايين بود . نديمه رو صدا زد و منو روي صندلي رو به روي آينه نشوند . گفتم 

 دستشو روي شونم گذاشت و گونمو.« حس خوبي ندارم 

عادت مي کني عزيزم . گازباس بهترين گزينه براي تو بود . اون عاشقته پس يک کاري مي کنه حس خوبي داشته :» سيد . گفت بو

  بپوشش:» نديمه آمد داخل و لباسمو آورد . لاريسا گفت .« باشي 

اس ي ريختن . پاکشون کردم و به لبو رفتن بيرون . لباسو تو دستام گرفتم و به در اتاق خيره شدم . اشکام پشت سر هم م.« عزيزم 

  بدبختيم خيره شدم . انرژي نداشتم که حتي روي پاهام وايستم ولي

به زور از روي صندلي بلند شدم و به لباس نگاه کردم . دکولته بود و رنگ نباتي خيلي کم رنگش بيش تر از همه تعجب بر انگيز بود . 

  عروسي کهيک شاهزاده ي نور که تموم لباساش سفيده روز 
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بايد لباس سفيد داشته باشه اين طور نيست . خيلي ساده بود . خيلي لاريسا رو دوست داشتم . هر لباسي که به نديمه ها مي سپرد تا 

  برام بدوزن ساده و مثل سليقه ي من بود . بالا تنش يکم

ش يک گل خيلي شيک بود و اين تموم تزئينات سنگدوزي داشت ، يک روبان خيلي خوش رنگ بالا تنم رو از پايين جدا مي کرد و رو

  . اون لباس بود

» :لباسو مرتب کردم و درو باز کردم . لاريسا برگشت طرفم و نگاهش روي لباس خيره موند . سرمو انداختم پايين . لبخند زد و گفت 

 «. فوق العادست ... خيلي قشنگ تر از ... لباس عروسي منه

مي  خواهش:» از تو بغلش درم آورد و گفت .« فقط چهره ي ناراحتت زيباييشو مي گيره :» لبخند زدم . اومد طرفم و بغلم کرد . گفت 

  منظورش گازباس بود . فوري.« کنم حداقل دل اونو نشکن 

مه . من بالام . وقتي تموم شدي ندينديمه آمادت مي کنه :» سرمو به نشونه ي تاييد تکون دادم و نفس عميق کشيدم . خنديد و گفت 

  رو بفرست دنبالم . بايد بريم قصرتون تا اون جا بقيه ي کارا رو

  «. بکنيم

  . چشم _

  . مواظب خودت باش عزيزم _

  «چه قدر طول مي کشه ؟:» اونم رفت . رفتم داخل اتاق و نديمه هم اومد تو . روي صندلي نشستم وگفتم 

  . تزياد نه بانو . يک ساع _

  چه مدلي ؟ _

 ... تموم فر _

 اما ... چرا هميشه همين مدل بايد باشه ؟ _

 . بانو ... توي تموم عروسي ها اين رسمه که عروس موهاش کاملا فر باشه و از خيلي قبل تر بوده و هيچ وقت تغيير نمي کنه _

  خب چرا ؟ بايد براي يک مدل مو هم قانون باشه ؟ _
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  . متاسفانه بله _

ي کردم و ساکت شدم . البته اين مدل خيلي با لباسم قشنگ مي شد اما بازم مدلاي خاص تر و بهتري بود . موهامو شونه زد و منم پوف

  تو آينه به خودم خيره شدم . شايد بايد يکم همه چيزو براي خودم

يزي از دست ندادم . گلاسيوس هنوز شوهرمه و آسون تر مي گرفتم . شايد اين برام بهتر بود . بايد تموم سعيمو مي کردم . بازم من چ

  اگه ببخشمش که دلم مي خواد اين کارو نکنم بازم همه چيز برام

راحت مي شه . اگه نبخشمش هم گازباس هست . فقط مشکل اين بود که گازباس اضافي بود اما خب بايد به اينم عادت مي کردم 

  بودم اون تنها چون بر خلاف اين اضافي بودنش گاهي اوقات که تنها

آره بنيتا ... همه چيز داره به خواست تو پيش مي ره . پس نيازي به حرص خوردن :» کسم مي شد . چشمامو بستم و تو دلم گفتم 

  و لبخند زورکي زدم . اين لبخند بايد حداقل تا آخر عروسي.« نيست 

. دومين ازدواجم بدون پدر و مادرم اونم در عرض يک ماه و روي لبم باشه . مي خواستم بزنم زير خنده به خاطر اين شرايط مسخرم 

  نيم . البته يک ماه و نيم توي اين سرزمين که معادلش نزديک

چهار سال توي زمين مي شد . نديمه داشت با موهام ور مي رفت و منم چشمامو بسته بودم . ضعف کرده بودم . از روز قبل ظهرش 

  نم چشمامو باز کردم . اولينهيچي نخورده بودم . در باز شد و م

چيزي که از توي آينه ديدم گلاسيوس بود . قلبم تند زد . برگشتم طرفش و نديمه هم دست از سرم برداشت . چهرش غمگين بود . 

  از روي صندلي بلند شدم و تو چشماش خيره شدم . يک نگاه به سر

» :و اعتماد به خودم داده بودم رو ازم گرفت . لبخند تلخي زد و گفت تا پام انداخت . بغض کردم . نگاه غمگينش هر چي اميد داشتم 

  اشکم ريخت . دويدم بغلش . محکم فشارم.« مثل هميشه بهتريني 

 «. گريه نکن:» داد و گفت 

  . دارم ديونه مي شم _

  . خواهش مي کنم آتينا _
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  . مي خوام تا آخر براي تو بمونم نمي دونم چي کار کنم . گلاسيوس بايد ازت متنفر باشم اما ... اما _

ا اين قدر بي تاب نباش آتين:» هق هق کردم . از تو بغلش درم آورد و گفت .« گريه نکن . صورتت به هم مي ريزه :» فشارم داد و گفت 

  با.« . همين امشبه بعدش بازم با هميم . همين امشبو تحمل کن 

:» د زمزمه کر.« نمي تونم با اون باشم . من مي خوام ... من مي خوام پيش تو باشم  همين امشبم نمي تونم گلاسيوس .:» هق هق گفتم 

  تو چشماش خيره شدم . کلافه« پس داري باورم مي کني ؟

  «. نمي دونم:» شدم و رومو برگردوندم . با گريه گفتم 

  . دوستت دارم _

  . تو ماهري تو گفتن اين جمله _

  . به خدا عاشقتم _

فردا ميام دنبالت . فردا پيش هميم . اينو بهت قول مي دم . :» بازم هق هق ... دستمو گرفت و دوباره طرف خودش برم گردوند . گفت 

  حتي خودشم.« فقط گريه نکن . حيفه عروس به اين خوشگلي 

ه گرفتم و تم . نزديک بود بيفتم کبغض کرده بود . اشکامو پاک کرد و پيشونيمو بوسيد . خواستم يک حرفي بزنم که سر گيجه گرف

  «چي شده ؟:» گفت 

 . ض ... ضعف کردم گلاسيوس _

 «. حتما گرسنه اي:» بهم خيره شد و گفت .« براش يک چيزي بيار بخوره :» کمرمو گرفت و منو برد سمت تخت . رو به نديمه گفت 

  . از ديروز نتونستم هيچي بخورم _

ببين ... » :ره شد . چند دقيقه گذشت . تقريبا پنج دقيقه که گلاسيوس بالاخره زبون باز کرد کنارم روي تخت نشست و به زمين خي

  بهش خيره شدم...« بابت کاري که يک مدت پيش کردم ... مي خوام 

تو  :»يد و گفت انگار نمي دونست چي بگه . خند...« در دفاع از خودم مي گم که ... که تو واقعا :» و اونم همين طور . لبخند زد و گفت 

  ... تو واقعا جذابي و ... اميدوارم دوباره ازم عصباني نشي
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ي باز ساکت شد . دستشو گرفتم و سرمو رو...« ولي ... جدا بودن از تو سخته . براي هر کسي که يک بار بودن کنارتو تجربه کنه پس 

  يکم استراحت کن:» شونش گذاشتم . دستمو فشار داد و گفت 

.»  

  . ا مي گفت همين طوري هم دير شدهلاريس _

  . مهم نيست . تو مهم تري _

د کرد گلاسيوس سرمو از روي شونش بلن.« بانو گفتن مراقب لباستون باشين :» نديمه در زد و اومد تو . سيني رو گذاشت جلوم و گفت 

  کتشو روي پام انداخت . سيني.« بذار کمکت کنم :» و گفت 

حتي سعليقاي زمانم به افتخار تو به ليست صبحانه ها اضافه شده . مي دونستي لاريسا مي خواست تموم :» رو روي پام گذاشت و گفت 

  مدت يک کاري کنه تا يک روز باهات تنها باشه و با هم ديگه

وس ور که به گلاسيهمون ط« بانو ... مي تونم بقيه ي موهاتونو تموم کنم ؟:» و لبخند زد . نديمه گفت « چاي زمان رو هم درست کنين ؟

  خيره بودم زير لب آره اي گفتم و دوباره به نيم رخش خيره

مي دونم چاي زمان بيش تر مي چسبه :» شدم . داشت چاي نورو آماده مي کرد . وقتي کارش تموم شد نگاهمو غافل گير کرد و گفت 

  اما ... اون بايد براي اولين بار به دست خودت درست شه پس

 «. ورو بخورفعلا اين چاي ن

و چاي رو داد دستم و منتظر نگاهم کرد تا بخورمش . نديمه پشت سرم روي تخت نشست و شروع کرد به درست کردن بقيه ي 

  موهام . يکم که خوردمش انگار جون گرفتم بازم همون مزه هايي که

ايو چ.« بهتره بيش تر سعليقا بخوري  همشو نخور . برات خوب نيست .:» دفعه ي قبل اومد تو دهنم بود . دستمو گرفت و گفت 

  خنديد و يک سعليقا برداشت و.« چشم :» گذاشتم روي سيني و گفتم 

طرف دهنم گرفت . نمي دونستم چه طور يکهو بينمون خوب شد ولي نمي خواستم خرابش کنم . عاشقش بودم خب منم بهش نياز 

  م رژهداشتم و نبايد هي پسش مي زدم . ولي خيانتش باز جلوي چشم
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مي رفت . تو دوراهي بودم . سعليقا رو که خوردم گونمو بوسيد . خنديدم و صبر کردم تا کاملا سعليقا از دهنم بره پايين . وقتي رفت 

  «. صبر مي کردي تا بخورم بعد:» گفتم 

  . منم گشنم بود _

م . بايد برم . بچه ها رو آماده مي کن:» نمو بوسيد و گفت زدم زير خنده . حالت باحالي گرفته بود . اونم لبخند زد و يکم بعد دوباره گو

  . دوباره چهرم گرفته شد.« قراره تو مراسمت ساقدوشت باشن 

ولي نديد چون بلافاصله کتشو برداشت و رفت بيرون . عصبي شدم . مي خواستم به يکي گير بدم براي همين با عصبانيت به نديمه 

  «کار کني ؟ الان بعد موهام قراره چي:» گفتم 

 . بعدش بانو خط چشم و رژلبتونه و تموم _

سرشو انداخت پايين و گفت « شما اين جا تموم مراحل آرايشو برعکس مي رين ؟ اول لباس بعد مو بعد صورت ؟:» صدام اوج گرفت 

  .. بسه ... لابد قانونه:» فوري گفتم ...« متاسفم بانو . ولي ما :» 

و بعد با حالت مسخره ترتيبشو گفتم . اونم ساکت شد . داشتم ...« دم ... آرايش بايد به ترتيب زير باشه بند ششم ماده ي هزار و سيص

 . ديونه مي شدم

اضطراب گرفته بودم . موهام که درست شد و بعدم خط چشمو رژو زدن حتي شوق نداشتم که خودمو توي آينه نگاه بکنم . يک 

  کاشي بيضي شکل و رفتم بالاراست رفتم بيرون اتاق . رفتم طرف اون 

وقتي به بالا رسيدم لاريسا روي تختش نشسته بود و به زمين خيره بود . لباسشو عوض کرده بود . با رفتنم طرفش اونم از روي تخت  .

  «. عالي تر از اين نمي شد:» اومد پايين . با شوق گفت 

لخي گوشه لبخند ت.« اون الان تو قصره . گفت يکم به اوضاع مي رسه :» صداش لرزيد « اورنينا کي مياد ؟:» سرمو انداختم پايين و گفتم 

  ي لبم نشست . ممکن بود لاريسا رو خيلي عصباني کنه ولي

 روسي شلوغ باشه . حوصله ي اون جمعيتشرط گذاشته بودم که اورنينا حتما بايد توي عروسيم باشه . حتي گفته بودم نمي خوام ع

  ... زيادو نداشتم . براي همين توي عروسي فقط نزديکا بودن
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پتروس ، سان ، اورنينا ، کارانوس ، سمارسيس ، گلاسيوس ، آرتميس و آراميس ؛ برلا و استرنو ... نگران بودم چون اول که اون شرطو 

  وگرنه گذاشته بودم نمي دونستم سمارسيس هم قراره بياد

از لاريسا نمي خواستم که کارانوس هم باشه . يک جورايي مي خواستم دلم خنک شه . مي خواستم لاريسا رو اذيت کنم ولي 

  سمارسيس ... دلم نمي اومد . در واقع اصلا مستحقش نبود . لاريسا گفت

يش بدم . اون لحظه دوباره عصبانيتم از گلاسيوس و اصلا نمي خواستم دل دار...« نمي دونم مي تونم باهاشون رو به رو بشم يا نه  »:

  دير مي شه من مي رم:» اون برگشته بود براي همين گفتم 

  «. پايين

 . ـ باشه . آمدم

و جلو تر از من همون طور که غرق فکر بود رفت طرف پله ها . منم با اين که بيش تر از قبل به تعداد زيادشون عادت کرده بودم اما 

  با بيضي رفتم پايين و بعد ده دقيقه منتظر موندم تا اين بار هم

و رفتيم . .« باشه » :نفس عميق کشيدم و گفتم .« با اسب بريم خيلي دير شده . گازباس منتظرته :» لاريسا برسه . لاريسا که رسيد گفت 

  نگهبانا اسبا رو آوردن و ما هم سوارشون شديم . براي من

رو آوردن . فکر کنم مال خودم بود . اما مال لاريسا خوشگل تر بود . سفيد بود . وقتي سوار اسب شديم دوباره همون اسب طلايي قبلي 

  دوتامون کنار هم حرکت مي کرديم . فرصت شد خوب تر

ببينمش . چشماي مشکيش که جذابيتش با خط چشمش بيش تر شده بود با موهاي سفيدش خيلي تضاد خوشگلي داشت . واقعا هم 

  لوم مي شد و حتي خيلي خوشگل تر از من . من که واقعاسن من مع

برام عجيب بود . اون واقعا خوشگل تر از اورنينا بود ولي چرا کارانوس عاشق اورنينا شده ... نمي دونم . هيچ  محوش مي شدم . ولي

  وقت هم نفهميدم ولي اون موقع يک دليل ظاهري براي خودم

ز گلاسيوسه اما وقتي عاشق مي شي اون شخص برات از همه لحاظ بهترينه تا کسي که ظاهر گازباسم خيلي خوشگل تر ا:» آوردم 

  دليل درستيم آورده بودم . خب اگه مال ظاهر بود.« بهتري داره 

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          391  |صفحه            

 

يک نفر هيچ وقت نمي تونست بين دو تا خواهر دو قلو يکي رو انتخاب کنه براي ازدواج يا عاشق شدن . پس مسلما خيلي چيزاي بيش 

  ري توش موثر بود ولي هر چي بود ... منم بايد پيش وجدانمت

رو راست مي بودم و جز حقيقت حداقل تو ذهن خودم چيزي به خودم تحويل نمي دادم . و حقيقت اين بود ... من عاشق اخلاق و رفتار 

  اورنينا بودم . اون مظلوم بود ، مهربون و خاکي ولي لاريسا به

مي خواست سر هر کسي مي آورد . اين اخلاقش يکم اونو تو ذهن من پايين تر از اورنينا مي آورد .  محض عصبانيتش هر بلايي که

  نگران بودم . اين بار نه به خاطر امشب اون قدر به اورنينا و

اش کاري لش ککارانوس و لاريسا فکر کردم که به غلط کردن افتادم . که کاش پا فشاري نمي کردم تا اورنينا و کارانوس بيان . حداق

  نمي کردم که کارانوس بياد . وجدانم يکم راضي بود چون بزرگ

 . ترين دليلم براي دعوت اورنينا اين بود که دلش خيلي براي بچه هاش تنگ مي شد

هر چي بود اون مادر بود و مي خواستم يک فرصت ديگه بهش بدم تا شايد لاريسا رو راضي کنه که لاريسا برش گردونه يا حداقل 

  کدورتاي بينشون از بين بره . نگاهمو از روي لاريسا برداشتم و به

رو به روم خيره شدم . گلاسيوس الان کجا بود و چي کار مي کرد ؟ به چي فکر مي کرد ؟ به من ؟ به ازدواجم ؟ يا يک دختر ديگه ؟ يا 

  ستارش ؟ بازم نمي دونستم . قصر من و گازباس زياد دور از

واقعيت اين بود که تو اون سرزمين خيلي قصر وجود داشت علاوه بر الهه ها همه ي کهکشانا يک قصر داشتن که  قصر لاريسا نبود .

  محل زندگيشون با ستاره ي اصليشون بود . ولي واقعا قصر الهه

ضمن قصر  ها با همشون فرق مي کرد . خيلي تو چشم بود . هر کس از چند فرسخي مي فهميد که اين قصر مال يک الهست . در

  گلاسيوس بين بقيه ي قصراي کهکشانا بهترينشون و بزرگ ترينشون

بود پس بقيه زياد قصر حساب نمي شدن . حداقل تو اون سرزمين که اصلا خونه وجود نداشت و همه چيز قصر بود . به تموم مسائل 

  فکر مي کردم الا به عروسيم . مي خواستم حواسمو پرت کنم چون
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نه بايد با گازباس مي بودم . چون اون شوهرم بود و وظيفم بود . تا اين که به قصرمون رسيديم . قبلش يک بار چه مي خواستم چه 

  ديده بودمش . هميشه تعجب مي کردم چه طور اون قدر لباساشونو

ي که مي ديدم اين سريع مي دوزن و چه طور اون قدر سريع يک قصر رو مي سازن و هيچ وقت از سرّ کارشون مطلع نشدم و تنها چيز

  بود ... انگار يک نقشه مي کشيدن ، وسايلو آماده مي کردن و

خود به خود چيزي که مي خواستن ساخته مي شد . کاش تو زمينم همين طور بود . همه چيز راحت مي شد . لاريسا از فکر درم آورد و 

  خواستم پياده شم که صداي گازباس!« آتينا پياده شو :» گفت 

برگشتم طرفش اما فرصتي بهم نداد و از روي اسب کشوندم پايين . دستاشو روي .« بانو خودم کمکش مي کنم :» اومد از پشتم 

  واو ... عزيزم تو عالي اي . واقعا خوشگل:» بازوهام گذاشت و گفت 

 و بهش خيره شدم . خنديد و گفت سرمو بالا آوردم.« دوستت دارم :» لبخند زدم و سرمو انداختم پايين . گونمو بوسيد و گفت .« شدي 

  آماده اي ؟ پا به اين قصر که بذاريم ديگه اين جا خونمونه و:» 

آماده بودنت مهم :» به در قصر خيره شدم . نفس عميق کشيدم . آماده بودم ؟ وجدانم داد زد .« هم خونه ايم و ... همه کس هم ديگه 

  »: براي همين لبخند زورکي زدم و گفتم.« نيست . برو . بايد بري 

. حتي کارانوسم نبود . تا اورنينا رو ديدم از خوشحالي بازومو گرفت و با هم رفتيم داخل . هنوز بقيه نبودن و فقط اورنينا بود .« آره 

  نمي دوني چه:» جيغ کشيدم و دويدم پيشش . بغلم کرد و گفت 

 «بانو بدون شما آخه اين عروسي چه صفايي داره ؟:» از تو بغلش در اومدم و گفتم .« قدر ازت ممنونم بنيتا ... مرسي که دعوتم کردي 

  اق عقدو تزئين کردم . سليقتو ميببين يکم ات:» خنديد و گفت 

و دوباره خنديد . لبخند زدم . هنوز متوجه لاريسا نشده .« شناسم ... البته با تقلب چون هر چي من دوست داشته باشم تو دوست داري 

  بود و مي خواستم يک جوري متوجهش کنم اما حرف زدنش

ابتونم يکم درست کردم تا رويايي تر بشه . بايد ببينيش عالي شده ولي بقيه اتاق خو:» نمي ذاشت . انگار واقعا ذوق داشت . ادامه داد 

  گفتن شب که رفتين همون موقع ببينين چون سورپرايز بزرگيه
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  «انو ؟ب:» خنديدم و گفتم .« هر چند دلم مي خواد حالت صورتتو وقتي اون اتاقو مي بيني ببينم اما خب چاره چيه ؟ هيجان تو مهم تره 

 ؟ـ جانم 

با چشم و ابرو به لاريسا اشاره کردم که پشت سرم بود . اورنينا انگار تازه فهميده بود هست و البته خيلي هول شده بود . به لاريسا 

  باهاش:» خيره شد و لاريسام به اون . نفس عميق کشيد و گفت 

کنارم وايستاد و دستشو پشت کمرم گذاشت و  و از کنارم رفت سمتش . برگشتم و به اون دوتا خيره شدم . گازباس.« حرف مي زنم 

  اونم به اونا خيره شد . اورنينا رفت جلوي لاريسا و احترام گذاشت

ي بانو ... دلم براتون خيل:» بهش . چشماي لاريسا انگار خيلي ناراحت بود . انگار يک غم خيلي بزرگ تو وجودش بود . اورنينا گفت 

 «. تنگ شده بود

  . جود کارانوس کنارت ديگه از اطراف غافل شيـ فکر مي کردم با و

لحنش طعنه داشت اما به خوبي مي فهميدم پشتش يک کينه ي خيلي عميقه اما همون مهربوني خالصانه هم باهاش مخلوط بود با اين 

  حال چيزي که تو ظاهر مي تونستي ببيني کسي بود که دلش مي

  «... اصلا اين طور نيست:» شو گرفت و گفت خواد با اورنينا رقابت کنه . اورنينا فوري دست

  ـ پس چه طوريه اورنينا ؟ دقيقا مي شه توصيف کني زندگيت با شوهر من چه طور مي گذره ؟

  «. داري مي لرزي:» قلبم تند تند مي زد . چرا همه چيز داره خراب مي شه ؟ گازباس تو گوشم گفت 

 ... ـ مي ترسم

ورو خواهر کوچولو ت:» اون يکي دستشم گرفت و گفت ...« دونم ... مي دونم کنار اون بودن حق توئه  ببين لاريسا مي:» اورنينا گفت 

  ابروهام.« خدا منو ببخش . پشيمونم از کاري که باهات کردم 

ات مي گه مبايد پشيمون باشي ولي چش:» بالا پريد . خواهر کوچولو ؟ اورنينا بزرگ تر بود ؟ اصلا فکرشو نمي کردم . لاريسا گفت 

  نيستي اورنينا . تو داري لذت مي بري از بودن پيشش و اگه بازم
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لاريسا ... من مي خوام ازت عذر بخوام و هر :» اورنينا با بغض گفت .« زمان به عقب بر مي گشت اين همون کاري بود که مي کردي 

  لاريسام بي برو« کاري بگي مي کنم تا منو ببخشي . خب ؟

پشت اورنينا به من بود و نمي تونستم عکس العملشو ببينم فقط کلمه اي که زير لب زمزمه کرد .« جدا شو  ازش:» برگشت گفت 

و يکهو صداي سيلي لاريسا تو کل قصر پيچيد و بين ديوارا منعکس شد . بي اختيار با ترس و .«نه :» شنيدم و داشتم از حال مي رفتم 

  . هيچي نيست عزيزم:» تشو روي شکمم گذاشت و گفت لرز خودمو به گازباس چسبوندم . اون يکي دس

لاريسا ... اگه با اين کار آروم مي شي باشه ... ولي ... اون چيزي که دفعه ي قبل ازم خواستي رو :» اورنينا گفت .« آروم باش . مي گذره 

  تو:» لاريسا سرخ شده بود از عصبانيت . داد زد .« نخواه 

  «. يک ذره هم پشيمون نيستي

  ... ـ پشيمونم لاريسا نبايد تو اون فرد مي بودي . نبايد نامزد کارانوس مي بودي ولي ... ولي خب ... از بودن با کارانوس و انتخابش

دوباره لاريسا نذاشت حرفشو ادامه بده و زد تو گوشش . از تو بغل گازباس در اومدم و دويدم بازوي اورنينا رو گرفتم . داشت ميفتاد 

  . دستمو گرفت« بانو خوبين ؟:» دام مي لرزيد . گفتم زمين . ص

منو ببر » :کل بدنش مي لرزيد و اصلا نمي تونست روي پاي خودش وايسه و به من تکيه کرده بود . لرزيد و با صداي مرتعشش گفت 

  فوري سرمو به.« ... حالم داره به هم مي خوره ... منو ببر 

مت دستشويي . به محض اين که رفتيم تو بالا آورد . حالش خيلي بد شده بود و من فکر مي نشونه ي تاييد تکون دادم و بردمش س

  کردم تقصير منه . بد جور مي لرزيد . با اين که بالا آورد ولي

.« مک ا کگازباس بي:» دوباره افتاد کف دستشويي . غش کرده بود . نمي دونستم چي کار کنم . تنها کاري که کردم اين بود . جيغ زدم 

  اونم فوري دويد و خودشو به ما رسوند . کنارم روي زمين زانو

  «. تو برو:» زد و گفت 

 . ـ نه . حالش خوب نيست . گازباس تقصير منه . مقصر منم

 . به اورنينا خيره شدم.« برو بيرون :» گريه افتادم . اشکمو پاک کرد و داد زد 
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ديد هيچ کاري نمي کنم اورنينا رو بغل کرد و بردش بيرون و منم مثل عروسک کوکي دنبالش راه افتادم . دويد تو نزديک ترين اتاق 

  . تا رفتيم توش تزئيناتش بهم فهموند که اتاق عقده . همون جا

لاريسا اومد تو و به ديوار تکيه داد . دلم  روي زمين نشست و سر اورنينا رو روي پاش گذاشت و آروم بهش سيلي زد تا به هوش بياد .

  مي خواست بکشمش . اورنينا چشماشو بي حال باز کرد . با

 بانو تو رو خدا بلند شين ببريمتون اتاق بالا . اون جا استراحت:» دستمو گرفت و چشماشو بست . گفتم « بانو خوبين ؟:» گريه گفتم 

  شده بود . دستشو چشماشو باز کرد و هيچي نگفت . زرد.« کنين 

روي شکمش نگه داشت و اون يکي دستشو به زمين تکيه داد تا به کمکش روي زمين بشينه . به دستش که روي شکمش بود خيره 

  شدم . نا خود آگاه شک کردم . حالت تهوع ... شوخي اي که با

.. نه .:» ه ؟ صداش باعث شد از فکر بپرم بيرون کارانوس باهام کردن . چشمام داشت از حدقه مي زد بيرون . بالاخره حاملست يا ن

  موهاشو از اطراف.« خوبم ... ببخشيد . نبايد اين طور مي شد 

صورتش کنار زد و به زمين خيره شد . بايد مي فهميدم ولي تو اون زمان که اونا دور و برم بودن نمي تونستم . بي خيال شدم و تو دلم 

  «. لي لاريسا نبايد بفهمهگازباس مهم نيست بفهمه و:» گفتم 

براي همين يکم به گريم رنگ و لعاب دادم و رفتم تو بغلش . خيلي به گازباس نزديک بود و مسلما گازباس مي شنيد ولي لاريسا نه . 

  و از« بانو ... حامله اين ؟:» براي همين تو گوشش زمزمه کردم 

نه ي تاييد تکون داد . داشتم مي مردم . گازباسم تعجب کرده بود . يکهو تو بغلش در اومدم . با عجز بهم خيره شد و سرشو به نشو

  در همچين باز شد که ناخود آگاه جيغ کشيدم . کارانوس بود . دويد

ورنينا ا« خوبي ؟ اورنينا چت شده ؟ اوضاعت خوبه ؟:» پيش اورنينا و کنارش روي زمين زانو زد . اورنينا رو تو بغلش فشار داد و گفت 

  شو بست و تو بغلش خودشو فرو کرد . لاريسا باچشما

کارانوس برگشت طرف لاريسا و همچين با غضب نگاش کرد که اگه ما نبوديم حتما مي کشتش . اورنينا رو ...« کارانوس :» بغض گفت 

  «. بريم . بايد استراحت کني:» از توي بغلش در آورد و گفت 
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بگه که کارانوس نگاهش روي گونه ي اورنينا ثابت موند . اورنينا بلافاصله سرشو اورنينا خواست از بين لباي خشکش يک چيزي 

  به لاريسا« اين کبودي چيه ؟:» انداخت پايين . کارانوس گفت 

خيره شدم . داشت گريه مي کرد . گازباس تموم حواسش پيش من بود و اين معذبم مي کرد . کارانوس يکهو انگار برق گرفته 

  «. هيچي:» نگاه کرد . اورنينا دستشو گرفت و گفت  باشدش به لاريسا

کارانوس اورنينا رو پرت کرد تو بغل من و از جاش بلند شد و رفت جلوي لاريسا . لاريسا لبخند تلخي زد ، دست کارانوسو گرفت و 

  کارانوس مهلت نداد...« خ ... خوبي ؟ کارانوس ... دلم :» گفت 

لاريسا « وش دست بلند کردي ؟ به خاطر من ؟ روي زن من دست بلند کردي ؟ کبودش کردي ؟چرا ر:» حرفشو تموم کنه و غريد 

  لاريسا مي خواي ده:» خشک شده بهش نگاه کرد . کارانوس داد زد 

ن ياورنينا ... حق نداره ا:» کارانوس گفت .« کارانوس نکن :» اورنينا با صداي ضعيفش گفت « برابر اون کبودي رو روي تو بندازم ؟

  کارو بکنه بايد تقاصشو پس بده برام مهم نيست که مقامش

آتينا » :لاريسا بغضش ترکيد و هق هق کرد . دوباره اشکام ريختن و اين بار گازباس رو بهم گفت ...« چيه و چه بلايي سرم مياره ولي 

  »: با صداي لرزون و دورگم گفتم...« ... خط چشمت با اشکات 

کرد و  لاريساهق هق.« بانو حرکت نکنين . دوباره از حال مي رين :» واست بلند شه که بازوشو کشيدم و گفتم اورنينا خ.« مهم نيست 

  و.« هنوزم ... هنوزم کارانوس ... نمي فهمم چرا اون :» گفت 

ي و زبونم چرخيد ولبي اختيار ت.« مواظب بانو باش . من به مامان مي رسم :» باز با شدت بيش تري هق هق کرد . به گازباس گفتم 

  همون لحظه متوجهش نشدم . اورنينا رو به گازباس دادم و رفتم

نوس جلوي اون براي من جبهه مي گيري... کارا:» دستشو بيرون کشيد و گفت .« گريه نکنين :» پيش لاريسا . دستشو گرفت و گفتم 

  تو هنوزم حق مني . چرا اون ؟ من دوستت داشتم توام دوستم

دلم مي خواست براش گريه کنم . انگار به بن بست خورده بود . انگار داشت با .« ول جذابيت اونو خوردي . بگو که همينه داري فقط گ

  التماس چيزي رو که نداشت به دست مي آورد . انگار از
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ردم ... آخه چرا مي همه جا دستش کوتاه بود . کارانوس ساکت شد و رفت طرف اورنينا . همش تقصير من بود . غلط کردم . غلط ک

  خواستم از اون بيچاره انتقام بگيرم ؟ کارانوس کتشو روي

شونه هاي اورنينا انداخت و بلندش کرد از روي زمين . منم بازوي لاريسا رو گرفته بودم نکنه باز حال اون بد بشه . کارانوس اومد 

  اگه ... اگه بچم آسيبي ديده باشه تو:» جلوي لاريسا و گفت 

ديگه داشتم مي مردم . لاريسا خشکش زد . اشکاش مي ريختن اما هق هقش خاموش شده بود . خودشو روي .« ر مي دونم رو مقص

  زمين انداخت و به زمين خيره شد و اشکاشم پشت سر هم مي

کارانوس « .س ... برو کارانو:» ريختن . انگار آخرين ضربه بهش وارد شده بود . انگار بد ترينش بود . اورنينا با صداي ضعيفش گفت 

  خواست جوابي بده که لاريسا با صداي دو رگه اي گفت

تو رو خدا . امروز ... امروز روز منه . خواهش مي :» و از جاش بلند شد . فوري دستشو گرفتم و گفتم .« نياز نيست ... من مي رم  »:

  . کنم برام کابوسش نکنين . نمي شه شما نباشين

اين  جاي من:» دستشو از توي دستم بيرون کشيد و روي گونم گذاشت . با صداي خستش گفت .« ش مي کنم خواهش مي کنم . خواه

  جا نيست عزيزم . به خودت سخت نگير و پيششون خوش

و رفت طرف در ، بازش کرد و رفت بيرون . جدي رفت . واقعا رفت و تنهام گذاشت . اورنينا از کارانوس ناراحت شد و .« بگذرون 

  ت ازش گله مي کرد اما هيچي نمي شنيدم . دنيا داشت رويداش

سرم خراب مي شد . ديگه انگار از دنيا جدا شده بودم . تکيمو به ديوار دادمو روي زمين سر خوردم . سرمو رو زانو هام گذاشتم و 

  چشمامو بستم . از سر درد داشتم مي مردم . بد ترين عروسي

اي بود که تا حالا ديده بودم و مقصر کارانوس بود . اون با تموم بدياش حتي از لاريسا طلب کار بود . دست يکي روي شونم نشست و 

 «خوبي ؟:» بعد صداي گازباسو شنيدم 

کن .  رو کنسل عروسي:» سرمو از روي زانو هام بلند شدم . بهش خيره شدم و بعد يکم مکث از جام بلند شدم . با صداي خستم گفتم 

  «. به سمارسيس و بقيه بگو نيان ... نمي تونم اين کارو بکنم

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          397  |صفحه            

 

 «... اما آتينا:» يکهو گفت 

 . ـ مي دونم . فقط بگو عاقد چند دقيقه بياد حوصله ي مراسم ندارم . اين کم ترين کاريه که مي توني برام بکني

م وسط حرفش رفتم بيرون و درو بست...« ... آتينا منو ببخش . همه چيزو  آتينا:» و مثل شکست خورده ها رفتم طرف در . اورنينا گفت 

  . از همه چيز خسته بودم . حوصله ي خودمم نداشتم . رفتم

طرف پله ها . حتي توان نداشتم که برم بالا . روي پله ها نشستم و سرمو به نرده ها تکيه دادم . با ناخنم شکلاي نا مفهومي روي چوب 

  شيدم . ذهنم خالي بود . هيچ فکري نمي اومد تونرده ها مي ک

سرم . فقط سر درد بود و سر درد . بد ترين روز عمرم بود . بد ترين . در باز شد و گازباس اومد طرفم . کنارم روي پله نشست و 

 ساکت موند . بهش خيره شدم . مکث کردم و بعد تاجمو از روي

..« .هيش :» گفتم ...« مي دونم امروز پر اعصاب خردي برات بود اما :» يره شد و گفت موهام بر داشتم و گذاشتم تو دستش . بهم خ

  مي خواي ببرمت تو اتاق:» دستشو دور شونم حلقه کرد و گفت 

سرمو به نشونه ي تاييد تکون دادم . بغلم گرفت و بردم بالا . تموم مدت چشمامو بسته بودم و تو بغلش مي « تا استراحت کني ؟

  »: بخوابم . از هر مخالفتي خسته بودم . به در که رسيديم گفت خواستم

چشمامو باز کردم و به در خيره شدم . حتي نمي تونستم دستمو تکون بدم . به هزار زور درو باز کردم و « عزيزم ... درو باز مي کني ؟

  دوباره چشمامو بستم . بردم توي اتاق و روي تخت منو دراز

بياد  بگو نگهبانا دنبالش بگردن . مي ترسم بلايي سرش:» د و کنارم نشست . به سختي لبامو تکون دادم و گفتم کشوند . کتشو در آور

  الان فقط به:» همون طور که پتو رو روم مي کشيد گفت .« 

 «. چشماتو ببند:» دوباره روي تخت کنارم نشست و گفت .« فکر خودت باش 

م . همين و سرشو عقب برد . چشمامو بسته نگه داشتم . اين طور مواقع نگاه نکردن تو چشمامو بستم و يکهو لبشو گذاشت رو لب

  چشماي طرف خيلي بهتر بود . سرم داشت مي ترکيد . صداي
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ي مي ... م:» قدماش که ازم دور مي شد باعث شد چشمامو باز کنم . صداش زدم . برگشت طرفم و با حالت سوالي نگاهم کرد . گفتم 

  «کس نياد داخل ... حتي ... گلاسيوس و بچه ها ؟ شه بگي هيچ

  «گازباس ؟:» سرشو به نشونه ي تاييد تکون داد . دوباره گفتم 

 ـ جانم ؟

  . ـ بمون پيشم . نمي خوام تنها باشم

  . ـ تو بايد استراحت کني

 . ـ نمي تونم

دستشو بالاي سرم گذاشت ، موهامو « پس ... عاقد چي ؟:» م و دوباره اومد سمتم . گفت.« مي مونم :» مکث کرد ، کتشو در آورد و گفت 

  «. الان بخواب شب خبرش مي کنم:» نوازش کرد و گفت 

خيلي خسته بودم و خوابيدم اما زياد طول نکشيد که بيدار شدم . بيش  . چشمامو بستم و اونم به نوازش موهام ادامه داد . خوابم برد

  بسته باشم و چند دقيقه ي بعدتر شبيه اين بود که انگار چشمامو 

باز کرده باشم اما گازباسو ديدم که کنارم دراز کشيده بود و چشماشو بسته بود . لبخند تلخي زدم . اونم رو به سقف بود . راز مرداي 

  اون سرزمين چي بود ؟ آرنجمو تکيه گاهم کردم و بهش خيره

 . شدم

سي بود . دستمو برم جلو و موهاشو نوازش کردم . هنوزم چشماش بسته بود . تو اين موقعيت بودنش نعمت بود . نهايت خوش شان

  خم شدم و گونشو بوسيدم . بودنش برام لذت بخش بود . حوصله

ي گريه و جيغ و داد و زاري رو نداشتم . فقط مي خواستم توي فکر نباشم . سرمو روي سينش گذاشتم و چشمامو بستم . دستاش دور 

  زم حرکتي نکردم . کمرمو نوازش کرد و گفتکمرم حلقه شد . با

  «. ببخشيد عزيزم خوابم برد »:

 ـ گازباس ؟
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  ـ بله ؟

  ... ـ لاريسا

  . ـ هنوز پيدا نشده . به نگهبانا گفتم هر وقت پيدا شد فورا بهم خبر بدن

  ـ بريم خودمون دنبالش بگرديم ؟

 ... ـ هنوز عاقد مونده آتينا

 ـ تو اين شرايط مهمه ؟

 ـ بنيتا چرا مهم نباشه ؟

نته تو هنوز لباس عروسي ت:» براي اولين بار بعد شاهزاده شدنم بنيتا صدام زد . روي تخت نشستم . موهامو پشت گوشم داد و گفت 

  ... هنوز ما کاملا مال هم نشديم ... اين تو اولويت نيست ؟ لاريسا

و اونم روي تخت رو به روم نشست . دستمو گرفت .« کار خوبي به نظر نمي رسه  يکم ناراحته ... رفته تا تنها باشه . به هم زدن خلوتش

  پس تو:» و تو چشمام خيره شد . نفس عميق کشيدم و گفتم 

نه . آماده اي ؟ عاقد طبقه ي پايي:» و دستمو فشار داد . سرمو انداختم پايين . گفت .« بيا تمومش کنيم :» لبخند زد و گفت ...« مي گي 

  دوباره تو چشماش.« تا وقتي که ما عقد نکرديم نره قراره 

از روي تخت بلند شد ، دست منم گرفت و بلندم کرد . درو باز کرد و دوتامون رفتيم بيرون . .« باشه ... آمادم :» خيره شدم و گفتم 

  سرمو.« اگه ... اگه خسته اي ببرمت آتينا :» يکهو وايستاد و گفت 

فت و خودش ر.« آره ... بيا انجامش بديم :» دم و پامو روي پله ي اول گذاشتم . تو چشمام خيره شد و گفت به نشونه ي منفي تکون دا

  . و منم دنبالش رفتم . پله ها زياد نبودن و خستم نمي کردن

ه بود و با نشستوقتي پايين رسيديم رفتيم تو اتاقي که قرار بود عقد کنيم . نه کارانوس بود نه اورنينا عوضش عاقد روي صندلي 

  ورودمون از جاش بلند شد و احترام گذاشت . گازباس بازومو گرفت و
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اصلا حسي نداشتم . حس نمي کردم که دارم عقد مي کنم . حس نمي کردم که دارم مال گازباس .« لطفا زود تر انجامش بده :» گفت 

  مي شم و اصلا حس نمي کردم اون زماني فرا رسيده که تموم روزو

انگار هيچي نمي شنيدم . انگار جزو سرنوشتم بود تو هيچ کدوم از .« چشم عاليجناب :» استرس داشتم . لبخند زد و گفت براش 

  . مراسماي عقدم چيزي نشنوم . دستامو گرفت و رو به روم وايستاد

ميدم تموم شد که بغلم گرفت و هيچي حس نمي کردم . هيچي نمي ديدم . هيچي نمي شنيدم . داشتم دق مي کردم . فقط از اون جا فه

  بوسيدم . حتي جواب دادنم رو هم حس نکرده بودم . عروس تو

هپروت . حالم داشت به هم مي خورد . از اين که مي بوسيدم داشتم نفس کم مي آوردم . هيچ وقت بودن با اون برام مثل گلاسيوس 

 . نمي شد . ديگه طاقت نياوردم و ازش جدا شدم

سرمو انداختم پايين . منظورشو فهميدم اما مي .« هنوز شروع شده آتينا :» لبخند زد و گفت « تمومه ؟:» و گفتم نفس عميق کشيدم 

  خواستم بميرم . حالا که اين زمان رسيده بود فهميدم چه قدر

عاقد « .آروم باش :» فت سخت تر از اوني بود که فکر مي کردم . ترسيده بودم . دستام يخ زده بود . دستامو تو دستش فشار داد و گ

  «. تبريک مي گم عاليجناب ، بانو . من تنهاتون مي ذارم:» گفت 

دم آب دهنمو قورت دا« بريم بالا ؟:» و رفت بيرون . تنهامون که گذاشت ، درو که بست داشتم از ترس غش مي کردم . گازباس گفت 

  سب ... ببين گازبا:» و سعي کردم حرف بزنيم . براي همين گفتم 

 من مي دونم که حق با توئه ... وظيفه ي منه اما ... اما الان شرايطم ... من مي خوام درکم کني ... باعث شدم بين اورنينا و کارانوس ، ...

  ... بين اورنينا و لاريسا و کارانوس و لاريسا دعوا بشه

... پس ... پس ... خواهش مي کنم . ب ... بذار امشب باعث حال بد لاريسا و گم شدنش منم ... ممکنه الان تو سخت ترين خطر باشه 

  «. تو حال خودم باشم

ـ اما اون فقط خلوت کرده . بهت گفتم ... دنبالش مي گرديم ... تا فردا بهت قول مي دم پيداش مي شه . قول مي دم . پس امشب ... 

  . تنها آرزومو بر آورده کن
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:» گفت  بغلم گرفت و.« باس نمي تونم . تو بايد درکم کني . من حتي تحمل خودمم ندارم من خستم گاز:» سرمو انداختم پايين و گفتم 

  تو چشماش.« آتينا اين آخرين باريه که محترمانه ازت مي خوام 

خيره شدم . ترسيدم . چرا اين قدر اصرار مي کرد ؟ وقتي دوستم داشت بايد به خاطر من تحمل مي کرد و خود خواه نمي بود . بايد 

  نگرانم مي بود . اما بهم مي گفت کاري نکن به زور انجامش بدم ؟ با

يکهو آن چنان توگوشي اي بهم زد که پرت شدم روي زمين . گونم ...« حقيقت اينه :» پوزخند زد و گفت « تو چته ؟:» تعجب گفتم 

 «چ ... چي کار مي کني گازباس ؟:» سوخت . با لکنت گفتم 

 ... مـ حقيقت اينه . ازت متنفر

گيج شده بودم . دستمو روي گونم گذاشتم . انگار تموم مويرگاي صورتم داشت پاره مي شد . خيلي دستش سنگين بود . تو چشماش 

  آخه چرا ؟ پس ... پس براي چي با من:» خيره شدم و گفتم 

 رات بسازم . يکي خيلي بد تر از اونيبراي اين که بدترين زندگي رو ب:» کنارم روي زمين نشست و با پوزخند گفت « ازدواج کردي ؟

  فقط براي:» بغض کردم . گفتم .« که تو براي خواهر من ساختي 

» :دوباره زد تو گوشم . نزديک بود نالم در بياد . چرا اين قدر زور داشت ؟ اشکم ريخت . صورتم برگشت . زمزمه کردم « خواهرت ؟

  ن ... نه منمن مقصر نبودم . لاريسا و گلاسيوس اين کارو کرد

.»  

  . ـ مي تونستي قبولش نکني . کسي مجبورت نکرده بود

و « .خب پس چرا زندگي منو به هم ريختي و باهام ازدواج کردي ؟ مي تونستي از اول بکشيم که راحت شم :» گريه افتادم . داد زدم 

  خواستم . اون سم:» هق هق کردم . چيزي که گفت تو سرم پيچيد 

کار من بود ولي ورونيکا همه چيزو خراب کرد و نجاتت داد ولي بعد که شدي شاهزاده ي نور گفتم بد نيست اين وسط يک مقاميم 

  هق هقم شديد تر شد . ناله.« گير من بياد و از طرفي زجر کشت کنم 

رو سرت ميارم و توام دم نمي زني چون مي بد ترين بلاها :» بازومو چنگ انداخت و گفت « چرا بهت اعتماد کردم ... چرا ؟:» کردم 

  دوني هر کار بکني سر گلاسيوس و بچه هات مياد . تنها خانواده
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اين کارو نمي کني ... چون همين الان نگهبانا رو خبر مي کنم تا بندازنت :» مثل برق گرفته ها برگشتم طرفش . گفتم ...« اي که داري 

  مانده ي نگهبانايمن يک عمر فر:» خنديد و گفت .« زندان 

قصر لاريسا بودم . صميمي ترين کسشون منم ... اونا به من بيش تر از هر چيزي احترام مي ذارن و مي دوني چيه ؟؟؟؟ بهشون سپردم 

  «. که افتادم زندان خودشون کارشونو بکنن

ه ي کنم از دست زندگي اي که گيرم اومداشکام مثل سيل ريختن . تو منگنه بودم . ديگه دلم مي خواست بميرم . مي خواستم خود کش

  آخه ... آخه گازباس زندگي:» بود . روي پاهام وايستادم و گفتم 

خب ولم کن . مي :» از جاش بلند شد و کمرمو گرفت . حالم داشت ازش به هم مي خورد . گفتم ...« خواهرتو من خراب نکردم من 

  . بيرون کشيدمو از تو بغلش خودمو « خواي بزنيم اين کارا چيه ؟

ديگه چيزي براي از دست دادن نداشتم . لاريسا که رفته بود . گازباس که تو زرد از آب در اومد . گلاسيوس که بهم خيانت کرده بود 

  و واقعيت اين بود که تو اون لحظه ازش متنفر بودم . از خانوادم

رفتم طرف در اتاق و خواستم برم بيرون .« هر چه بادا باد :» م گفتم دور بودم . واقعا هيچ اميدي براي زندگي نداشتم . تو دلم به خود

  من فقط مي خوام زجرت بدم و زجر دادن فقط زدن:» که گفت 

سرمو تکون دادم و رفتم بيرون . انگار برام مهم نبود . انگار يک آدم افسرده و نااميد از زندگي بودم . فکر کردم اون شبو .« نيست 

  . چون همون کاري رو کرد که قرار بود بکنه . بهراحتم اما نبودم 

اتاقمون که رفتم تازه تزئينات اورنينا رو ديدم . با ديدنشون ياد اورنينا افتادم . ازش متنفر شدم . همش گلبرگ بود . شبيه قلب بودن 

  و سفيد . گلشو تو اون سرزمين نديده بودم شايد مال جنگل بود اما

تخت که گلبرگا ريختن بخوابم . اورنينام نبايد راضي مي شد به بودن با کارانوس . بايد ملاحظه ي حتي نمي خواستم روي اون 

  خواهرشو مي کرد . اما حتي براي دل خوشي خواهرش کاري نکرد تا

تخت  طرفاون فکر کنه يکم پشيمونه . حتي گفت ازم هر چي مي خواي بخواه ولي نگو از کارانوس جدا شم . ازش متنفر شدم . رفتم 

  . رو تختي رو برداشتم و با تموم نفرتم به زمين زدمش . با کفشم
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لگدش کردم شايد دلم خنک شه . اما نشد و خسته روي زمين نشستم . اشکم نمي ريخت و الان تعجب مي کنم که چه طور مي 

  . تونستم اون همه سختي بکشم و اون قدر مقاوم باشم

بازم گول خوردي . بازم گول يک مرد ديگه رو خوردي . همشون عوضين . مردا حيله گر ، هوس :» به ديوار تکيه دادم و زمزمه کردم 

  باز و خيانتکارن و تو گول يک دوستت دارم ديگه رو خوردي

کردم  فکر مي:» ابروهاشو داد بالا و گفت « اين جا چي کار مي کني ؟:» در يکهو باز شد و گازباس اومد تو . بهش خيره شدم و گفتم  «.

  «. اتاق خوابمه

 . ـ اين مال وقتي بود که تظاهر مي کردي دوستم داري . حالا که نداري پس نيازي به يک اتاق خواب مشترک نداريم

  «ديگه چته ؟:» و از جام بلند شدم و خواستم برم بيرون که از همون کنار در مچمو کشيد . داد زدم 

 منظور از زجر دادن فقط زدن نيست ؟ـ دوباره بايد اين جمله رو تکرار کنم که 

خب که چي ؟ فکر کردي تو اين اتاق بموني خيلي زجرم دادي ؟ من بچه نيستم :» مچمو تو دستش مي چرخوندم تا آزاد شه و گفتم 

  که تو يک اتاقو برداري براي خودت و زجر بکشم . مي رم اون يکي

دلم مي خواست بزنم تو صورتش . به همون محکمي اي که اون دو بار زد اما نمي ...« با هم :» مچمو بيش تر فشار داد و غريد .« اتاق 

  . ولم کن:» تونستم . با نفرت تو چشماش خيره شدم و گفتم 

ام حيفه با کسي که متنفري و مي خواي انتق:» رفتم جلو تو صورتش گفتم ...« خودتو با من حيف نکن و به زدنم اکتفا کن . مي دوني 

  اينو گفتم چون مي دونستم نديمه ها و.« شي بگيري مرد ب

نگهبانا نه حق ازدواج نه حق داشتن رابطه دارن . پس اون تا حالا هيچ رابطه اي نداشت و اين حرفم شايد منصرفش مي کرد اما ديدم 

 «ديگه چيه ؟:» مچمو ول نکرد . کلافه گفتم 

ببين گازباس ... شما برو امشب يکي از همين نديمه :» دم زير خنده و گفتم عصبي ز.« مي خوام اتفاقا با تو باشه :» پوزخند زد و گفت 

  هاي خودمونو براي خودت جور کن . سنگين تري . قولم مي
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دم نه اونو اعدام کنم نه تو رو فقط اولين رابطتو با من نداشته باش چون يکم تو اين موقع ممکنه هيجان زده شي و از طرفي منم برات 

  . دوباره زد تو گوشم . موهام ريخت تو صورتم .«خيلي زيادم 

خيلي صورتم مي سوخت . دلم مي خواست بکشمش . دلم مي خواست سرش داد بزنم . دلم مي خواست تموم عقده هامو خالي کنم 

  کاري که گفتمو مي کني يا نگهبانو دنبال:» ولي با عصبانيت غريد 

عصباني بود . اين کارو مي کرد . اشکم ريخت و سرمو انداختم پايين . خفه  آب دهنمو قورت دادم . چشماش« آرتميس بفرستم ؟

  شدم . به معناي واقعي خفه شدم . آرتميس عزيزم ... دقيقا دست روي

آخه گازباس تو دوستم نداري منم همين طور پس چه فايده اي :» بهش خيره شدم و گفتم « خب ؟:» نقطه ي ضعفم گذاشته بود . گفت 

  داره . زجر دادن تو اولا دوما:» وزخند زد و گفت پ« داره ؟

اسم لاريسا رو که آورد دوباره داشت گريم مي گرفت . داد زد « عادت کردنت چون لاريسا ازت تا سه ماه ديگه يک بچه مي خواد نه ؟

  چرا همشون ازم يک عروسک مي ساختن ؟.« من وقت ندارم :» 

  «. ازت متنفرم:» چرا ؟ زمزمه کردم 

 . ـ منم همين طور

فقط بايد از همين امروز قول :» چشمامو بستم . اصلا نمي تونستم ولي بايد اين کارو مي کردم . بايد انجامش مي دادم . زمزمه کردم 

  «. بدي که هر طور اذيتم مي کني اونا جزو اذيت کردنم نباشن

 . ـ قول مي دم مگه اين که باهام راه نياي

 . تم و روي تخت نشستمنفس عميق کشيدم و برگش

خسته بودم و اصلا توان نداشتم ولي نمي تونستم با اون راه نيام چون عواقبش خيلي بد بود و نمي خواستم هيچ کس به خصوص 

  دخترام به خصوص آرتميس اذيت شن و تو خطر بيفتن اونم به خاطر

وش منو زجر بده . اشکم ريخت اما فوري پاکش کردم . من ولي ازش متنفر بودم . اين کار اصلا درستي نبود که بخواد با اين ر

  اضطراب داشتم و اونم کنارم نشست . بازي داشت شروع مي شد . من
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با هدف محافظت از بچم و اونم با هدف انتقام از من به خاطر خواهرش . هر کدوم انگيزه ي قوي اي بود ولي مي تونست راهش اين 

  هو مور مورم شد . کاشنباشه . دستشو پشت کمرم گذاشت . يک

  . گلاسيوس بود . کاش جاي اون گلاسيوس بود

************************ 

چشمامو باز کردم و به سقف خيره شدم . حالم داشت از خودم به هم مي خورد . داشتم از خودم متنفر مي شدم . تموم بدنم درد مي 

  . کرد . کوفته شده بودم . رومو برگردوندم و بهش خيره شدم

خوابيده بود . دلم مي خواست فرار کنم ولي تضميني نبود که اگه اين کارو بکنم بچه هام سالم بمونن يا نه . دلم براي بچه هام ضعف 

  رفت . خواستم بلند شم اما اصلا نمي تونستم . صداش زدم اما

اره صداش زدم اما بلند تر . بازم حرکتي نکرد . بود . دوب 11جوابي نداد . به ساعت کنارم نگاه کردم . نزديکاي ظهر بود . ساعت 

 بي وجدان حتيي با خيال:» مطمئن شدم بيداره براي همين گفتم 

و رومو با حرص برگردوندم . نمي دونستم چه طور ديشب تا صبحو تحمل کردم اما ازش گذشته بودم و آرزو مي .« راحت خوابيده 

  . تخت لباسمو برداشتم کردم که ديگه اتفاق نيفته . به زور از پايين

لباس عروسيم بود ولي مهم نبود . مي پوشيدمش بعد لباس از داخل کمد برمي داشتم و مي پوشيدم . هنوز چشماش بسته بود . آرزو 

  کردم کاش تا آخر وانمود کنه خوابه . لباسو پوشيدم و زيپشم تا

ش داشتم . منظورم از آرامش اينه که استرس نداشتم ، نگران حدودي بستم . از روي تخت اومدم پايين و رفتم سمت کمدم . آرام

  نبودم ، بي خيال بودم . بي خيال . مثل همونايي که مي گن آب که از

سر گذشت چه يک وجب چه صد وجب . از داخلش يک لباس برداشتم که صداي ناگهانيش باعث شد به کمد بچسبم و از ترس 

  جايي داري:» دستمو بذارم روي قلبم 

من ... نه مي خواستم لباس عوض کنم . با لباس عروس نمي شه پرسه :» برگشتم طرفش و بعد قورت دادن آب دهنم گفتم « مي ري ؟

  عوضش کردي بيا . باهات:» و رفتم طرف در که گفت .« زد 
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فتم بيرون و کوبوندمش . رفتم داخل و درو باز کردم ، ر.« به همين خيال باش که کاراتو انجام بدم عوضي :» زير لب گفتم .« کار دارم 

  اتاق بغلي و درشو بستم . روي زمين نشستم و به رو به روم

خيره شدم . مثل شکست خورده ها بودم . اشکم ريخت ولي پاکش کردم و لباسمو عوض کردم . پوشيده ترينشو برداشته بودم . نمي 

  خواستم ديگه حتي چشمش به رنگ پوستم بخوره محال بود ولي

ين بهتر از بقيشون بود . يک لباس سفيد که تا بالاي زانو هام بود و زيرش يک ساپورت سفيد داشت . با هم ست بودن و مال هم ا

  بودن . از اتاق رفتم بيرون . به خاطر فاصله ي کم قصرم تا قصر

. نمي خواستم برم پيشش . نديمه رو صدا لاريسا رود نور از جلوي اونم رد مي شد و اصلش هم بايد همين مي بود . رفتم طرف پله ها 

  کفشاي:» زدم . از پايين فورا خودشو رسوند کنار پله ها . گفتم 

  «من کجان ؟

 ـ بانو پايينن . نديمه ها فراموش کرده بودن اونا رو بيارن به اين قصر الان آوردن . براتون بيارم ؟

 ـ آره . کفش اين لباسو بيار

  . ـ چشم

. فهميدم گازباسه . مي ترسيدم ازش . خدا مي دونه مي خواست باز براي همين چند دقيقه چه بلايي سرم بياره . کنارم در اتاق باز شد 

  وايستاد و برم گردوند طرف خودش . تو چشمام خيره شد و گفت

. حتي  ازه صورتمو مي ديددستمو روي گونم گذاشتم . فقط صورتمو مي ديد ؟ تموم بدنمو کبود کرده بود و ت.« صورتت کبود شده  »:

  همون موقعم به زور روي پاي خودم وايستاده بودم بس که تموم

کفشو ازش گرفتم . صندل بود . .« بفرمايين بانو :» بدنم مي سوخت و اون ... نديمه بالاي پله ها رسيد احترام گذاشت و گفت 

  کاش مي فهميدي رفتار وحشيانت تموم بدنمو کبود:» پوشيدمش و گفتم 

  «الهه نور چي ؟ پيدا شدن ؟:» و از پله ها رفتم پايين . به محض اين که ياد لاريسا افتادم به نديمه گفتم .« کرده 

 . ـ نه بانو
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گو به نگهبانا بگو دوتاشون همراهمون بيان ب:» اضطراب دوباره اومد سراغم . کجا مي تونست رفته باشه ؟ يکم مکث کردم و بعد گفتم 

  «. اسبا رو آماده کنن خودتم آماده شو . مي ريم دنبالش

  . ـ چشم

  «. جايي نمي ري:» گفت  رفتم دوباره طرف پله ها که گازباس

 ... ـ هر چي دلت مي خواد بگو

 «. اختيار زبونتو داري ولي اختيار منو نه:» صبر کردم تا بهش برسم . کنارش وايستادم و گفتم 

و رفتم طرف اتاق . از تو کمدم شنلمو برداشتم . ممکن بود طول بکشه توي شب هوا خيلي سرد مي شد و بايد مي داشتمش . خدا رو 

  کر وقتي از اتاق بيرون رفتم و پله ها رو دوباره پشتش

سرگذاشتم ديگه حرفي نزد . موافقت کرده بود برم و خدا رو شکر کردم چون حوصله ي يک بحث ديگه رو هم نداشتم . نديمه هم 

  «به نگهبانا گفتي ؟:» شنلشو برداشته بود . گفتم 

  . ـ بله بانو

 . ـ بريم

و آورده بودن . دوباره به کمک نگهبان سوارش شدم . دو تا نگهبانم پشتمون با اسباي خودشون اومدن . و رفتم بيرون قصر . اسبم

  نديمه مي خواست باهام صحبت کنه تا آروم شم . يک جورايي

جا ک داشت صميمي ترين نديمم مي شد . به قول معروف نديمه ي نزديکم . ما هم داشتيم آروم حرکت مي کرديم تا من تصميم بگيرم

  بريم . واقعا نمي تونستم حدس بزنم کجا رفته . تا اين که گلاسيوسم

با اسبش جلومون وايستاد . از ته دل خدا رو شکر کردم . از اسبش پياده شد و اومد طرف من . کمرمو گرفت و کشوندم پايين . رفتم 

  تو بغلش . کاش گازباس مي مرد و اون تموم مدت پيش من مي

عزيزم ... شنيدم چي شده واقعا متاسفم ولي نگران نباش پيداش مي کنيم . به کمک هم . جايي :» زش کرد و گفت بود . کمرمو نوا

  از تو بغلش در اومدم و با بغض سرمو« نرفته . نبايد بترسي خب ؟
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ايد گونمو مي ديد . نبفوري سرمو انداختم پايين . نبايد ...« حتما ديشب خيلي زجر کشيدي :» تکون دادم . دستامو گرفت و گفت 

  کبوديمو مي ديد وگرنه گازباس بد ترين بلا رو سرشون مي آورد . گفتم

  «. گلاسيوس ... همين جا ... منتظر بمون تا من برگردم »:

 ـ چيزي جا گذاشتي؟

  . ـ آره

 . ـ باشه عزيزم . مواظب خودت باش . برو من همين جام

ندم . لعنتيا خيلي بلند بودم . سريعا برگشتم طرف قصر . بايد مي پوشوندمش . موهام فوري رومو برگردوندم و اونم روي اسب نشو

  هنوز از ديشب فر بود و حتي يک ذره هم خراب نشده بود . تا

  «چيه برگشتي ؟:» رسيدم دويدم داخل اتاق . گازباس داشت آماده مي شد . نمي دونستم کجا مي خواد بره ولي تا منو ديد پرسيد 

 . ... يک چيزي جا گذاشتمـ آره 

و رفتم طرف آينه و جعبه ي روي ميزش . گازباس رفت بيرون . نفس عميق کشيدم و از داخل کشو نقابمو برداشتم . نقابي که حرير و 

  سفيد بود و از گونم به پايينو مي پوشوند . ولي مال لباس ديگم

وض کنم . دويدم طرف کمد و لباسشو برداشتم . که بلند بود ولي از بود و با اين لباس خيلي ضايع بود . مجبور مي شدم لباسمم ع

  پشت کمرش باز بود . موهاي فر و بلندم اون قسمتو مي پوشند و

نقابمم مي زدم . کفشام رو نديمه هاي ديگه آورده بودن بالا . کفششم پوشيدم . وقت نداشتم بگم نديمه درست کنه نقابو براي همين 

  استم گلاسيوس چيزي بفهمه . مطمئن بودمخودم زدمش . نمي خو

براي همه تعجب انگيز مي شد اما مجبور بودم . دويدم از اتاق بيرون و بعدم بيرون قصر . اسبا نزديک بودن و لحظه ي آخر گازباسو 

  ديدم که رفت پشت قصر . تقريبا پنج دقيقه رسيدنم بهشون طول

.« بريم » :سرمو انداختم پايين و رو به نگهبانا گفتم « ؟ اينو جا گذاشته بودي ؟ چرا نقاب زدي:» کشيد . گلاسيوس تا ديدم گفت 

  آتينا چرا اين کارو کردي ؟ نکنه مي خواي از من:» گلاسيوس گفت 
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  دور باشي

 «نه نيست گلاسيوس . نيست عزيزم فقط الان حالم خوب نيست مي شه چيزي نپرسي ؟:» فوري گفتم « نکنه به خاطر اتفاق ديروزه ؟

  . يکم رفت تو فکر و بعد کمرمو گرفت و روي اسب نشوندم

ي رنگشتن احتمالا اتفاقنگهبانا همه جا رو ديروز گشتن جز جنگل . سه نفرو فرستادم جنگل اما هنوز ب:» خودشم نشست و گفت 

  و اسبشو حرکت داد . ماهم دنبالش.« براشون افتاده . مي ريم اون جا 

رفتيم . از جنگل مي ترسيدم ولي مجبور بودم برم . لاريسا خيلي مهم تر بود و از طرفي مقصر بودنم داشت عذابم مي داد . همين که 

  يم . انگاروارد جنگل شديم گلاسيوس کنارم اومد تا با هم حرکت کن

احترام کج  سرشو به نشونه ي« تو با يک نگهبان برو قصر اورنينا ... ببين اونجاست يا نه . :» مي خواست مواظبم باشه . به نديمه گفتم 

  کرد و با يک نگهبان رفت و من موندم و گلاسيوس و يک

. اسبو نگه داشتم و با ترس گلاسيوسو صدا زدم . نگهبان ديگه که در کمال تعجب به محض اين که رومو برگردوندم غيب شده بود 

  «جانم ؟:» گفت 

 ... ـ نگهبان نيست

» :دور و برشو نگاه کرد . خودمو جمع کردم و گفتم « اونم ناپديد شد . اين جا چه خبره ؟:» فوري برگشت و عقبو نگاه کرد . گفتم 

  نترس . بهتره از اين:» اومد کنارم و گفت .« گلاسيوس مي ترسم 

به کمکش از روي اسب اومدم پايين و شنلمم برداشتم . دستمو تو دستاش فشار داد .« به بعدو پياده بريم . اسبا رو همين جا مي ذاريم 

  و بازم جلو تر رفتيم . اطراف وحشتناک بود . تاريک ، سرد و

لاسيوس گ:» خيلي کمه . سردم شده بود . گفتم  پر اجنه . فقط خدا خدا مي کردم لاريسا قصر اورنينا باشه ولي مي دونستم احتمالش

  «چي شده ؟:» وايستاد و گفت .« يک لحظه وايستا 

 . ـ سردمه . بذار شنلمو بپوشم

 . مي خواي تو برگردي ؟ اين جا خطر ناکه -

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          411  |صفحه            

 

  . ـ نه

سيوس مو تو بغل گلاشنلمو تو دستم گرفتم و خواستم بپوشمش که يکهو درخت کناري آتيش گرفت . بي اختيار جيغ زدم و خود

  صداي جيغ مانند اجنه« چ ... چي بود ؟:» انداختم . صدام مي لرزيد 

داشت مي کشتم . مي ترسيدم رومو برگردونم و بهش نگاه کنم . فقط اين جمله از يک اجنه با صداي عجيب غريبش به گوشم خورد 

  خيلي ترسيده بودم . تا مرز سکته رفتم . سرمو تو.« درود بانو :» 

بگو خواب مي بينم . بگو اون اجنه نيست . بگو لاريسا برگشته . بگو ازدواج نکردم . گلاسيوس :» سينه ي گلاسيوس فرو کردم و گفتم 

  »: بازومو گرفت و گفت.« خواب مي بينم . خواب مي بينم 

يه افتادم . صداي اجنه ي لعنتي باعث شد و گر.« اون درخت کناريمونو آتيش زد :» داد زدم .« نترس آتينا انگار کاري بهمون نداره 

  بانو من آسيبي به:» بيش تر خودمو به گلاسيوس نزديک کنم 

و بعد براي اولين بار به زبون فارسي « آخه مگه اجنه هم خوب و بد داره ؟:» جيغ زدم .« کسي نمي زنم . من از دسته ي اجنه هاي خوبم 

  اسيوس يکهوگل.« مورچه چيه که کله پاچش باشه :» گفتم 

تو صداش بيش تر از همه چيز حيرت مشخص بود . يک دفعه اجنه به زبون انگليسي که زبون رايجشون بود « چي گفتي ؟؟؟:» گفت 

  چيزي که گفتمو ترجمه کرد . بي اختيار از تو بغل گلاسيوس در

  «تو فهميدي ؟:» اومدم ، هاج و واج برگشتم طرف اجنه و گفتم 

 . ي زبانا مسلطنـ اجنه ها به همه 

تا کاري  :»يکم ترسم کم تر شده بود اما بازم از پشت به گلاسيوس چسبيدم . دستاشو دور کمرم حلقه کرد و تو گوشم زمزمه کرد 

  سرمو تند تند به معني تاييد تکون.« بهمون نداره عصبانيش نکن 

 . دادم و آب دهنمو قورت دادم

ين مهمين . خيلي مهمين بايد جلوي جرماي اجنه هاي بد رو بگيرين براي همين تا اون شما براي اين سرزم:» شروع کرد حرف زدن 

  روز ما ازتون محافظت مي کنيم ولي نمي تونيم مراقبت از کس
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ديگه اي رو هم به عهده بگيريم چون ما با استفاده از قدرت خودتون مراقبتونيم و هيچ اتفاقي براي شما نميفته اما بقيه اين قدرتو 

  ارن . اجنه هاي بد هر روز به جرماشون دارن ادامه مي دن وند

 الان اونا الهه ي نور:» احترام گذاشت و گفت « الان چي ؟:» ساکت شد . ترسيده بودم . آب دهنم خشک شده بود . گفتم ...« همين الان 

  رو داخل قفسي از چوباي اوِتل حبس کردن و به زودي ايشونو

گلاسيوس محکم تر کمرمو فشار داد . تو چشمام خون جمع شده بود و بغض کرده بودم . گريه افتادم .« روغه د:» جيغ زدم .« مي کشن 

  من بايد برم اون جا . من بايد نجاتش:» . بين گريه هام گفتم 

 «. بدم

 . که . بهتره برينـ بانو ما از شما محافظت مي کنيم اما رفتنتون فقط حاصلش ديدن صحنه ي مرگشه . براي همسرتونم خطر نا

» :به هق هق افتادم . سست شدم و افتادم روي زمين . گلاسيوس بازومو گرفت و بازم صداي فرياد زدناي زجر دهندم .« نه :» جيغ زدم 

  حالم يک جوري بود . نمي خواستم از دستش.« من نمي ذارم 

بدم . نمي خواستم به اين زودي بذارم بره . اون جاي مادرم بود جاي خانوادم بود . حقش نبود که بميره . حقش نبود که بره . نمي 

  . خواستم تنهام بذاره . دست گلاسيوسو گرفتم . نفس کم آورده بودم

« .نجاتش بدم . گلاسيوس بايد بريم . بايد بريم  التماس مي کنم . خواهش مي کنم . بريم ... بايد:» صدام دو رگه شده بود . گفتم 

  جيغ.« نه آتينا . رفتنت فايده اي نداره :» دستمو فشار داد و گفت 

و هق هق کردم . تو بغلش فشارم .« بايد برم . من باعثش شدم . تو رو خدا نذار از دستش بدم . التماس مي کنم گلاسيوس :» کشيدم 

  ش خودمو کشيدم بيرون . با پاهاياز تو بغل.« نه :» داد و گفت 

لرزون از جام بلند شدم . بايد محکم مب بودم . من نمي ذاشتم به خاطر من بلايي سرش بياد . دستمو به درخت کناري گرفتم و به زور 

 . رفتم . ولي سرعتم خيلي کم بود

ا برگشتم طرف گلاسيوس و ب.« . مقصر منم . بايد برم بهتون التماس مي کنم :» جيغ زدم .« نه بانو :» اجنه جلوي روم ظاهر شد و گفت 

  گلاسيوس اگه نرم خودمو به خاطر:» حال خيلي بدم گفتم 
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من :» داد زدم « مي خواي مردنشو ببيني ؟:» از روي زمين بلند شد و دويد پيشم . بازو هامو گرفت و گفت .« اين عذاب مي کشم 

  با اين:» م . گفت دوباره سست شدم و اون گرفت.« کمکش مي کنم 

بازومو گرفت و شروع کرد به بردنم . داشت سرم مي ترکيد . داشتم مي .« بايد برم :» دستمو به بازوش تکيه دادم و گفتم « حالت ؟

  مردم از اضطراب . حالت تهوع گرفته بودم . مقصر من بودم که

مي بردن و من تو فکر اين که نمي تونم بذارم اذيت شه . تموم راه  لاريسا رفته بود جنگل و اونا اين بلا رو به سرش آورده بودن . منو

  . گريه مي کردم . ديگه چشمام جايي رو نمي ديد . نبايد مي مرد

من عاشقش بودم . اون عزيز ترين کسم بود . يکم که رفتيم يک اجتماع بزرگ از اجنه ها رو ديديم و گلاسيوس همون لحظه منو 

  ده نشم . تو بغلش فشارم داد تا کم تر ديدهکشيد پشت يک درخت تا دي

نا . تکون نخور آتي:» شيم . اجنه باهامون نيومده بود . نمي دونم چه طور و کجا رفته بود . گلاسيوس با صداي خيلي آرومي زمزمه کرد 

  سرموتکون دادم.« من يک ديد مي زنم ببينم لاريسا کجاست 

رخت برد بيرون تا ببينه . چند ثانيه که گذشت فوري بهم نزديک شد تا ديده نشه . زمزمه و اشکامو پاک کردم . يکم سرشو از پشت د

 «چي شد ؟:» کردم 

 . ـ خوشبختانه دور تر از اوناست . بايد برسيم يکم اون طرف تر مي تونيم راحت ببينيمش . فقط بايد تو اين مسير حواسمون باشه

سرمو تکون دادم . دوباره بيرونو ديد زد و بعد چند ثانيه « آماده اي ؟:» رفت و گفت دستمو گ.« خدايا کمکمون کن :» زير لب گفتم 

  . دستمو گرفت و کشوندم پشت درخت بعدي.« زودباش :» گفت 

  . نفس عميق کشيدم . مي ترسيدم . نفس کم آورده بودم

. کاش به فکر انتقام ازش نبودم . کاش مي اگه مي ديدنمون کارمون زار بود ولي ريسک کردم به خاطر لاريسا که عذابش دادم 

  فهميدم کارانوس نمي ذاره لاريسا راحت باشه . گلاسيوس دوباره کنارو

نگاه کرد و بازم دويد . فکرش مشغول اين بود که کسي نبيندمون ولي من دلم مي خواست خون گريه کنم . دلم مي خواست بميرم . 

  محض اين که به درختدلم مي خواست من جاي لاريسا بميرم . به 
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بعدي رسيديم قفس چوبي اي که اجنه مي گفت رو ديدم . کنترلمو از دست دادم و دويدم طرف قفس و نشستم روي زمين . وقتي 

  ديدمش داشت گريم مي گرفت . گلاسيوس پشت سرم نشست و دستشو

هقم دوباره شروع شد . گلاسيوس کمرمو گرفت روي شونم گذاشت . داخل قفس روي زمين دراز کشيده بود و خواب رفته بود . هق 

  . صداش نا اميد بود.« گريه نکن . باهاش حرف بزن :» و گفت 

يدار بانو ... بانو ب:» باعث شد از خودم متنفر بشم . مي گفت باهاش حرف بزن تا فرصتو از دست ندي ؟ صدام مي لرزيد . زمزمه کردم 

  و هيچ وقت نمي خوابيدلاريسا الهه نور بود ...« شين ... بانو 

وقتي بيدار نشد باعث شد حس کنم بي هوشه . حتي يک لحظه به ذهنم رسيد که مرده و گريم شديد تر شد . دستمو بردم سمت  .

  قفس . مي خواستم ردش کنم . شايد با تکونام بيدار بشه . به محض اين

شت اما داشت مي سوخت . فوري کشيدمش عقب و هق هقم شديد که دستم با قفس بر خورد کرد انگار آتيش گرفته باشه . شعله ندا

  بانو تو:» تر شد . گلاسيوس دستمو گرفت و فشار داد . صدا زدم 

اما بازم تکون نخورد . برگشتم طرف .« رو خدا بيدار شين . بانو متاسفم . منو ببخشين و بيدار شين . خواهش مي کنم بيدار شين 

  بغلم کرد و« جوابمو نمي ده ؟ چرا ؟چرا :» گلاسيوس . ناله کردم 

فشارم داد . تو بغلش گريه کردم . باور نمي کردم . نمي تونستم باور کنم . اون نمرده بود . اگه مي مرد من بايد زود تر از اون مي 

  مردم . اون قرار بود تا يک سال با من بمونه . حس مي کردم بدبخت

 . . حس مي کردم بايد برم بميرمترينم . حس مي کردم از هر کسي پست ترم 

هق هق کردم و سرمو تو سينش فرو کردم . شونه هام مي لرزيد . من چي کار با اون کرده بودم ؟ صداي گلاسيوس باعث شد مثل 

  ببين آتينا ... بانو داره تکون مي خوره:» برق برگردم طرف لاريسا 

ورد . بين اشکام خنديدم و صداش زدم . چشماشو باز کرد . گيج بود . سر به لاريسا نگاه کردم . راست مي گفت داشت تکون مي خ «.

  من ... چرا اين جام:» جاش نشست و به قفس خيره شد . گفت 
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ه . اين واي ن:» اما دست زد و هيچيش نشد . هول شد .« بانو دست نزنين . لطفا :» دستشو برد سمت ديواره ي قفس که فوري گفتم « ؟

  دوباره گريم گرفت . بهم نگاه کرد« ين جام ؟اوتله . من چرا ا

تشو دس.« دستمو بگير :» يک لبخند تلخ نشست روي لبش . اومد جلو تر و دستشو از لاي دوتا چوب قفس بيرون آورد و گفت  .

  «. بانو نجاتتون مي دم:» گرفتم . دستام به وضوح مي لرزيد . گفتم 

ب از داخل جي.« نه مونده :» هق هق کردم . دستشو فشار دادم و گفتم .« ديگه چيزي نمونده :» لبخندش روي لبش ثابت موند و گفت 

  مي دونستم ممکنه:» لباسش يک کليد در آورد بهم داد و گفت 

« .م . به خدا مي دم . اين حتما يک قفلي داره تو رو خدا بس کنين . به خدا نجاتتون مي د:» با اعتراض گفتم .« برم ولي به اين زودي نه 

  نداره . بهم:» و به سرعت دو رو برشو نگاه کردم . گفت 

دوباره بهش دست زدم که بد تر از قبل سوختم . گلاسيوس ...« نه نه حتما داره . اين حتما :» با صداي لرزونم گفتم .« گوش کن آتينا 

  لاريسا سعي.«  دست نزن بهش عزيزم:» دستمو کشيد و گفت 

  «. من نجاتتون مي دم:» کرد جلوي اشکاشو بگيره . داشتم ديونه مي شدم . گفتم 

  . ـ نه . آتينا الان فقط ازت مي خوام گوش کني

 . ـ به خدا نمي تونم

 . ـ بايد بتوني . تو الهه ي نور آينده اي . مي فهمي ؟ خواهش مي کنم آتينا . آخرين خواستمه

گريه نکن آتينا . تو از اولم براي مردنم آماده بودي حالا چه الان چه :» لاسيوس بازوهامو نوازش کرد . لاريسا گفت هق هق کردم و گ

  يک سال ديگه . فقط اين کليدو بگير و برو . کليد يک صندوقچه

و به موشو اجرا کن بدون کم و زير تخت اتاقمه توي قصر . برو آتينا . هر چي مي خوام بهت بگم و مي خوام انجام بشه توش هست . م

  نمي« کاستي . دليل دارم . خواهش مي کنم قول بده باشه ؟

يوس نگاه به گلاس.« صورتتو بيار جلو :» تونستم حرف بزنم . داشتم خفه مي شدم . فقط اشکام بود که مي ريختن . مکث کرد و گفت 

  کردم . سرشو انداخت پايين . رفتم جلو با دستاش اشکمو پاک
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نقابم خيس شده بود . دستام مي لرزيد . روي دستشو بوسيدم و گفتم « خيلي دوستت دارم . نمي خوام گريه کني خب ؟:» رد و گفت ک

  نه عزيزم . برو . اين جا:» لبخند زد و گفت .« من مقصرم :» 

  «. نمي رم . سعيمو مي کنم:» ناله کردم .« برات خطرناکه 

نده ي نوري . مي دوني اگه نور نابود شه همه ي ستاره ها مي ميرن ؟ اين سرزمين براي هميشه خاموش ـ برو آتينا . تو آخرين بازما

  . مي شه . زمين و آراميس نابود مي شن

  «. نمي رم . بانو ... نمي تونم برم . نمي تونم تنهاتون بذارم:» اشکامو پاک کردم و گفتم 

بيار . برو آتينا . اين خواهشمه . وارث نورو به دنيا بيار تا ببخشمت و همين الان برو . برو ـ برو ... خواهش مي کنم وارث نور و به دنيا 

 . آتينا

از اين » :سرمو انداختم پايين . نمي تونستم حرکت کنم . نمي تونستم تنهاش بذارم . اشکش ريخت . لبخند تلخشو تکرار کرد و گفت 

 «. زندگي راحت مي شم ازت ممنونم

.« نه » :گلاسيوس احترام گذاشت و بازومو گرفت . ناله کردم .« گلاسيوس ببرش :» م شروع شد . ديد کاري نمي کنم گفت و باز هق هق

  از اين جا دورش کن . همين:» و باز لاريسا قاطعانه گفت 

  «. الان ببرش

  ـ نه بانو . لطفا . خواهش مي کنم

» :اريسا با ترس به عقب برگشت . اجنه ها برگشتن طرفمون . هول شد و گفت ل.« نميام :» گلاسيوس کشيدم . بي اختيار جيغ زدم 

  گلاسيوس دوباره کشيدم و ديگه.« برين . برين . زود تر برين 

نتونستم . نتونستم خودمو آزاد کنم . منو دنبال خودش مي کشوند و من دلم پيش لاريسا بود . مي ترسيدم از اين که بلايي سرش 

  ي آوردن . به عقب مي کشيدم و منم با چشماي خيسمبيارن که حتما م

به رو به روم نگاه مي کردم . لاريسا رو که از داخل اون قفس نحس بيرون آوردن نا خود آگاه دستمو کشيدم و باعث شدم گلاسيوس 

  . وايسه . چشمام بي اختيار روي صحنه بودن . صحنه ي مرگ
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ه قبل از اين که فرصت مخالفت داشته باشم ... ب.« بايد بريم :» تمو کشيد و گفت صحنه ي به آتيش کشيدن عزيزم . گلاسيوس دس

  . آتيش کشيدنش . آتيشش زدن . عزيز ترينمو . جيغ کشيدم

ش کشتن:» گلاسيوس برم گردوند و تو بغلش فشارم داد . مي لرزيدم . هق هق مي کردم . با اين حال حس مي کردم شوکم . جيغ زدم 

  که تو گوشم مي پيچيد مي گفت آخر کار ... مي صداي اتيشي.« 

گفت لاريسا مرد . گلاسيوس فشارم داد و هيچي نگفت . دوباره رومو برگردوندم . تو همين چند ثانيه خاکستر شده بود . سرگيجه 

  گرفتم . خاکسترش کردن ... آتيشش زدن . زندگيمو سوزوندن اون

برگشتم طرفش . رو به روم سياه شده بود و تعادل « آتينا ... :» مثل اکو مي پيچيد  اجنه هاي بي وجدان . صداي گلاسيوس تو سرم

  . نداشتم . گلاسيوسو چند تا مي ديدم . بدنم داشت مور مور مي شد

 ت وکمرمو گرف...« لاريسا :» اشکام مي ريخت اما انگار متوجهشون نبودم . فقط صداي گلاسيوس هي تو سرم مي پيچيد . ناله کردم 

  تکونم داد ولي حس مي کردم داره خوابم مي بره . حس مي کردم

  . و نمي دونم چي شد اما ديگه هيچي نديدم...« لاريسا :» نمي تونم چشمامو باز نگه دارم . با تموم توانم يک کلمه تکرار کردم 

**************** 

سرم درد مي کرد . داشت مي ترکيد انگار . نبض مويرگاي شقيقمو حس مي کردم . چشمامو نمي خواستم باز کنم . انگار توان نداشتم 

  . صداهاي دور و برم انگار منعکس مي شد . صداي گازباسو

. اون الان مال منم هست و نبايد من زنمو به تو سپردم اين طوري به من برش گردوندي ؟ بايد مواظب اون مي بودي :» تشخيص دادم 

  با وجود تموم گنگيم تو.« هر بلايي مي خواي سر آتينا بياري 

دلم پوزخند زدم . آخرين درجه ي هوشياري رو هم داشته باشم يادم نمي رفت گازباس چه عوضي اي بود . گلاسيوس انگار جلوي 

  »: دفرياد زدنشو مي گرفت تا من بيدار نشم براي همين با خشم غري

صورتش کبوده . کار کي جز تو مي تونه باشه لعنتي ... فيلم براي من بازي نکن . هر کي ندونه من مي دونم تو بميري هم عاشق اون 

  تو ديونه اي . حسادتت:» گازباس خنديد و گفت .« نمي شي 
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حکم تر شده و بايد بگم به خاطر اين که صاحبشم داره خودشو کاملا نشون مي ده . اون به من پناه آورده منم به خاطر علاقم که الان م

  سعي کردم.« وظيفمه کمکش کنم و نمي ذارم تو نابودش کني 

چشمامو باز کنم اما نمي تونستم . فقط يکم لباي خشکمو تکون دادم و ناليدم . حتي يک کلمه ي با مفهومم نمي گفتم ولي همين که مي 

  کنن . دست يکيفهميدن بيدارم بس بود . نمي خواستم بحث 

 باز نه تونستم حرفي بزنم ، نه حرکتي کنم نه« بيدار شدي ؟ خوبي عزيزم ؟:» دستمو گرفت و بعد صداي گازباس تو گوشم پيچيد 

  هنوز تبش:» چشمامو باز کنم . دستش روي پيشونيم نشست . گفت 

ي آتينا مي تون:» ظمو از دست داده بودم . گلاسيوس گفت تب کرده بودم ؟ چه طور ؟ چرا ؟ هيچي يادم نمي اومد . انگار حاف.« شديده 

  مي رم پزشکو:» بازم نتونستم . گازباس گفت « حرف بزني ؟

دستشو از روي پيشونيم برداشت . گلوم خشک شده بود . نياز به آب داشتم ولي لعنتي اين جا اصلا آب وجود نداره . از .« خبر کنم 

  ت . موهامو از صورتم کنارپايين رختن تخت حس کردم کنارم نشس

 . زد . گلاسيوس بود . پشت دستشو روي پيشونيم گذاشت و بعد يکم مکث برش داشت و گونمو نوازش کرد

نفس عميق کشيدم . کاش بفهمه اين کارم يعني .« کاش مي تونستي چشماتو باز کني . بيش تر از همه نگران اون چشمام :» زمزمه کرد 

  کاش مي تونستي حرف:» کرد صداشو مي شنوم . زمزمه 

انگشتشو روي لبم کشيد . تشنه تر شدم . آب دهنمو به سختي قورت .« بزني تا جلوي اون با زبون خودت بگي که کبوديت کار اونه 

  . دادم . صداي در اومد . گلاسيوس دستمو گرفت و ساکت شد

تم جوابي بدم . انگار ضعيف ترين موجود دنيا بودم . گلاسيوس بازم نتونس« بانو صدامونو مي شنوين ؟:» صداي پزشک به گوشم خورد 

  از روي تخت بلند شد مي خواست بره اما تنها کاري که

تونستم بکنم اين بود که دستشو فشار بدم . نمي خواستم تنهام بذاره . شايدم همون جا مي موند اما دستاشو مي خواستم . اونم فهميد 

  پزشک...« تو بيداري » انگار ، نشست روي تخت و گفت :

  «خب ؟:» گلاسيوس دستمو با انگشت شصتش نوازش کرد و گفت .« ضعيف شدن :» صداش نزديک تر شد 
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ـ ولي قربان بايد کامل بفهمم چه حسي دارن شما مي دونين داروهاي ما اگه يک سر درد توي تشخيص کم باشه ممکنه بکشه . بايد 

  . بفهميم

 . ـ اون نمي تونه حرف بزنه

مي تونستم . اين يکي رو مي تونستم براي همين يک نفس « عزيزم ... مي توني نفس عميق بکشي ؟:» گلاسيوس با مهربوني گفت 

  عميق ديگه کشيدم . نمي دونم چم بود . مغزم تا حدودي خوب کار

تونين  نمي:» انگار فلج شده بودم . گفت مي کرد جز اتفاقي که فراموش کرده بودم . سالم بودم فقط سر درد داشتم اما نمي دونم چرا 

  علائمي که نياز دارين بپرسين تا اون با نفساش بگه داردشون يا

 «نه ؟

 . ـ چشم قربان

يد و گفت گلاسيوس دستمو بوس.« بانو اين علائمي که مي گم اگه دارين نفس عميق بکشين اگه نه هيچي :» يکم مکث کرد و بعد گفت 

  پزشک گفت.« اگه درست مي شنوي با دقت بگو عزيزم . :» 

  . يبازم هيچ« قفسه ي سينتون ؟:» هيچ عکس العملي نشون ندادم . قلبم خيليم طبيعي بود . ادامه داد « قلبتون درد مي کنه ؟ »:

 ـ سرتون ؟

و اون جا « ؟ شقيقه:» فت کاري نکردم و بعد گ« پيشوني ؟:» نفس عميق کشيدم . سرم نه اما شقيقه هام خيلي درد مي کرد . اونم پرسيد 

  . بود که دوباره نفس عميق کشيدم . حس مي کردم نا توانم

يگه نياز فهميدم چيه . د:» بدم مي اومد از اين حالت که مثل ضعيفا با نفسم تاييد يا انکار مي کردم . جملش انگار خوشبختي رو بهم داد 

  »: گازباس که تا اون موقع ساکت بود گفت.« به سوال نيست 

  «چيه ؟

ـ عاليجناب بيماري ايه که در اثر تماس با اوتل بهشون منتقل شده . نبايد به اون چوباي سمي دست زد . سوختگي دستشونم انگار 

 . براي همينه
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فت گتو فکر رفتم . به اوتل دست زده بودم ؟ اصلا اوتل چي بود ؟ مگه دستو مي سوزوند ؟ لعنتي ... هيچي يادم نمي اومد . گلاسيوس 

  آره به اوتل دست زد اما فکر مي کردم فقط عواقبش:» 

 «. سوختگيه

 . ـ عاليجناب اگه از همون اول مي گفتين سوختگي دستشون مال چيه زود تر اقدام مي کردم

 ـ فکر نمي کردم . خيلي خب الان مي شه درمانش کرد ؟

ـ راحت اما ممکنه يکم از عوارضش تا يک مدت بمونه اگه خوش شانس باشن خيلي زود خوب مي شن . با اجازتون من برم تا 

 . داروشونو آماده کنم . زمان خيلي مهمه براي همچين ويروسي

دونم چرا . انگشت و بعد صداي در اومد . گلاسيوس دستشو از دستم بيرون کشيد و دوباره روي سرم گذاشت . يخ کردم . نمي 

  شصتشو روي پيشونيم با کمي فشار تکون مي داد انگار مي خواست

ماساژش بده . حس بهتري داشتم و متعجب شدم چون چشمام داشت جون مي گرفت . پلکام تکون خورد . انگار متوجه شد چون 

  حرکت انگشتش روي پيشونيم سريع تر شد و فشارشم بيش تر . هر

و برگشتي انجامش مي داد حس مي کردم فلجي چشمام داره رفع مي شه تا جايي که تونستم يکم چشمامو باز بار که يک دور رفت 

  سعي کن مي:» کنم و تا حدودي صورتشو تار ببينم . زمزمه کرد 

اوه بر ونستم و علسعس کردم دوباره اما باز توانم کم تر شد و چشمام روي هم رفت . بازومو گرفت و تکونم داد . ولي ديگه نت.« توني 

  . اون باز حس کردم داره خوابم مي بره و برد . باز خوابم برد

اما بار بعدي که بيدار شدم همه چيز فرق مي کرد . مي تونستم چشمامو باز کنم . مي تونستم دستامو تکون بدم و حرف بزنم اما سرم 

  شديد تر درد مي کرد . هيچ کس بالاي سرم نبود . مگه من

دم ؟ سرم داغ شده بود و تموم بدنم عرق کرده بود . گرمم بود . پتو رو زدم کنار و يکهو تموم بدن عرق کردم سرد شد و مريض نبو

  حس بهتري پيدا کردم . روي تخت نشستم و سرمو تو دستام گرفتم
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خت بلند شم اما صندوقچه ي خواستم از روي ت« بسه . چرا اين قدر درد مي کنه ؟:» ضدحال بود . فشارش دادم و زير لب گفتم  .

  کنارم روي ميز توجهمو جلب کرد . دستمو به ميله ي تخت گرفتم و

بهش نزديک تر شدم . بهش خيره شدم . طرح نازي داشت و چوبي بود . بازم هيچي يادم نمي اومد اما برش داشتم و رو به روم روي 

  تخت گذاشتم و بهش خيره شدم . دستمو بردم سمتش و با ترديد

 . بازش کردم

به کليدي نياز نداشت و خدا رو شکر کردم . نفس عميق کشيدم و کامل بازش کردم تا توشو ببينم اما نا خود آگاه جيغ زدم و از روي 

  تخت پرتش کردم . يک قلب بود . قلب انسان و نوراني بود . مي

و قلب که روي زمين افتاده بود خيره شدم . در  لرزيدم . از روي تخت بلند شدم و همون طور که عقب عقب مي رفتم به صندوق

  بي« چي شده بانو ؟:» کوبيده شد و نديمه اومد تو . دويد پيشم و گفت 

بانو  :»و دوباره سردرد و سرگيجه گرفتم . داشتم ميفتادم باز گرفتم . گفت « اون قلب .. اون قلب چيه ؟:» اختيار از ترس داد زدم 

  هست ... قلب يک انسانه:» ناله کردم .« هيچي نيست . هيچي نيست 

ه و منو روي تخت پشت ب.« آسنات عاليجنابو خبر کن . زود باش :» نديمه صدا زد « نورانيه اين چيه ؟ تو اتاق من چي کار مي کنه ؟ ...

 . قلبه نشوند و دستمو فشار داد . داشتم از حال مي رفتم

بهش تکيه دادم . تا اين عکس العمل منو ديد روي تخت نشست و منو تو بغلش  همون طور که دستامو گرفته بود رفتم جلو و سرمو

  گرفت . مي لرزيدم . تمام بدنم مي لرزيد . وحشت کرده بودم . هنوز

نديمه احترام گذاشت .« برو بيرون :» نمي دونستم اون قلب اون جا چي کار مي کرد . در باز شد و گازباس آمد داخل . به نديمه گفت 

  گازباس.« عاليجناب سرگيجه دارن . از حال مي رن :» ت و گف

« شده ؟ چي:» نديمه دوباره احترام گذاشت و رفت بيرون . گازباس بازومو فشار داد و گفت .« برو :» اومد پيشم . بازومو گرفت و گفت 

  لرزيدم . انگار گردنم فلج شده بود . نمي تونستم تکونش بدم
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مو به شونش تکيه داد و بعد انگار چشمش به اون قلب افتاد . فوري ولم کرد و منم روي تخت افتادم . کنارم روي تخت نشست و سر .

  «چرا اين جا روي زمين افتاده ؟:» صداي فريادشو شنيدم 

و « زدي ؟ سرش داد مي:» اما همون موقع در باز شد و ساکت شد . صداي گلاسيوس اومد ...« مال :» داد زد « مال کيه ؟:» زمزمه کردم 

  اون قلب:» من هم چنان مي لرزيدم و زمزمه مي کردم 

 «تو خوبي ؟:» گلاسيوس دويد پيشم . دستشو روي پهلوم گذاشت و گفت « نوراني مال کيه ؟

يه کمال :» داد زدم .« هيچي :» از روي تخت بلندم کرد و گفت « اون قلب نوراني مال کيه ؟:» تو چشماش خيره شدم . با التماس گفتم 

  «؟

  . ـ آتينا بسه

 . ـ مي خوام لاريسا رو ببينم

و از روي تخت بلند شدم . بر خلاف سرگيجم دويدم . همه چيز جلوم چند تا بود. موقع رد شدن از در به شدت بهش خوردم و باعث 

  شد وايستم و سرمو بگيرم . سرگيجه ي شديد داشتم . عصب گردنم

بعد  عزيزم:» دم و دوباره دستمو به در گرفتم و روي زمين سر خوردم . کمرمو گرفت و گفت هي فلج مي شد هي سالم . يکم مکث کر

  پسش زدم و دوباره بلند شدم . از اتاق رفتم بيرون.« مي بينيش 

شيد . ک هيچي نگفت و منو برد . گلاسيوس دوباره دستمو.« منو تا پايين ببر :» نديمه کنار در وايستاده بود . دستشو گرفت و گفتم  .

  تو اين سرزمين من و اونيم که تموم بدنمون مي:» داد زدم 

 چرا بغض کردي:» برگشتم طرفش و زمزمه کردم .« نرو :» با بغض گفت .« درخشه اون قلب مال من نيست . مي خوام بدونم چه خبره 

  . و يکهو انگار صحنه ي جلوي روم يک لحظه شد جنگل« ؟

انگار واقعا جنگل بودم ولي دوباره برگشتم به قصر . مثل اين که دور و برت از هر وجه يک تلويزيون باشه که يک لحظه يک کانالو 

  و.« من بايد برم :» نشون بده يک لحظه يک کانال ديگه . گفتم 
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ا . ن لحظه فقط مي خواستم برم پيش لاريسبرگشتم طرف پله ها و يک قدم رفتم جلو که بازومو کشيد و بوسيدم . اضطراب داشتم . او

  قلبم حس بدي داشت . نمي ذاشتم منصرفم کنه . خودمو ازش جدا

 . و دوباره خواستم برم که باز کشيدم.« بهتره بذاري به حال خودم باشم . بايد برم :» کردم . نفس عميق کشيدم و گفتم 

 اول بايد به تو و گازباس رسيدگي:» گفت « ش ؟ لعنتي چه اتفاقي افتاده ؟ولم کن . چرا نمي ذاري برم پيش:» عصبي شدم . داد زدم 

  خودت برس . من مي خوام:» بازومو کشيدم بيرون و گفتم .« کنيم 

و يک قطره اشکم ريخت . نمي دونستم براي چي . شايد چون از مقاومتاش خسته و گنگ شده بودم . شايد چون فهميده بود که .« برم 

  زود تر منو ببر:» ده . برگشتم و به نديمه گفتم گازباس منو ز

ي برم ؟ چرا نمي ذار:» ديگه گريم گرفته بود . ناله کردم .« تو يک قدم ديگه بردار آتينا قلم پاتو خرد مي کنم :» گلاسيوس داد زد  «.

  يک دليل خوب برام بيار اون وقت من خودم اگه رفتم قلم پامو مي

  «. شکنم

 از اين که تو اين جا چند بار سرگيجه گرفتي و عصبات مدام دارن فلج مي شن ؟ـ دليل بزرگ تر 

برام دليل بيار که چرا نبايد لاريسا رو ببينم . خودتم مي دوني اگه موضوع فقط مريضي من باشه با اين همه اصرارم خودت :» داد زدم 

  منو مي بري . من حافظم داغون شده يادم نمياد چي شده که اين

پس » :دست به سينه وايستاد و گفت .« رم اومده فقط جنگل تو ذهنمه ... اون قلب نوراني ، قلب يک آدم معمولي نمي تونه باشه بلا س

  صورتم از اشک خيس شده« تو فکر مي کني قلب لاريساست ؟

نديمه رو  م نمي تونست باشه . دستبود . اصلا نمي تونستم بهش فکر کنم . لاريسا قرار بود يک سال ديگه بميره . يک سال ديگه . اين

  باز خواست.« منو زود تر ببر :» فشار دادم و با بغض گفتم 

» :هيچ کار نمي کرد . مجبور بودم به گازباس پناه ببرم . جيغ زدم .« چته ؟ عوضي بذار برم :» منو ببره که گلاسيوس کشيدم . ناليدم 

  گازباس« گازباس کمک . گازباس منو از دست اين نجات بده .

 . باز براي چي داشت نقش بازي مي کرد ؟ گلاسيوس که فهميده بود.« عزيزم بهتره نري :» اومد از اتاق بيرون ، دستمو گرفت و گفت 
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گازباس منو از دست گلاسيوس آزاد کرد و بغلم گرفت . خودمو کشيدم بيرون .« با اين کاراتون دارين منو مي ترسونين :» ناله کردم 

  با اين کاراتون نمي تونين منصرفم کنين . يا خودتون» و گفتم :

ا . و بردم سمت پله ه.« من مي برمت :» گازباس دستمو گرفت و گفت .« منو ببرين يا خودم از شر دوتاتون راحت مي شم و بعد مي رم 

  واقعا ؟ مي خواي ببريش ؟ هر ذره بلايي:» گلاسيوس گفت 

:» گفتم  اشکامو پاک کردم و« چه بلايي قراره سرم بياد مثلا ؟:» طرف گلاسيوس و با خشم گفتم برگشتم .« سرش بياد مجازات مي شي 

  مي رم لاريسا رو مي بينم . مي رم تو بغلش . مي رم پيشش

 و.« مي مونم و وقتي اونم بغلم کرد و مثل هميشه مهربون گفت سلام عزيزم اون وقت اين شما دوتايين که از حسودي مي ميرين 

  . گشتم برم که گازباس نگهم داشت . منو طرف خودش برگردوندبر

همين يک جمله اون قدر شوک زدم کرد که حس کردم اين بار کل .« اون مرده آتينا :» دستشو روي گونم گذاشت و زير لب گفت 

  »: بدنم عصبش فلج شده و نمي تونم حرکت کنم . تو سرم اکو کرد

نه اج:» گازباس دستشو روي بازوهام حرکت داد و با لحن دردمندانش گفت « يعني چي مرده ؟:» رد بي اختيار لبم تکون خو...« مرده 

  ها اونو کشتن . جلوي روت سوزوندنش . توي جنگل يادت

 اگه شوخي مي کني نه ؟:» از بين دستاش خودمو کشيدم بيرون و هاج و واج بهش نگاه کردم . لبم به زور تکون خورد و گفتم « نمياد ؟

  تو چشمام خيره شد و...« اين طور بود من يادم مي بود 

  . هيچي نگفت

و بالاخره پامو روي پله ي اول گذاشتم . يکي يک چيز مي گفت اون يکي .« شماها آدمو سکته مي دين :» صدام لرزيد اما قاطعانه گفتم 

  يک چيز ديگه . دوتا شوهر داشتن دردسر بود ولي من

 . ما بازم مي رفتم تا ببينمگلاسيوسو باور داشتم ا

براي اين که ديگه فرصت نکنن جلومو بگيرن دويدم . پله ها رو دويدم و سعي کردم به سرگيجم غلبه کنم . از در قصر زدم بيرون و 

  احترام گذاشت.« اسب بيار . همين الان :» به نگهبان کناري گفتم 
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مکش روش نشستم و اسبو تازوندم . سريع تر از هر وقتي . اشکاي ريختمو و دويد . يک دقيقه هم نشده بود که اسبمو آورد . به ک

  پاک کردم و سرعتمو بيش تر کردم . اما جلوم تار بود . نمي دونم

پرتم کرد روي زمين . خيلي بلند بود و .« نه :» نزديک چي شدم که يکهو اسب وحشي شد . جفت سماي جلوشو داد بالا . زمزمه کردم 

  افتادن کابوس بود . چشمام هيچ جايي رو نمي از اون ارتفاع

ديد وبعد صداي دويدنشو شنيدم که ازم دور مي شد . روي زمين افتاده بودم ، هيچ جا رو نمي ديدم ،نمي دونستم کجام و تا قصر 

  لاريسا چه قدر فاصله دارم . چمناي زير دستمو تو مشتم فشار دادم

و شديد تر هق هق کردم . تنها بودم . با فکري که داشت ديونم مي ...« م پيش لاريسا . لاريسا من بايد بر:» هق هق کردم . ناله کردم 

  کرد . محاله اون قلب لاريسا باشه . محاله لاريسا رو سوزونده

خم شدم و از ته دل هق هق کردم . اين طوري تموم نمي شد . از .« کسي نيست کمکم کنه ؟ خواهش مي کنم :» باشن . ناله کردم 

  تو رو خدا يکي کمکم:» بيچاره هم بيچاره تر بودم . التماس کردم 

نم نه ... نمي تو:» شتم طرف صدا و ناله کردم برگ« شاهزاده اين جا چه کار مي کنين ؟ حالتون خوبه ؟:» صداي مردي رو شنيدم ...« کنه 

  ببينم . خواهش مي کنم منو ببرين پيش لاريسا ... منو ببر

  «. قصر الهه نور . بايد ببينمش

 ... ولي ... ولي بانو ايشون که _

 «. به خدا قسم اگه بگي مرده خودم اعدامت مي کنم . منو فقط ببر پيشش:» داد زدم 

و منو حرکت داد . هر قدمي که بر مي داشتيم انگار اين غمي که تو دلم بود بيش .« بذارين کمکتون کنم بانو » بازومو گرفت و گفت :

  تر مي شد . چه طور ممکن بود لاريسا مرده باشه ؟ هيچ امکاني

دن داشت مي ديد و از دينداشت . يکم که رفتيم تقريبا ده دقيقه صداي همهمه پچ پچا همه جا پيچيده بود . شوکه بودم . چشمام باز 

  اون جمعيت دلم مي خواست جيغ بزنم و بگم همتون علافين . لاريسا
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افسرده شده و داره باهاتون بازي مي کنه . خودشو قايم کرده اما يک چيزي تو عمق وجودم مي گفت اين تويي که علافي . رفتم جلو 

  تر . جمعيت با ديدنم کنار مي رفتن . همچنان اون مرد بازومو

گرفته بود و منو مي برد . چشمم به ته جمعيت بود . مي خواستم زود تر برسم و لاريسا رو نشسته روي تخت سلطنتيش ببينم . اشکام 

  مي ريختن . ظاهرا باور کرده بودم که نيست اما دلم هنوز

فر مي اومد . ديگه طاقت نياوردم و مخالف بود . ديگه داشتم نفس کم مي آوردم . تو محوطه همه جمع بودن . صداي گريه ي چند ن

  بازومو از دستش بيرون کشيدم و با تموم توانم دويدم . به چند نفر

خيلي شديد خوردم اما بالاخره موفق شدم و رسيدم . هيچي نبود ... هيچي نبود جز يک صندوقچه ي پر از خاکستر . اين لاريسا بود ؟ 

  اکستر و اوناين عزيزترين کس من بود ؟ يک صندوق پر از خ

قلب ؟ تموم دارايي من از اون همينا بود ؟ سست شدم و روي زمين افتادم . اشکام مي ريخت . دستمو لرزون بردم جلو . قلبم داشت 

  وايميستاد . ديواره ي صندوقچه رو لمس کردم . حس خيلي تلخي

ديد تر اشکام ش« لاريسا تويي ؟ چرا خاکستري شدي ؟:»  تو کل بدنم پيچيد . بوي لاريسا رو حس کردم . سرمو تکون دادم . ناله کردم

  ريختن . متوجه اطرافم نبودم . دستام کامل مي لرزيد . تو دلم داد

پوزخند « .ديونه شدن ... لاريسا خاکستر نيست لاريسا مثل همه ماست ... بدن لاريسا به محکمي ماست نه به سستي خاکستر :» زدم 

  رو به رو که صندوقچه روش بودزدم . سرمو روي ميز کوچيک 

 . گذاشتم و از ته دل هق هق کردم

شونه هام مي لرزيد . طاقت نداشتم يک مشت خاکستر جلوم بذارن بگن اين لاريساست . لاريسا اوني بود که منو بغل کنه . لاريسا اوني 

  . بود که دستمو گرفت و براي خوشبختيم روش طرح انداخت

فت دوستت دارم ... لاريسا عزيزم بود . لاريسا بهترين کسم بود تو اين سرزمين بي در و پيکر ... لاريسا عزيز لاريسا اوني بود که مي گ

  .... بود . لاريسا سفيد بود و نوراني نه خاکستري و تاريک
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ر ا نيست . دلم براش پلاريسا نفسم بود . لاريسا مادرم بود . رو ميزي رو تو مشتم فشردم و هق هقم صداش بلند شد . به خدا لاريس

  کشيده بود . مي خواستم لاريسا رو ببينم برم تو بغلش . انصاف

نبود مردنش . اصلا نمرده بود که بگم انصاف نيست . نمي خواستم باور کنم که مرده . دستاي يکي دور کمرم حلقه شد . دستامو رو 

  دستاي مردونش گذاشتم و سرمو از روي ميز بلند کردم . تازه

ت پيدا کردم لب باز کنم . اول ناله کردم . فقط و فقط نجوا مي کردم لاريسا ... گلاسيوس تو بغلش فشارم داد و ساکت موند تا فرص

  . اين بار من حرف بزنم . تا اين بار من جيغ بزنم و زدم و خالي شدم

د دلش مي سوخت و بر مي گشت . بازم هيچي جيغ زدم ... جيغ زدم و صداش کردم شايد تا آسمونا مي رفت و صدامو مي شنيد . شاي

  ... انگار نمي خواست بياد . انگار نمي خواست برگرده و اورنينا

هق  و رو حامله ببينه ... کارانوسو تو بغل اورنينا ببينه ... انگار از اين ظلما خسته بود . صداش گوشمو آزار داد . صداي گريه هاي اورنينا

 ريه هم مي کرد . ازش متنفرهقش . بد کرده بود و حالا گ

نفرينتون مي کنم ... نفرينتون مي :» شدم . دلم مي خواست بکشمش . دلم مي خواست اعدامشو ببينم . خون گريه مي کردم . داد زدم 

  و...« کنم اجنه هاي بي وجدان ... مي کشمتون ... شما مردين 

م بکنم ؟ يک لحظه جاي همه ي اين ناراحتيامو کينه گرفت , خشم بازم هق هق . جز جيغ زدن و گريه و هق هق چي کار مي تونست

 . گرفت . لحظه اي که اورنينا دردش شروع شد

لحظه اي که بچش داشت مي مرد و همراه با اولين جيغش شدم کينه توز ... شدم وحشتناک و کابوس ... هنوز نذاشته بودم کارانوس 

  داد زدم و گفتميک قدم سمتش برداره . سر نگهباناي دور و بر 

جلوي چشممو خون گرفته بود . اورنينا کف ...« آتينا نکن اين کارو :» جلوشو سد کردن . گلاسيوس گفت ...« نذارين حرکت کنه  »:

  زمين افتاده بود و از درد ناله مي کرد . گاهي اوقات جي مي زد و

اد بودن . به التماس افتاده بود . بانو صدام مي زد . مي خواست کارانوسو صدا مي کرد . کارانوس نتونست حصار نگهبانا رو بشکنه زي

  اورنينا رو نجات بده ولي از صحنه ي گريه ي اورنينا لذت مي
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هيچي نمي شنيدم . نمي خواستم بشنوم .« اون لاريسا رو کشت ، اون لاريسا رو زجر داد . حقشه بميره :» بردم . بدنم مي لرزيد . غريدم 

  کشمش . حق نداشت که قلب لاريسا روفقط مي خواستم ب

و . گلاسيوس کلافه رفت جل.« لاريسا رو کشت اين زجر براش خيلي کمه :» داد زدم .« آتينا دست بردار :» بشکنه . گلاسيوس گفت 

  اگه نجاتش بدي اول تو رو:» دستشو کشيدم و ديوانه وار غريدم 

دستمو پس زد و دوباره رفت . طاقت نياوردم . داشت قاتل لاريسا رو نجات مي داد . جلوي اونم .« بعد اونو اعدام مي کنم گلاسيوس 

  . گرفتم . چند تا نگهبان دورشو گرفتن و نذاشتن هيچ کاري بکنه

م . اشکامو پاک کردم ولي بازم ريختن . زمزمه اگه به قيمت مرگمم بود اول اورنينا رو مي کشتم . چشمم به صندوقچه ي خاکستر افتاد

  رفتم طرف اورنينا و با تموم...« لاريسا به خاطر توئه :» کردم 

اطر به خ:» زورم يک لگد به شکمش زدم . جيغش رفت هوا . لرزيدم . سرخ شده بودم و مويرگاي شقيقم ضرب گرفته بودن . غريدم 

  ربم شديد بود . بهخون دور لبشو گرفت . اون قدر ض.« لاريسا 

شدم بانو ؟ هر چي مي خواي خواهش کن :» بد تر از قبل داد زدم ...« بانو لطفا :» خصوص با اون کفشا . هق هق مي کرد . ناله کرد 

 ... اورنينا نه تو رو زنده مي ذارم نه اون شوهرتو

دم . و دوباره به شکمش لگد ز.« ح لاريساي منو زجر بدين ولي نه شايد يکيتونو زنده بذارم نکنه برين اون دنيا و بازم با هم ديگه رو

  ببرينشون زندان . هر سه:» گريم شدت گرفت اما قاطعانه گفتم 

نينا و اين شد که چند تا نگهبان ديگم بازوي اور.« نفرو فقط کارانوس و اورنينا توي يک زندان نباشن تا حتي نتونن صداي همو بشنون 

  و بردن . پتروس از پشت سرم رو با اون حال بدش گرفتن

« .نذار تو رو هم اعدام کنم پتروس :» برگشتم طرفش و فرياد زدم « هنوز يک روز نيست که رفته داري اسبتو مي تازوني ؟:» گفت 

  . دوباره چشمم به خاکستر افتاد . سست شدم و روي زمين افتادم

  «. مي مونم:» بلند شم . ناله کردم باز گريم گرفت . چند تا از نديمه ها اومدن و کمکم کردن 

  . ـ بانو عاليجناب گفتن حتما شما رو ببريم
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 ـ شما به حرف من گوش مي دين يا عاليجناب ؟

.« ن پس ... پس اون صندوقچه رو بياري:» هق هقمو خفه کردم و گفتم .« بانو ما فقط نگرانتونيم :» نديمه نزديکم احترام گذاشت و گفت 

  ولي بانو ... اون بايد ريخته شه توي:» فت نديمه با تعجب گ

دلم مي خواست بکشمش ولي حال ...« صاحب سرزمين هر چيزي بايد مال اون باشه :» پتروس پوزخند زد و گفت .« درياچه ي نور 

  اون تنها يادگاري:» نداشتم . دستمو روي سرم گذاشتم و گفتم 

اما انگار پام فلج شد و دوباره خم شدم . يک نديمه ي ديگم اومد .« برش دار :» د زدم دوباره ساکن موند . دا.« من از اونه . برش دار 

  کمک اين يکي . اونم چاره اي نداشت براي همين بعد يکم

ي کنين راه بانو سع:» مکث اون صندوقچه رو برداشت . نمي تونستم بذارم تنها يادگاريشو ... بدنشو بريزن توي رود نور . نديمه گفت 

 «. نبري

ه دلم مي خواست بگم نه ولي چاره ي ديگ« عاليجنابو خبر کنم کمکتون کنن ؟:» آسنات گفت .« نمي تونم . پام فلج شده :» ناله کردم 

  دو تا نديمه رفتن و اون.« بگين :» اي نداشتم . زمزمه کردم 

و کنارم « .بانو سرتونو بذارين روي شونم :» مه گفت ندي.« واي خدا داره مي ترکه :» يکي موند پيشم . سرمو تو دستام گرفتم و گفتم 

  روي زمين نشست . سرمو روي شونش تکيه دادم و چشمامو

« .سلام مامان :» بستم . داشتم از سر درد مي مردم . اشکام قطره قطره مي ريختن اما ساکت بودم . صداي آراميس پيچيد تو گوشم 

  . احترام گذاشتنچشمامو به زور باز کردم . دوتاشون بودن . 

» :آرتميس گريه مي کرد اما آراميس فقط چهرش گرفته بود . لبخند زورکي زدم تا اونا رو نگران نکنم . اشکامو پاک کردم و گفتم 

  آرتميس خودشو پرت کرد تو بغلم و زد زير گريه« خوبين بچه ها ؟

  «براي چي گريه مي کني دخترم ؟:» فشارش دادم و با بغض گفتم  ...

 . ـ چون شما گريه مي کنين . من نمي خوام گريه کنين
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نبايد گريه کني ... مامان :» گونشو بوسيدم و از تو بغلم درش آوردم . اشکاشو پاک کردم و يک لبخند مصنوعي زدم . زمزمه کردم 

  داره جلوي گريشو مي گريه چون گريه خوب نيست . اون الان

ز دوباره انگار تو جنگل بودم لاريسا جلوي روم توي قفس چوبي بود و منو گلاسيوس بوديم . با...« جاش خوبه . از اينجا راحت شده 

  «. از اين زندگي راحت مي شم ... ممنونم:» لاريسا زمزمه کرد 

» :و دوباره برگشتم به صحنه ي قبل . اين دومين صحنه اي بود که يادم اومد . بي اختيار دوباره هق هقم شروع شد . زمزمه کردم 

  بچه ها ببينين:» و شديدا زدم زير گريه . نديمه گفت ...« لاريسا 

 «. چي کار کردين ... برين . بذارين مامانتون راحت باشه

ريه نکن گ:» گازباس بغلش کرد و گفت .« سلام بابايي :» آرتميس دويد بغل اون و با گريه گفت .« سلام بچه ها :» صداي گازباس اومد 

 يه نکن پرنسس ... مي شه برم پيشخوشگل خانوم . گر

آرتميس سرشو تکون داد و گازباس زمين گذاشتش . از داخل جيبش يک عروسک خرس مانند خيلي کوچيک در آورد و « مامانتون ؟

 داد به آرتميس . گونشو بوسيد و اومد کنار من . سعي کردم

.« ريم بيا ب:» و اشکامو پاک کرد . زمزمه کرد .« اشک نريز  تمومش کن آتينا . ديگه:» جلوي هق هقمو بگيرم . کنارم نشست و گفت 

  «. نمي تونم ... نمي تونم گازباس پام فلج شده:» ناله کردم 

 و.« خيلي خب . من مي برمت . مي ريم داخل قصر . وقتي حالت بهتر شد برمي گرديم قصر خودمون :» نفس عميق کشيد و گفت 

  ملا از روي زمين بلندم کرد . رودستشو دور شونم حلقه کرد و بعد کا

قصر  تو بغلش مي لرزيدم . بيش تر فشارم داد و به.« يکم غذا بيارين بخوره . پزشکم خبر کنين تا به دستش برسه :» به نديمه گفت 

  نزديک شد ... قصر لاريسا ... منو برد داخل و توي اتاق قبليش

هيچي نگفتم . دندونام به هم مي خورد . پتو رو روم کشيد « سردته که مي لرزي ؟:» روي تخت دراز کشوندم . کتشو در آورد و گفت 

  هر لحظه داره تبت:» و دستشو روي پيشونيم گذاشت . گفت 
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تخت مي ريختن . خدا رو شکر  و از اتاق رفت بيرون . چشمامو روي هم گذاشتم . چشمام مي سوخت . اشکام روي.« بيش تر مي شه 

  از حال نرفتم ... چشمامو بستم و يک عالمه فکر جلوي چشمام

وقتي از  .«نکشش :» رژه رفت . لاريسا بود و لاريسا ... وقتي سوختگي گلومو درمان کرد . وقتي دستاي گلاسيوسو گرفت و گفت 

  هيچ کس جز:» گلاسيوس خواست برم قصر اورنينا . وقتي گفت 

:» گريم شديد تر شد و دنبالش سر دردم . وقتي مي گفت ...« نور حق خوردن اين چاي نورو نداره ولي من مي ذارم ازش بخوري  الهه

 «... مزه هاشو حدس بزن

وقتي با اين که پدرش و شوهرش سوخته بودن به خاطر اون اورنيناي عوضي نگران مي شد . وقتي اشک تو چشماش جمع شد تا ديد 

  نينا دستبند زدن ... دلم مي خواست دوباره جيغبه دست اور

» :بزنم ... داد بکشم اما بغض خفم مي کرد و از گلوم پايين نمي رفت ... لاريسا اومد جلوي چشمم . گريه مي کرد و با التماس مي گفت 

  اومد جلوي چشمم که بي قيد...« کارانوس بگو دوستم داري 

ه عکساي کارانوس که دور و برش پخش بودن تلخ مي خنديد ... وقتي هق هق مي کرد که کف سالن رو شکمش دراز کشيده بود و ب

  اورنينا رو دزديدن . وقتي ناله مي کرد مي گفت تموم صورت

اورنينا خوني بود ... وقتي اشکامو پاک مي کرد ، وقتي بغلم مي کرد . چشمامو باز کردم و به رو به روم خيره شدم . چشماي بسته بيش 

  زجرم مي دادن ... در باز شد ولي منو هنوزم نگاهم به روتر 

به رو بود . گازباس اومد و جلوم روي زمين نشست و نگاه خيرشو بهم دوخت . نگاهمو آوردم پايين تر و تو چشماش خيره شدم . 

  تعجب کردم . تعريف کردنم بلد بود ؟.« چشمات قشنگن :» گفت 

 «منظورت اينه که ... چشمام قشنگن ؟:» و بعد يک دور تموم اجزاي صورتمو نگاه کرد . گفتم اين سنگ ؟ تو چشمام خيره شده بود 

  لبخند زدم« آره . خيلي . گربه اين مي دونستي ؟:» زير لب گفت 

گران ن:» ياد گلاسيوس افتادم با اون جملش .« نمي دونم فقط نمي خوام چشمات کور شن :» خنديد و گفت « مي شه ندونم ؟:» و گفتم 

  ... اون چشمام
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بغض کردم ... انداختمش زندان ... دلم براش تنگ شد . چي کار کردم من ؟ ...« باز کن اون چشماي گربه اي رو که عاشقم کرد 

  هيچي نگفتم و به رو تختي« الان بهتري ؟:» صداي گازباس اومد 

 «. اصلا حس نداره:» زمزمه کردم « ک کنه . مي سوزه ؟پزشک مياد تا بهت کم:» خيره شدم . دستي که سوخته بودو گرفت و گفت 

رد زمزمه ک...« واقعا ؟ ديدن من ؟ خسته نشه :» با تعجب گفتم .« ورونيکا مي خواد بياد ديدنت :» يکم فشارش داد و همون طور گفت 

  «. نمي خوام بفهمه که براي انتقام باهات ازدواج کردم:» 

 «. نفهمه ؟ بفهمه که خوشحال مي شه چرا:» دستمو بيرون کشيدم و گفتم 

ـ ورونيکا اون طور که تو فکر مي کني نيست . اون کسي بود که به محض اين که فهميد مسمومت کردم پاد زهرو ازم دزديد تا جلوي 

  . مردنتو بگيره

  «. من سرم درد مي کنه حوصله ي وانمود کردنم ندارم:» زمزمه کردم 

  . ـ لجبازي به نفعت نيست آتينا

 «د لعنتي لاريسا تازه مرده ... دارم مي ميرم از زجر بازم تهديدم مي کني ؟:» با بغض گفتم 

  . ـ بد تر از اينام مي تونم . فکر نکن دو دقيقه تو چشمات خيره شدم دلم به رحم اومد . خواستم يکم فکرت از مرگش دور شه

ا همو دوست داريم و به خدا قسم اگه احساس کنه به گلاسيوس علاقه به هر صورت بايد فکر کنه واقع:» از جاش بلند شد و گفت 

  داري يا اون بهت داره يا من دوستت ندارم ... خودت مي دوني تا

 «. تهشو

  تو ديونه اي ... توقع داري وقتي مي دونه مي خواستي با بدترين سم اين سرزمين منو بکشي باور کنه دوستم داري ؟ _

  . انتقام به وجود اومدهخيلي جاها عشق بعد  _

« .ازت تا هميشه متنفرم :» اشکم ريخت . باز که داشت زور مي گفت . پاهام باز جون گرفته بودن . روي تخت نشستم و زمزمه کردم 

  حس مي کنم:» با خشم برگشت طرفم . اومد جلو و گفت 
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شايد بايد بشونمش سر :» ين . با لحن تهديد آميزي گفت اشکامو پاک کردم و سرمو انداختم پاي.« شاهزاده امروز داره تند مي ره 

  و تو صورتم دقيق شد . سرمو انداختم پايين و زمزمه کردم« جاش ؟

  «کي مياد ؟:» و باز اشکايي که ريخته بودو پاک کردم . برگشت بره که با صدام متوقفش کردم .« باشه  »:

 ... شب _

  . من ... من الان مي خوام برم _

 کجا ؟ _

 . پيش کارانوس و اورنينا _

يد تکون سرمو به نشونه ي تاي.« با نديمه برو :» اسم گلاسيوسو نبردم چون ديگه مطمئنا جلومو مي گرفت . يکم فکر کرد و بعد گفت 

  دادم و با دقت پامو روي زمين گذاشتم . اونم رفت بيرون اما قبل

 . رونو برگشت و رفت بي...« يد باشي . به محض تاريک شدن هوا اين جا باش وگرنه شب با:» اين که کامل بره برگشت و تکرار کرد 

و رفتم طرف در . صندلام .« اه اين اشکاي لعنتيم نمي ذارن راحت باشم :» دستامو مشت کردم . چرا مراعات منو نمي کرد ؟ ناله کردم 

  خيلي اذيتم مي کردن . پاهامو روي زمين مي کشيدم . خدا خدا

يکي از نديمه ها خودشو بهم رسوند و احترام ...« نديمه ... نديمه :» کردم دوباره فلج نشم . درو باز کردم و رفتم بيرون . صدا زدم مي 

  «. بريم ... مي خوام برم زندان:» گذاشت . گفتم 

 . چشم بانو _

ر اون صندوقچه رو بب:» جا بود . رو بهش گفتم رفتم جلو تر و اونم پشت سرم حرکت کرد . رفتيم بيرون . هنوز اون صندوقچه اون 

  . اونم اطاعت کرد.« داخل اتاقي که بودم . زود باش و فورا بيا 

سرمو انداختم پايين . واي خدا چه طوري بدون لاريسا دووم مياوردم ؟ تا رفت بغض کردم . خودمو جمع کردم و دستامو دور خودم 

  ... دم . بي پناه تر از همهحلقه کردم . بدون اون انگار بي پناه بو
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بي پناه تر از هميشه . نديمه آمد بيرون . اشکام ريختن و بغضم سر باز کرد . چرا اون قدر بي احساس بودم ؟ کسي که جاي مادرم بود 

  مرده بود و من فقط اشک مي ريختم ... شايد زيادي سنگ دل

م , يکم بغض و اشک و جز اينا انگار هيچ چيزي از مرگ لاريسا عايدم بودم شايد مقاوم بودم اما در هر صورت فقط يک کمبود داشت

  . نشده بود . همراه نديمه شروع کرديم به قدم زدن سمت زندان

نزديک بود و تا اون جا راه رفتن شايد مي تونست يکم دلمو آروم کنه .به زندان رسيديم . نمي دونستم چي کار مي خوام بکنم ولي 

  مي خواد به سختي بندازمش . دلم مي خواد اونفقط مي دونستم دلم 

قدر زجرش بدم که اون لاريسا رو . دلم مي خواست خاکسترش کنم همون طور که اون لاريسا رو ... رفتم سمت نگهبان . فوري احترام 

 «. خوش اومدين بانو:» گذاشت و گفت 

  «اورنينا کجاست ؟:» لبخند کمرنگي نشست روي لبم . زمزمه کردم 

  . بانو تو اين زندان _

 اون وقت کارانوس کجاست ؟ _

 . اون يکي زندان بانو . همراه عاليجناب گلاسيوس اون جان _

و رفتيم « .اول بريم پيش کارانوس :» تا اينو گفت چشمامو بستم . چه طور تو چشماي گلاسيوس نگاه مي کردم ؟ رو به نديمه گفتم 

 اتاقک کوچيک کنار همطرف زندان کناري . زندانا مثل چند تا 

بودن . هر سه تا اتاقک با هم يک زندان مي شد که البته اتاقکو داخل بودن و انگار دورشونو يک چها رديواري گرفته بود . و بعد 

  زندان بعدي شروع مي شد . در کل چهار تا زندان بودن . رفتيم

ولين با نگهبان رفتيم داخل . ا.« تو بمون :» و رو به نديمه گفتم .«  با من بيا داخل:» زندان دومي و بعد احترام گذاشتن نگهبان گفتم 

 اتاقکي که چشمم بهش خورد گلاسيوس بود . فوري رومو

برگردوندم انگار متوجهش نشدم و سرمو پايين انداختم . رفتيم جلو تر و بعدي مال کارانوس بود . کف زمين نشسته بود . دستشو 

  يکي دستش به زمين تکيه کرده بود روي پاش گذاشته بود و با اون

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          434  |صفحه            

 

سرش پايين بود و به زمين خيره شده بود . تا ديدمش تموم بدنمو خشم گرفت . عصبانيت و انتقام . اون اين بلا رو سر لاريسا آورده  .

  بود و بدبختمون کرده بود . دستامو روي ميله ها گذاشتم و گفتم

شو بهم دوخت . چشماش سياه سياه بود بدون برق و هيچ حسي از توش خونده نمي سرشو آورد بالا و چشماي سياه« پشيموني ؟ »:

  تو بايد پشيمون باشي چون اگه تو نبودي:» شد . زمزمه کرد 

 . هنوزم حاضر جواب بود.« من نمي تونستم به اين دنيا برگردم 

سا اومد ديدنتون زدي ... الان ديگه حتي تو و داري با من همون طور حرف مي زني که وقتي لاري:» زير لب طوري که بشنوه گفتم 

  اورنينا تو يک چهار ديواريم نيستين . من از لاريسا بدترم و الانم

لند شد از جاش ب.« کينه ي بد تري دارم و وضعيت شمام بد تره ... پس عصبانيم نکن کارانوس . چون بد تر از سي ضربه شلاق مي شه 

  قاطعانه تو چشمام خيره به ميله ها نزديک شد . از پشتشون

» :از سر خشم نفس عصبيمو بيرون دادم و گفتم « بد تر اينم مي شه که مثل آدماي بي وجدان زدي تو شکم زن حاملم ؟:» شد و گفت 

  اون زن تو نيست . تو مال لاريسا بودي . لاريسا زنته که کشتيش

  «. ا نمي ذاره حقيقتو ببينيعلاقت به لاريس:» يک قطره اشکم ريخت . پوزخند زد و گفت  «.

مي دوني ؟ لاريسا اون قدر بزرگ بود که تو براش خيلي کم بودي . حيف بود با تو . بهتر همون که با تو ازدواج نکرد اما اين  _

  . قسمتش بد بود ... عاشق اورنينا شدن ... منم اينو از بين مي برم

اينو بهت قول مي دم . اصلا مي دوني ... من داغم الان . من به خاطر بلايي که سر عزيزم آوردي داغونم و مي خوام عصبانيتمو با اعدام 

  اورنينا با گيوتين پرنده خالي کنم ... تو تو زندان منم بيرون

  کي به آرزوش مي رسه ؟ ...

...« ن بانو واقعا مي خواي:» مکث کرد و گفت .« اورنينا رو ببرين محوطه :» گفتم به وضوح وحشتو تو چشماش مي ديدم . رو به نگهبان 

  تا نگهبان رفت بيرون.«آره مي خوام . برو :» داد زدم 
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سوزوندن خيلي :» لرزش گلوشو که بر مي گشت به قورت دادن آب دهنش حس کردم . با غرور تو چشماش خيره شدم و گفتم 

  صداش.« گرنه اين کارو باهاش مي کردم سخت تره حيف اجنه نيستم و

 «. تو اينکارو نمي کني:» مي لرزيد 

  . ريسک کن _

  ... بانو _

 کارانوس اصلا سياست نداري مي دونستي ؟ _

بانو خواهش مي کنم . اونو اذيت نکنين حتي به شوخي . بهتون التماس مي کنم . بلا رو سر من :» رنگش پريده بود . با درموندگي گفت 

  دستامو از.« بيارين من باعث شدم . به اون دست نزنين 

ماس مي بانو الت:» و برگشتم که داد زد .« مي خوامم دل لاريسا خنک بشه . اون از اورنينا عصبانيه نه تو :» روي ميله برداشتم و گفتم 

  رفتم جلوتر و رسيدم به اتاقک گلاسيوس که صداشو.« کنم 

  «تو بودي مي تونستي ؟:» بهش خيره شدم . اشک ريختم و گفتم  .«آتينا تمومش کن :» شنيدم 

  . عزيزم ... چند دقيقه بذار باهات حرف بزنم بعد هر تصميمي گرفتي بهش احترام مي ذارم فقط چند دقيقه . لطفا _

  . من فرصت دوباره به اون نمي دم _

  . کارو بکني آزادت مي ذارمفرصت نه چند دقيقه به من گوش بده آخرش اگه بازم خواستي اين  _

رفتن بانو .  ايشون از حال:» و رفتم بيرون . نگهبان برگشت پيشم و گفت .« باشه . صبر کن :» سرمو انداختم پايين . يکم بعد گفتم 

  «. خون ريزي شديد داشتن

 . يک پزشک ببر پيشش . کليداي زندانو هم بده به من _

  . تکليدا رو داد به من و بعد احترام رف

رفتم داخل و جلوي اتاقک گلاسيوس وايستادم . دستاشو روي ميله گذاشت و بهم خيره شد . داشتم ذوب مي شدم . کليدو داخل قفل 

  گذاشتم و چرخوندمش . وقتي باز شد با مکث تو چشماش خيره شدم
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ميق کشيد و نفس ع.« .. منو ببخش گلاسيوس عصباني بودم .:» بازومو گرفت و کشوندم داخل . سرمو انداختم پايين و با بغض گفتم  .

  . تو چشماش خيره شدم . صدام مي لرزيد« تو خوبي ؟:» گفت 

را نمي چ:» و سرمو روي شونش گذاشتم . دستشو بعد يکم مکث روي شونم گذاشتم . ناله کردم .« بد تر از بد :» با بغض ناله کردم 

  ائل نيستي ؟ذاري انتقام لاريسا رو بگيرم ؟ چرا براش ارزش ق

ديگه داشت گريم به هق هق تبديل مي « گلاسيوس به خدا لايق بخشش نيستن . مي دوني چه قدر لاريسا رو زجر دادن روز عروسيم ؟

  مي دونم . هر کار بکني حق:» شد . کمرمو نوازش کرد و گفت 

  «. و آخرش گفت دليل دارهداري اما لاريسا ازت خواسته بود هر چي توي نامش نوشته رو مو به مو اجرا کني 

 ... ولي من همچين چيزي يادم نمياد _

  . اما من بودم و يادمه _

 نکنه بايد ببخشمشون ؟ _

اين نامه وصيتشه که از داخل صندوقچش برداشتم ... چند تا ديگه :» منو از تو بغلش در آورد . اشکامو با مهربوني پاک کرد و گفت 

  ي کرد تا از پس جانشينيشهم بود که وصيت نبود بهت کمک م

برگه رو ازش گرفتم . کاغذ نبود يک صفحه ي مسطح به رنگ .« بر بياي که بايد سر فرصت بخونيش اما اين مهمه . آتينا بخونش 

  برگ درخت بود و نازک تر از کاغذ . کاغذاي اون سرزمين اون

 «ل کنم ؟مطمئني بايد بهش عم:» طوري بودن . قبل اين که بخونمش زمزمه کردم 

  ... اين چيزيه که ازت خواسته انجام بدي وقتي که ناتوانه از انجام دادنش . پس بهتره که _

 »: ساکت شد . اشکمو پاک کردم و جلوي روم نگه داشتمش

آتينا توي برگه هاي قبلي بهت تموم چيزايي که يک الهه ي نور بايد بدونه رو ياد آوري کردم . اگه اون قدر زنده بودم تا تموم اينا رو 

  خودم يادت داده باشم خوش حالم ولي بازم نگهشون دار تا چيزي
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تي مطمئنم متوجه همشون شدي ... اما اين با بقيه رو فراموش نکني . اگه نه متاسفم زود رفتم ... اما بخونش . تو دختر باهوشي هس

  فرق مي کنه . ازت مي خوام بهش عمل کني . هر شرايطي که بود

تو بايد از اين چيزي که من نوشتم اطاعت کني . خواهش مي کنم ... تو محافظ نوري پس به خوبي مراقب خودت باش ... اگه زود رفتم 

  ي الهه هاي جديد به تو الان قدرت نور رو نداري و تو دوره

دست مياري مي دونم که تا اون موقع اون سرزمين هيچ الهه ي نوري نداره اما گوي نور تعادلو حفظ مي کنه پس وظيفت مراقبت از 

  ... اون و خودته و شايد بچت ... من نمي دونم کي خواهم مرد ولي

تم و مي خواستم هميشه پيشت باشم . مي دونم برات سخته اما اگه هنوز بچتو حامله نشدي معذرت مي خوام ... خيلي خيلي زود رف

  اجنه ها به هيچ کس رحم نمي کنن ... اگه مردم به اين معنيه که اونا

منو کشتن پس ازت خواهش مي کنم تا قبل شروع دوره ي جديد الهه ها بچتو به دنيا بيار چون به محض اين که روز تجديد الهه ها 

  نورو بشکني و اگه بچتو حامله باشي باعثرسيد تو بايد اون گوي 

جهشي مي شه که ناقص به دنيا مياردش پس لطفا دير نکن و حداکثر تا سه ماه بعد ازدواجت اونو حامله شو ... مي دونم دارم بهت زور 

  مي گم ... دارم پا توي زندگيت مي ذارم متاسفم اما خواهش

 ... ين حد قانع شدي عزيزممي کنم به مردم فکر کن ... فکر مي کنم تا هم

اگه بچتو حامله بودي و من رفتم مواظبش باش . کاش مي ديدمش و مي بوسيدمش ... اگه به دنيا اومده خيلي خوش حالم چون سر 

  وقت رفتم و تو رو زجر ندادم ... اگه زنده بوده باشم تا اون موقع

هنوز خيلي مونده بود اما شدت اشکامو و هق هقم نمي ذاشت ...« ميدونم تموم سعيمو کردم تا بهت سخت نگذرونم پس خيلي راحتم 

  روي پام وايستم . پام مور مور مي شد . روي زمين نشستم و

سعي کردم جلوي اشکامو بگيرم تا ببينم چي نوشته ... فکر همه جا رو کرده بود ... مخاطب تموم نوشته هاش من بودم ... فقط من ... 

  ارش بدم ... گلاسيوس کنارم نشستدلم مي خواست تو بغلم فش
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دش بيرون و از توي دستم کشي« هيچي نمي تونم ببينم بقيشو مي خوني ؟:» و دستشو روي دستم گذاشت . نفس عميق کشيدم و گفتم 

  سرمو روي شونش گذاشتم و به رو به روم.« باشه :» گفت 

الم مونده پس ... اون قلبو پيش خودت نگه دار ... باعث ارتباطمون اما هر طور مرده باشم قلبم س:» خيره شدم و به ادامش گوش دادم 

  مي شه . باعث مي شه حس کني پيشتم باعث اعتماد به نفس و

آرامشت مي شه ... نگهش دار فقط تو لياقت اون قلبو داري ... نه کارانوس ... نه اورنينا ... نه پتروس ... نه گلاسيوس نه هيچ کس ... 

  ل جونت ازش مراقبت کن ... اما پيغام اصليمراقبش باش . مث

اين نامم يک چيز ديگست ... عمل کردن بهش بايد برات به شدت سخت باشه اما همون اولم گفتم ... تو بدترين شرايطم بايد بهش 

  گلاسيوس مکث کرد . مي« عمل کني وگرنه ازت راضي نيستم ... 

شو دور کمرم حلقه کرد و نوازشش کرد . سرمو بيش تر روي شونش فشار دادم و دونستم صدامون داره به کارانوس مي رسه ... دست

  بايد بهش عمل کني آتينا ... مي توني:» چشمامو بستم . گفت 

 . و يک قطره اشک از پشت چشماي بستم ريخت.« حتما مي تونم و اين کارو مي کنم :» زمزمه کردم « ؟

جديد به عهده ي توئه ... استرنو مي ميره چون الهه ي جنگ بوده و مطمئنا هيچ وارثي نداره ...  اونم اينه .. تعيين الهه هاي:» ادامه داد 

  نمي تونم و نمي خوام اورنينا رو ببخشم اما ... اونا رو از

نه بتونه کتبعيد در بيار ... نذار زجر بکشن ... بگو منو ببخشن ... به کارانوس بگو با اين که عشقمو پس زد اما مي بخشمش چون مم

 حداقل اورنينا رو خوش بخت کنه ... و بگو خواهش کردم که

اورنينا رو خوش بخت کنه ... بعد از اورنينا اون ماهر ترين جنگجوي کل اين سرزمينه چندين بار اثباتش کرده ... الهه ي جنگ بعدي 

  اين سرزمين اونه ... اورنينا دوباره به مقام خودش بر مي گرده

ف ... الهه ي کهکشان ايرس و الهه نور و آتش تو ... برات سخته اما اين کارو بکن . کارانوسو الهه ي جنگ معرفي کن و ملکه ي بر ...

  «. اونا رو از تبعيد در بيار و به قصر خودشون برگردون
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کارانوس بشه الهه ي چشمام پريد . صفحه رو از دستش کشيدم و نگاهش کردم ... يعني چي ؟ کارانوس ؟ نفسام تند شده بود ... 

  »: با خون سردي گفت.« نمي تونم :» جنگ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ داد زدم 

اما آتينا تو بايد به چيزي که اون ازت خواسته عمل کني . اون لحظه ي آخرم با تموم اون ظلما گفت به تک تکش عمل کن ... اين کارو 

  نمي تونم ببخشمشون و حتي:» گريم گرفت . ناله کردم .« بکن 

و رفتم سمت در که با !« عمرا :» برگه رو پرت کردم و داد زدم .« بايد اين کارو بکني :» از جام بلند شدم . گفت .« بهشون مقام بدم 

  پس الان چي ؟ مي خواي اورنينا رو:» صداش متوقفم کرد 

ت دستامو مش« آخرين خواستشو رد کني ؟ بکشي ؟ مي خواي کارانوسو اعدام کني ؟ چه طور دلت مياد آتينا خواسته ي لاريسا رو ...

  کردم . ناخنام داشتن تو گوشت دستم فرو مي رفتن . دندونامو

منم نمي خوام از اون عوضي حامله شي اما خواسته ي لاريساست ... من نمي :» روي هم فشار دادم . صورتم منقبض شده بود . ادامه داد 

 « ... تونم کاري کنم که به آرزوش نرسه

» :يکهو طرفم خيز برداشت . دستمو کشيد و تو صورتم غريد .« باهاش کنار اومدي  تو که دوستم نداري براي همين:» هق گفتم  با هق

  دستمو.« باز اين بحثايي که قبلا حل شده رو پيش نکش 

  «ي بگم ؟من به تو چ:» بيرون کشيدم . اشک تو چشمام جمع شد و باعث شد ملايم بشه . منو تو بغلش کشيد و گفت 

  . ـ لياقت اين که اين مقاما بهشون برسه رو ندارن

 ... ـ وقتي لاريسا اين تصميمو گرفته يعني داره

و رفتم ...« تو ام آزادي . ولي کارنوس نه :» لبخند زد . زير لب گفتم ...« من بايد برم :» از توي بغلش بيرون اومدم و زمزمه کردم 

  بيرون . خيلي داشتن بهم فشار مياوردن . نزديک در که رسيدم

سرمو به نشونه ي منفي « خوبي ؟:» و گفت پاي چپمو حس نکردم . دستمو به در تکيه دادم و آروم روي زمين نشستم . اومد طرفم 

  تو نبايد اين:» تکون دادم . کنارم نشست دستمو فشار داد و گفت 
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دستشو روي موهام گذاشت ...« لاريسا :» آب دهنمو قورت دادم و به سرمو به در تکيه دادم . زمزمه کردم .« قدر به خودت زجر بدي 

  از جام به زور و ساکت موند . خواست يک کلام حرف بزنه که

  «... بذار ببرمت:» بلند شدم و رفتم بيرون . لنگ مي زدم . صحنه ي زياد دل چسبي نبود . از پشت بازومو گرفت و گفت 

 . ـ بايد برم قصر لاريسا ... داره تاريک مي شه ... من بايد اون جا باشم قبل تاريکي

 ـ چرا ؟

 . ـ فقط کمکم کن برم

ولم که شدم . تموم راه فکرم درگير بود . فکرم مشغول بود . چه طور لاريسا اونا رو بخشيده بود ؟ مغزم ساکت شد و منو برد . معل

  هنگ کرده بود . هيچي حاليم نبود فقط خودمو دستش سپردم . به

رمو انداختم س« ؟ نکنه باز پات فلج شده:» قصر که رسيديم گازباس اومد جلوي در مثلا استقبالم . بازومو از گلاسيوس گرفت و گفت 

  «. بريم تو تا دربارش حرف بزنيم:» پايين . گلاسيوس گفت 

  ـ درباره ي چي ؟

  «چه غلطي کردي ؟:» گلاسيوس جوابشو نداد و رفت داخل . گازباس با خشم بهم نگاه کرد و غريد 

 ... ـ ه ... هيچي به خدا

 از روي زمين...« ک ... کردي :» با لکنت گفتم .« کنم روشنت کردم  فکر:» بازومو ول کرد و افتادم روي زمين سخت . زير لب غريد 

  کندم و زد تو گوشم . اون قدر محکم که اگه منو نگرفته بود

يک متر پرت مي شدم عقب . حدس مي زدم صداش به گلاسيوسم که توي اتاق بوده رسيده باشه . گونم سوخت . قطره هاي اشکم 

  ريسا داري مي بيني چه قدر زجرمدوباره شروع کرد به ريختن . لا

ند زد پوزخ.« تو رو خدا گازباس کمکم کنه :» مي ده ؟ لاريسا مي بيني هي مي زنه تو گوشم ؟ دوباره پرتم کرد روي زمين . ناله کردم 

  و...« شانس بياري نخواد حرفي در اين مورد بزنه :» و گفت 

 . رفت
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تاده بودم رفت . نفسمو دادم بيرون . اشکم ريخت . هنوز يک روز از مرگ لاريسا بدون کمک به من که با پاي فلجم روي زمين اف

  نگذشته بود اما اين طور باهام رفتار مي کردن . تحمل منم گنجايشي

داشت . نديمه اومد سمتم و کمک کرد بلند شم . اونام مي دونستن رفتار گازباس با من چه طوره و تنها کاري که از دستشون بر مي 

  د مراقبت ازم بود . بهم کمک کرد و منو برد داخل اتاقي که قبلااوم

 منو برد سمت تخت و روش نشوند و.« لطفا کمک کن روي تخت دراز بکشم :» گازباس اون جا بود . وقتي رفتم داخل به نديمه گفتم 

  بعد کمک کرد که دراز بکشم . احترام گذاشت و رفت بيرون . حالا

لاسيوس و .. و لاريسا ... درست جلوي من روي ميز بود . تو دلم بهش سلام دادم . اون خاکستر نماد لاريسا من بودم و گازباس و گ

  شده بود برام . چشمامو بستم . صداي گلاسيوس تو گوشم پيچيد

.  و باز نکردمبغض کردم و چشمام« توضيح بدين . چرا گازباس تو رو زده آتينا و چرا هيچي به من نگفتي و ازم مخفي کردي ؟ »:

  لاريسا حالا چي کار کنم ؟ چي جوابشو بدم که براي هيچ کس خطر

الت فکر نمي کنم دخ:» ناک نباشه ؟ چشمامو روي هم فشار دادم . نفسام تند شد و گاهي نفس کشيدن يادم مي رفت . گازباس گفت 

  صداي پوزخندش.« توي زندگي ديگران کار درستي باشه گلاسيوس 

  «... اون زنمه:» واب داد اومد و بعد ج

 ... ـ ورونيکا هيچ وقت توي زندگي تو و زناي ديگت دخالت کرد ؟ پس توام حق نداري توي زندگي من و آتينا دخالت کني

 ... ـ تو زديش ... الانم گونش سرخه ... بي وجدان اون عذا داره

  «. بس کنين:» اشکام روي تخت سر خورد . صدام لرزيد و گفتم 

به همين راحتي ؟ ولي من راضي نمي شم . من از اين جا نمي رم تا اين رواني تا دلش خواست تو رو بزنه و توام مثل :» گفت  با حرص

 «. تو سري خورا بگي راضيم ... فکر کن آتينا

با نا باوري سرشو تکون .« برو گمشو گلاسيوس ! من تو سري خورم ... راحت شدي ؟ بفرما بيرون . خوابم مياد :» بي اختيار داد زدم 

  داد . چشمامو بستم . مي دونستم قراره انفجار شه اما فقط به

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          442  |صفحه            

 

» :صداش من پريدم . گازباس پوزخند زد و گفت اکتفا کرد و رفت بيرون و درو کوبيد و با .« به ساده لوحي تو نديدم آتينا :» گفتن 

  رومو ازش برگردوندم.« خوبه جنم داري که از خانوادت دفاع کني 

بغضم داشت خفم مي کرد . کنارم روي تخت نشست و دستشو روي کمرم گذاشت . با نفرت پسش زدم . چندشم شد . هنوز  ...

  ون مرگ لاريسا روياتفاقي که ديشب افتاده بود رو مخم بود و بد تر از ا

جملشو تموم نکرده بود که تقه اي به در ...« ورونيکا الان مي رسه ... با اين رفتارت مي خواي :» اعصاب آهنيم ناخن مي کشيد . گفت 

  . و رفت سمت در.« اومد :» خورد . گازباس زمزمه کرد 

 دستمو به لبه ي تخت.« خوش اومدي :» ا رو بوسيد و گفت گونه ي ورونيک« سلام عزيزم . خوبي ؟:» بازش کرد و با خوش حالي گفت 

  »: گرفتم و روش به زور نشستم و با لبخند زورکي گفتم

ورونيکا راهت تا اين جا طولاني بود . شرمنده ... آتينا :» گازباس اومد طرفم و گفت .« سلام بانو :» احترام گذاشت و گفت .« سلام 

  «. نتونست تا قصر خودمون برگرده

 . ـ نه ... نه ... مشکلي نيست

تسليت مي گم بانو ... وقتي اين خبرو شنيدم رفتم قصرتون اما نبودين ... گازباس گفت اومدين :» اومد جلو تر و بعد يکم مکث گفت 

  اين جا . راستش خيلي نگرانتون بود ... حتما واقعا وضعيتتون بد

آره وضعش خيلي بد بود و هنوزم هست ورونيکا ... :» گازباس کنارم نشست و گفت داشتم از اين سياستش بالا مي آوردم . ...« بوده 

  ورونيکا روي تخت نشست و گفت.« نمي تونه پاشو تکون بده 

اتفاقا براتون دارو آوردم بانو ... يک مدت پيش براي منم همين اتفاق افتاد . اشتباها به اوتل دست زدم اونا خطرناکن ... يک  »:

  . فظتو مي برن و هي فلج مي کنن اما اين دارو کمکم کردقسمت از حا

نه ممنون . پزشک بهم دارو :» به دارو خيره شدم . ترسيدم توش سمي چيزي باشه براي همين گفتم ...« اميدوارم به شمام کمک کنه 

  ورونيکا دستشو روي.« داده . اگه قرار بود خوب بشه مي شد 
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و اشک ريختم...« دي خوب مي شين . از پسش بر مياين هم از پس اين بيماري هم از پس اين غم حتما به زو:» دستم گذاشت و گفت 

  ورونيکا گفتم بياي:» پاک کردم که گازباس لبخند زد و گفت 

به جون خودم که دلم مي خواست با تموم حال زارم ...« زنمو شاد کني نه هي يادش بندازي که چشماش قشنگش اشکي بشه 

  . ديوار . دلم مي خواست آتيشش بزنم . خيلي پست بود بکوبونمش به

ت حتما خيلي همو دوس:» چشماي قشنگ ؟؟؟؟ رواني يک چشماي قشنگي نشونت بدم که ... صداي ورونيکا مثل مته اومد روي اعصابم 

  لبخند زوري زدم ... گازباس کمرمو نوازش کرد و...« دارين 

ورونيکا نگاهشو منتظر به من دوخت . انگار منتظر يک سوتي بود . دستامو « بار اون بگه ؟خب ... اصلا چرا نمي ذاري اين :» گفت 

  فکر نمي کنم الان وقت:» مشت کردم و با لبخند خسته اي گفتم 

يدم و شنفس عميق ک...« بانو همين حرفا هر چند کم اما از غمتون دورتون مي کنه :» ورونيکا با لبخند گفت « اين حرفا باشه ... هست ؟

  اين من...« اونو نمي دونم اما من ... من عاشقشم :» گفتم 

 . واقعا طبيعي بازي مي کرد...« من بيش تر :» عاشقشم خيلي جمله ي ضايعي بود براي من . گازباس لبخند زد و گفت 

.. ورونيکا .:» وري گفت گازباس مهلت نداد حرفي بزنم و ف« پس ... گلاسيوس از اين موضوع عصباني نيست ؟:» ورونيکا گفت 

  ... گلاسيوس الان اصلا حالش خوب نيست ... چون از دستت داده

  «واقعا ؟:» ورونيکا با شوقي که سعي مي کرد پنهانش کنه گفت ...« پشيمونه 

 . ـ آره

و مي شه ؟ سرم يکهپوزخند زدم که از چشماي تيز بين گازباس دور نموند . خب ديونه گلاسيوس عاشق خواهر عتيقه ي جناب عالي 

  تير کشيد . دستمو روش فشار دادم و پلکامو به هم زدم . زير لب

عزيزم ... آتينا مي خواد استراحت کنه ورونيکا مي ري يا مي خواي :» گازباس گفت ...« بسه دختر ... تو اين قدر لوس نبودي :» گفتم 

  ورونيکام که انگار به خاطر جمله ي قبل« منم باهات بيام ؟
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روشو برگردوند که يکهو انگار يک چيزي يادش اومده ...« من مي رم ... مواظب زنت باش :» ازباس هنوز سر از پا نمي شناخت گفت گ

  مونده بود« بانو چرا کبودين ؟:» باشه برگشت و گفت 

و  ورونيکا سري تکون داد.« ر بعد حرف مي زنيم عزيزم . شبت به خي:» ورونيکا بفهمه . گازباس منو به خودش چسبوند و زمزمه کرد 

  رفت بيرون . همين که رفت و درو بست گازباس منو تقريبا

 بگير بخواب از:» غريد .« سرم درد مي کنه :» ناله کردم « چته دوباره ؟:» پرت کرد از بغلش بيرون . از روي تخت بلند شد و گفت 

  دستمو بردم سمت چراغ خواب و خواستم.« دستت راحت شم 

  «. نکن ... مي خوام لباس عوض کنم:» ش کنم که گفت خاموش

 ... ـ خب برو يک جاي ديگه

 . سرمو روي بالشت گذاشتم و به رو به رو خيره شدم...« هنوز اين جا لباس دارم :» جوابمو نداد و رفت سمت کمدش . زمزمه کرد 

. باز گريم داشت شروع مي شد . لاريسا ... لاريسا آخه به محض اين که بلوزشو در آورد نگاهمو ازش دزديدم و به زمين خيره شدم 

  چرا رفتي ؟ با حس اين که تخت رفت پايين فهميدم دراز کشيده و

بعد با بغل گرفتنم از پشت سرماي بدنش خيلي سريع تو سلولام پيچيد . محکم گرفته بودم . دستامو روي دستاش گذاشتم و سعي 

  «. آروم بگير:» کردم از دور کمرم بازش کنم . غريد 

 ... ـ ولم کن چندش

  «اذيت مي شي ؟:» بيش تر فشارم داد و گفت 

 ... ـ به شدت

  . زجرت دادـ خوبه ... راحت مي شه 

  . ـ عوضي دست بهم نزن

 ... ـ بهتره خفه شي شاهزاده
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» :حد ممکن بهم نزديک شده بود و حالمو داشت بد مي کرد . چشماشو بست و گفت  و خفه شدم ... واقعا خفم کرد . بدن برهنش تا

  با حرص دستمو دراز کردم و چراغ خوابو.« چراغو خاموش کن 

 ... ريک شد . دستم بين راه خورد به صندوقچهخاموش کردم و بعد همه جا تا

بدنم لرزيد . اشکام يکي يکي ريختن و درخشش نور بدنمو منعکس مي کردن . طوري که روي ديواراي اتاق نقطه نقطه هاي روشن 

  ديده مي شد . اشکام شديد تر ريختن . بي تاب شده بود و نمي

ردم اون قدر که زانو هام خورد به دستاي گلاسيوس که دور شکمم حلقه بود . تونستم بخوابم ... هق هقم شروع شد . خودمو جمع ک

  سرمو تو بالشت فرو کردم و هق هق کردم . اون راحت خوابيده

بود و من داشتم از دوري لاريسا مي مردم ... بدون اون مي مردم . موهام دو رو برم پخش شدن . پلکامو روي هم فشردم و از ته دل 

  تونستم بمونم ... تو فضاي اون اتاق تو قصرش زار زدم . نمي

باس ... گاز:» رو به روي خاکستر بدنش داشتم ذوب مي شدم ... داشتم خفه مي شدم . دستامو روي دستاي گازباس گذاشتم و گفتم 

  ... گازباس مي دونم بيداري ... تو رو خدا ... التماس مي کنم

 حتي چشماشو باز نکرد ....« رون ... دارم دق مي کنم ... گازباس ولم کن بذار برم ... گازباس گازباس ولم کن ... تو رو خدا بذار برم بي

  سرشو بهم نزديک تر کرد و توي گودي گرنم فرو کرد و نفس

 :»عميق کشيد . داشت زجرم مي داد . حقيقتا خيلي خوبم داشت راهشو پيش مي برد . مور مورم شد . گردنمو کج کردم و گفتم 

  «... فايده نداره:» زمزمه کرد ...« ش کردم خواه

  ... ـ گازباس ولم کن ... تو رو خدا هر کار بگي مي کنم فقط بذار چند دقيقه برم پيش کارانوس ... بذار برم پيشش ... بذار گازباس

  ـ چرا ؟

 . اين دستاي لعنتيو از دورم باز کنـ مي خوام باهاش حرف بزنم ... مي خوام اورنينا رو آزاد کنم ولي با شرط ... تو رو خدا 

  «... درد داره . بسه:» بيش تر فشارم داد . کمر باريکم داشت مي شکست . ناله کردم 

 ... ـ چي مي خواي بهش بگي ؟ شايد توجيح شدم اجازه دادم شاهزاده برن بيرون اين اتاق

*******************  

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          446  |صفحه            

 

 : گلاسيوس

اثر يک دست سنگين بود ... دست بي رحم و انتقام جوي گازباس ... اون عوضي ... دستمو مشت  کبودياي روي گونش معمولي نبود ...

  . کردم . مي دونم چه بلايي سرت بيارم ... مي دونم بي وجدان

نستم ورفتم داخل قصر ... استلا روي مبل نشسته بود . حوصله ي اين يکي رو نداشتم . بهم خيره شد و لبخند زد . خسته بودم . نمي ت

  دوباره وانمود کنم . حالشو نداشتم . از روي مبل بلند شد و جلوم

بالاخره ديدمت ... بچه ها رو ديدي :» سلام خيلي سرد و خشکي دادم . دستمو گرفت و گفت .« سلام :» وايستاد . با ذوق گفت 

  از موقع به دنيا اومدن بچه هامون و نه ... از شب حامله« گلاسيوس ؟

لبخند روي لبش محو شد . يکم مکث .« نه نديدمشون :» د نديدمش . حتي براي به دنيا اومدن بچه هاش نرفتم . گفتم شدنش به بع

  اشکال نداره ... تو اتاقن ... بيا:» کرد و بعد دوباره خنديد و گفت 

خستم استلا » :بازوش گذاشتم و گفتم دستمو روي ...« ببينشون ... دارن با آرتميس بازي ميکنن ... راستش آراميس با کسي نمي سازه 

  و از کنارش رد شدم و کتمو در آوردم . گفت.« ... درک کن 

  «... نه:» همون طور که از پله ها مي رفتم بالا گفتم « از صبح چيزي خوردي ؟ »:

 ... ـ برات ميارم تا لباساتو عوض کني

خسته و کوفته رفتم طرف اتاق خواب و درو تقريبا کوبيدم . يک لحظه بنيتا اومد جلوي روم . روي تخت دراز کشيده بود و مثل هميشه 

  تو خواب منو ديدي مي زد تا راز رو به سقف خوابيدنمو بفهمه

وز بوش مي اومد . بعد اين چند روز ... لبخند زدم . چرا اين موضوع هميشه براش مهم بود ؟ رفتم جلو و روي تخت نشستم . هن ...

  روي تخت رو به سقف دراز کشيدم . الان گازباس داشت باهاش

چي کار مي کرد ؟ نمي تونستم حدسي بزنم ... بيش تر فکر کردن به حال و روز خودم برام مهم بود ... عاشقش بودم اما از کي ... 

  ... تموم اولين حسي که مطمئنم کرد عاشقشم موقع اون زهر بود
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بدنم مي لرزيد . نمي تونستم پلکامو روي هم بذارم . مي خواستم تا ابد بهش خيره شم تا به محض باز شدن چشمش يک لحظه رو هم 

  حتي از خيره شدن به چشماش کم نيارم . من همون موقع هم

 ا بفهمه که دوستش داشتم ... چون بهم اعتماددوستش داشتم . اون موقع يقين پيدا کردم قبلشو نمي دونم ... ولي نمي خواستم لاريس

  کرده بود و تموم هدفش از ازدواج ما پيش بردن آرزوش بود نه

عاشق شدن من که مي تونست مانع جدي اي باشه براي موفقيتش ... ولي هر ابراز علاقه اي بهش مي کردم از روي احساسم بود و دلم 

  کرده بود . تا جايي... بد جور ديونم کرده بود . بد جور عاشقم 

که بهش نيازمند شدم . به حرفايي که روز عروسيش بهش زده بودم فکر کردم . ديوانگي بود ... حرفايي بود که مي تونست ازم 

  متنفرش کنه ولي عصبي شده بودم که به همين راحتي به خاطر لاريسا

د بشه اونم بنيتا ... در زدن استلا تموم افکارمو بهم ريخت . آماونو به گازباس سپرده بودم . مي دونستم گازباس کسي نيست که عاشق 

  داخل و يک سيني دستش بود . برام عجيب بود چرا اون هيچ

ضعف مي :» وقت از نديمه ها براي هيچ کاري کمک نمي گرفت و همه رو خودش انجام مي داد . اومد و روي تخت گذاشتش . گفت 

  لي گريه شنيدي و ناله . خستهکني بخور گلاسيوس . حتما تا الان ک

 «اي نه ؟ مي خواي برات يک چيز گرم بيارم ؟

  «. ميل ندارم:» به سيني نگاه کردم . گفتم 

 ... ـ اما ... اما من اينا رو با دست خودم درست کردم ... نذاشتم هيچ کس تو پختنشون کمکم کنه ... تو

تو بايد حتما يکيشو مزه کني . عالي شده گلاسيوس فقط :» هنم و گفت از روي سيني يک سعليقاي ستاره برداشت . گرفت سمت د

  «. يکم

 ... ـ گفتم نمي خورم استلا

 و با خواهش...« يک گاز عزيزم ... باور کن عالين ... قول ميدم تا حالا اين طوريشو نخوردي :» يک لبخند ديگه زد و با اميدواري گفت 

  ازش گرفتمش و تو چشمام خيره شد . چاره اي نداشتم .
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» :خوردمش . ولي واقعا حرف نداشت . مزش خيلي خاص بود . اون قدر خاص که اشتهامو باز کرد . تو چشمام منتظر نگاه کرد و گفت 

  «چه طور بود ؟

  . ـ عالي

  «زي شده ؟چي:» و کنارم روي تخت نشست و بهم خيره شد . رومو طرفش برگردوندم و گفتم .« پس بازم بخور :» خنديد و گفت 

 ... ـ آره ... شده

  ـ چي ؟

 ... ـ دلتنگت بودم

ر مي خواستم زود تر ببينمت تا يک شب بريم کنا:» سرمو انداختم پايين و به برق کفشام خيره شدم . موهاي آبيشو باز کرد و گفت 

  «... رود نور و با هم حرف بزنيم ... مي خواستم خلوت کنيم

  «. باشه بعد مي ريم:»  نگاهمو تو چشماش دوختم و گفتم

 ـ بعد يعني کي ؟

 ... ـ يعني هر وقت تونستم استلا

  «... اما .. اما نمي شه الان بريم ؟ مي دونم خسته اي ولي اون جا خستگيت در مي ره ... لطفا:» دستشو رو بازوم گذاشت و گفت 

 ... ـ سرم درد مي کنه استلا

 ... يم اين طوري سرد و خشک گذشته ... من مي خواستمـ آخه تا حالا با هم تنها نبوديم اگرم بود

دن و بوسيدمش . قبل عاشق بنيتا ش.« لياقت اين يکي رو استثناعا امشب داره :» ديگه از حرف زدناش خسته شده بودم . تو دلم گفتم 

  از هر کدوم اين بوسه ها با هر کس لذت مي بردم اما از بعد اون

ازش جدا شدم . « بابا ؟:» فقط ميلم به اون بود و اين بوسه ها براي من طاقت فرسا بودن . يکهو در زده شد و صداي آرتميس اومد 

  هيچ وقت تنها:» سرشو انداخت پايين و بعد لبخند تلخش گفت 

  «... زمسلام عزي:» گذاشت . استلا گفت اومد داخل و احترام ...« بيا تو آرتميس :» دستمو روي دستش گذاشتم و گفتم ...« نيستيم 
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 ... ـ سلام خانوم

 «چرا نمي خواد دست از خانوم صدا کردنم برداره ؟:» لبخند استلا محو شد و گفت 

چون مامانم مي گفت يک بابايي نمي تونه چند تا مامانو دوست داشته باشه و مي گفت بابا اونو دوست :» آرتميس با حاضر جوابي گفت 

  يه مامان ديگه رو دوست داره ... بابا شما رو دوستنداره و 

و دست به سينه وايستاد ... ديدم چهره ي استلا گرفته شد .« داره براي همين مامانم همش گريه مي کنه ... منم خانوم صدات مي زنم 

  آرتميس عذر بخواه و از اين به بعد استلا رو استلا جون:» گفتم 

  «... نخيرم ... شما اونو دوست داري و من دوستش ندارم:» خت پايين و گفت سرشو اندا« صدا مي زني خب ؟

  . ـ آرتميس زود باش

باباي بدِ بي ادب ... مامان من خيلي خوشگل تر از اونه و تازه :» سرشو بلند کرد . اشک تو چشماي کوچولوش جمع شد و داد زد 

  انداختمو دويد بيرون و درو کوبيد . سرمو .« تاجشم خوشگل تره 

هره ي با چ.« بچه ها رو که مي شناسي ... لجوج ... به دل نگير ... از اين به بعد هم خودت تو اين قصر شيريني بپز :» پايين و گفتم 

  اين مدت پيشم نبودي و پيش:» گرفته نگاهم کرد و گفت 

اراحت کنندست ... من دوست دارم بچه هات منو دوست شاهزاده بودي ... و حالام که اومدي اون اين طور با من رفتار مي کنه ... خب ن

  »: مکث کردم و گفتم...« داشتن و بچه هاي منم شاهزاده رو 

  «واقعا ؟:» با ذوق تو چشمام خيره شد و گفت « بريم رود نور ؟

  . ـ واقعا

 . ـ مرسي

 . دستشو گرفتم و بدون اين که کتمو بردارم بردمش از اتاق بيرون

  «... راحت نمي شي ... بريم پيش آرتميس ... نمي خوام گريه کنهاگه نا:» گفتم 

 . ـ منم نمي خوام
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اري من اول مي ذ:» اخلاق قابل قبولي داشت . هيچ وقت به پرو پام نمي پيچيد و با محبت بود . به اتاق بچه ها رسيديم که استلا گفت 

  «باهاشون حرف بزنم ؟

 ... ـ آره . هر جور راحتي

  «بله ؟:» و در زد . آراميس گفت دستمو گرفت 

 ـ منم آراميس ... مي تونم بيام تو ؟

  . ـ آره

د يکم استلا بع.« نه خير :» صداي داد آرتميس اومد « آرتميس بانو اجازه هست بيام ؟:» لبخند زد و درو باز کرد . سرشو برد تو و گفت 

  زشته با باباتونم:» مکث دوباره شانسشو امتحان کرد و گفت 

ست استلا د...« بگو مامانمو دوست داشته باشه بعد بياين :» آرتميس بد تر از قبل داد زد .« ها ... پاش درد مي گيره اين جا منتظر باشه 

  صداش کاملا...« داره :» از روي در سر خورد . زمزمه کرد 

منم پشت سرش رفتم و درو بستم . آرتميس  استلا درو کامل باز کرد و رفت داخل و.« پس بياين :» ناراحت بود . آرتميس گفت 

  . سرشو روي پاي آراميس گذاشته بود و روشو از ما بر گردونده بود

 «يس ؟آرتم:» آراميسم لبه ي تخت نشسته بود و داشت با دو تا قمرش بازي مي کرد . استلا کنار تخت روي زمين نشست و گفت 

دليل اون همه علاقه ي آرتميسو به بنيتا درک نمي !« مامان اذيت کن :» گفت  آرتيمس تکون خورد و همون طور که پشتش به ما بود

  کردم . علاقه اي که به بنيتا داشتو هيچ کس نداشت . حتي

آراميس . براي آراميس اصلا فرق نمي کرد که بنيتا تا چه مدت ازش دور باشه اما آرتميس جور خاصي بهش وابسته بود . استلا 

  آرتيمسم« مي شه صورت قشنگتو ببينم ؟» دستشو گرفت و گفت :

فوري برگشت . هميشه تا ازش تعريف مي شد خيلي سريع تر از اوني که هر کس بتونه فکرشو بکنه همه چيزو فراموش مي کرد . 

  واي خوشگل اين قصر چرا با گريه هاش:» استلا خنديد و گفت 
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 همراه با قلقلکش جيغ آرتميس« که از هيولاي جنگلم ترسناک تر شده ؟:» شکمشو قلقلک داد و گفت ...« صورتشو داغون کرده که 

  رفت هوا و زد زير خنده . سرخ شده بود . لبخند روي لبام نشست

» :فقط اسم اونا تو يادم مي موند . استلا گفت  چه قدر آرتميس و آراميس برام متفاوت بودن ... بچه هاي که از بنيتا داشتم ... فقط و ...

  «خب منو بخشيدي ؟

 . ـ اوهوم

  ـ آرتميس پسراي من کجان ؟

 . ـ من و آراميس باهاشون دعوا کرديم اونام رفتن

س گفت يحتي نمي دونستم چند تا بچن ... با اين که جنسيتشونم همون موقع با حرف استلا فهميده بودم . آرتم« دعوا ؟:» متعجب شد 

  بله ... اونا خيلي ما دو تا رو اذيت مي کنن . فکرمي کنن چون:» 

ابروهام « .پسرن مقامشون از ما بالاتره ولي من بهشون گفتم که ما چون مادرمون شاهزادست از اونا بالاتريم ولي قبول نکردن و رفتن 

  پريد بالا ... با اين که آرتميس منظورش اين نبود و متوجه هم

 . لي يک جورايي طعنه به استلا مي زدنبود و

من چي  مگه:» داد زد ...« عذر بخواه :» ممکن بود ناراحت بشه . رفتم جلو دستامو روي شونه هاي استلا گذاشتم و رو به آرتميس گفتم 

  «کار کردم ؟

خودت ناراحت مي کني ... چه برسه  ـ آرتميس درسته مادرت شاهزاده ي نوره اما اگه بهش افتخار کني و مغرور بشي بقيه رو خيلي از

  به روزي که مادرت الهه بشه . پس همين الان عذر بخواه و از

  ... الان قول بده ديگه نگي مامان من شاهزادست مامان من شاهزادست

:» ت استلا گف...« تازشم انسانم هست . از زمين اومده . داستاناي خوشگلم مي گه :» آرتميس دستاشو به سينش زد و با غرور گفت 

  اشکال نداره ... نبايد به زور بچه ها رو بزرگ کرد خودشون کم

  «کم ياد مي گيرن ... پس ... آرتميس عزيزم ... نمي دوني پسرا کجا قهر کردن رفتن ؟
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  . ـ چرا مي دونم . اون يکي که موهاش قهوه ايه رفت پيش اسبش . اون يکي بد اخلاقم که ازش خوشم نمياد رفت دنبالش

تو نمي خواي :» لبخند زدم . پس دو تا پسر بودن . چه جفت بامزه اي مي شدن با اين دو تا بچه ... به آراميس خيره شدم و گفتم 

  اون پسر ديگه هه:» يکي از قمراشو بغل کرد و گفت « حرفي بزني ؟

ا مسخره هم نيست . اصل:» آرتميس گفت .« رفت دنبالش تا اسب نزندش ولي اون مو قهوه اي مسخره گوش نداد و رفت پيش اسبش 

  بچه ها:» گفتم .« با ما دعوا نمي کرد . اون يکي دعوا مي کرد 

  «... اون مسخره رو نه ولي اون يکي رو مي دونم:» آراميس گفت « يعني شما اسماشونم نمي دونين ؟ ...

  ـ خب

  ـ اِرميس

ميس آرت« و خانم عزيز پسر مو قهوه ايه ؟:» به آرتميس خيره شدم و گفتم  انگار آراميس با ارميس جور بود و آرتميس با اون يکي .

  استلا دهن باز کرد.« نمي دونم :» سرشو انداخت پايين و گفت 

  «و کسي سردينو نديده نه ؟:» از کنار تخت بلند شد و گفت .« آدريانوس  »:

  ـ سه تا پسرن ؟

  . ـ آره

اساسا با کسي :» استلا زمزمه کرد « افسرده ؟:» تکرار کردم !« افسرده رو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نه  اون:» آرتميس و آراميس هم زمان گفتن 

  »: و نفس عميق کشيد . گفتم.« گرم نمي شه اصلا . حتي من 

  «آرتميس اومدي تو اتاق کاري داشتي ؟

 . آدريانوس ـ مي خواستم بگم با اونا دعوا کرديم البته من با ارميس . آراميس پررو و بي ادبم با

کلافه نفسمو دادم بيرون . اين بچه ها انگار واقعا جفت خودشونو از بين برادراشون انتخاب کرده بودن . بيش تر از همه کنجکاو بودم 

جيغ « .داريم وقتمونو اين جا تلف مي کنيم گلاسيوس :» سردينو ببينم . حتي وزن و ترکيب اسمشم با بقيه فرق مي کرد . استلا گفت 

  . ميس و پريدنش تو بغلم فرصت جواب دادنو ازم گرفت . خودشو تو بغلم فشار مي داد و هي جيغ مي زد . دستپاچه شده بودمآرت
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  ... ـ بابا ... بابا اون ... کنار دره« چي شده ؟ آرتميس چي شده ؟:» رو به روش روي زمين نشستم و تند تند گفتم 

  ـ کي ؟

از تو بغلم در اومد و دويد اون طرف تخت و پشتش نشست و جيغ « کسي که اين جا نيست ؟:» برگشتم . هيچي کنار در نبود . گفتم 

  آرتميس کسي اين جا نيست:» گيج شده بودم . گفتم .« نميام :» زد 

...»  

  . ـ هست هست ... بابا هست نگاه کن

نا خود آگاه چند قدم عقب رفتم ولي هيچي نمي ديدم . آراميس ترسيد و رفت .« کنارته اونجا نيست :» به در خيره شدم که جيغ زد 

  بغل استلا . دوباره مثل برق گرفته ها به در خيره شدم ... من موقع

چشمام  «مي گه با من بيا . بابا بهش بگو بره . صورتش سوخته .:» اومدن بسته بودمش ولي ... ولي باز بود . آرتميس جيغ کشيد و گفت 

  تا آخرين درجش باز و آب دهنمو قورت دادم . اين دختر

هيچي نيست . آرتميس باور کن هيچ کدوم از ما چيزي نمي بينه ؟ :» چش بود ؟ چي ديده بود ؟ رفتم سمتش و بغلش کردم و گفتم 

  استلام گيج« استلا تو مي بيني ؟ آراميس تو چيزي مي بيني اصلا ؟

در صورتي که خودمم باور داشتم هست چون اون در بي دليل باز شده بود ...« مي بيني چيزي نيست :» گفتم  شده بود . فشارش دادم و

  «... پشت سرته:» و بدون صدا . دوباره جيغ کشيد و گفت 

نه خب حل مي کبه پشتم نگاه نکن ... نکن ... نترس ... الان مي ريم پيش مامانت . همه چيزو :» سرشو از روي شونم برداشتم و گفتم 

  دستاش از دور گردنم شل شد و چشماش بسته شد . حرکت« ؟

 . نمي کرد . روي تخت انداختمش و تکونش دادم . صداش زدم . اما تکون نمي خورد . انگار بي هوش شده بود

س نمي نداشت . نفنبضشو گرفتم و دنيا روسرم خراب شد وقتي ديدم نبض نداره . گوشمو روي قلبش نگه داشتم ... ضربان قلبم 

  کشيد . همه ي علائم حياتيش انگار از بين رفته بودن . تنفس ،

  «چش شده گلاسيوس ؟:» ضربان قلبش ، نبضش ... مثل بنيتا شده بود . استلا با نگراني گفت 

  . ـ بايد ببرمش پيش آتينا ... مواظب آراميس باش . از قصر بيرون نرين
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  «. تون ميام . مي ترسممنم باها:» آراميس با گريه گفت 

  . ـ نه آراميس بمون

و آرتميسو بغل گرفتم و دويدم بيرون . صداي جيغ آراميس پشت سرم مي اومد که مي خواست با من بياد ولي استلا نمي ذاشت . پله 

  «. نگهبان اسب فوري:» ها رو دو تا يکي دويدم پايين و داد زدم 

د . روش نشستم و آرتميسو محکم تو بغلم فشار دادم . به سرعت باد سمت قصر لاريسا تا وقتي به محوطه رسيدم اسبو آورده بو

  حرکت کردم . فقط خدا خدا مي کردم اون جا باشه . وقتي رسيدم از

 «آتينا کجاست ؟:» روي اسب پايين پريدم و به نگهبان گفتم 

 . ـ قربان زندان پيش کارانوس

ج دقيقه به زندان رسيدم . نفس تازه کردم . قفسه ي سينم از سرعت زيادم درد گرفته بود اما بي معطلي دويدم طرف زندان . بعد از پن

  بدون توجه بهش رفتم داخل و بنيتا رو ديدم که کارانوسو از داخل

 . اتاقک بيرون آورده بود و به پاش افتاده بود ... گريه مي کرد

بهت التماس مي کنم . بهم بگو چه طور لاريسا رو برگردونم تا منم :» مد آرتميسو تو بغلم فشار دادم صداي بنيتا بين هق هقش او

  اورنينا رو از زندان بيرون بيارم . فکر کن حتما مي فهمي . به

آتينا ... آرتميس از :» صدام اوج گرفت .« الان نه گلاسيوس :» آب دهنمو قورت دادم و صداش زدم . با هق هق گفت .« خاطراورنينا 

  برگشت سمتم . هول.« .. نبض نداره . کمکش کن حال رفته .

و بعد جيغش فرصت « چرا ؟ چه بلايي سر بچم آوردين ؟:» شده بود . دويد کنارم و آرتميسو تو بغلم تکون داد . با وحشت گفت 

  . و دستشو روي قلبش گذاشت!« لاريسا :» جواب دادنو ازم گرفت 

» :کردم . هيچي نمي ديدم . وحشت کرده بود . گريش شدت گرفت و زمزمه کرد مسيرنگاهشو دنبال کردم و به پشت سرم نگاه 

  آتينا:» و رفت پشت سرم . ناله کردم « لاريسا ... تو بچمو بردي ؟
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بي توجه بهم رفت جلو تر و خيلي ناگهاني انگار يک روح رفته باشه تو بدنش ، دو رو بر براي يک ثانيه يک .« لاريسا که اين جا نيست 

  ي کم رنگ و سفيد ايجاد کرد که کشيده شد توي بدنش وفضا

آرتميسو ..« .قلبم ... قلبم :» پرت شد عقب سمت من . به سختي جلوشو گرفتم که نيفته . دستشو روي قلبش نگه داشت و ناله کرد 

  روي زمين گذاشتم و برش گردوندم توي بغلم . دوباره همون فضاي

ز بدنش بيرون اومد و محو شد . ترسيده بود . به معناي واقعي وحشت کرده بودم از اتفاقايي که سفيد ايجاد شد با اين تفاوت که ا

  داشت دور و برم مي افتاد . آتينام از حال رفت و چشماش بسته شد و

برشون فقط ب نگران نباش .:» دوباره همون اتفاق تکرار شد ... نبض نداشتنش ... حالا هر دوتاشون نبض نداشتن ... .کارانوس گفت 

 «. داخل قصر

 ـ چه اتفاقي براشون افتاده ؟

برد  و آرتميسو...« آتينا رو بيار ... لاريسا برددشون توي زمان ... ولي برشون مي گردونه :» اومد کنارم . آرتميسو بغل کرد و گفت 

  . بيرون از زندان . آتينا رو با نگراني بغل گرفتم و دنبالش رفتم

صورتش مثل مرده ها رنگ پريده شده بود . نگرانش بودم . لاريسا براي چي اومده بود دنبالشون ؟ چه طور تونست آرتميسو ببره ؟ 

  اصلا مگه آرتميس قدرت آتينا رو داشت ؟ مگه مي تونست تو

خل قصر . رفتم سمت در اتاق و زمان سفر کنه ؟ هيچي رو نمي تونستم درک کنم . فقط جسمشو تو بازو هام فشار دادم و بردمش دا

  گازباسو صدا زدم . جوابي نشنيدم . يا خوابيده بود يا خودشو به

احترام گذاشت و درو باز کرد . نه من نه کارانوس نمي تونستيم .« درو باز کن :» خواب زده بود يا کلا نبود . به نگهبان نزديک در گفتم 

 راغ خواببازش کنيم براي همين از اون کمک خواستم . چ

خاموش بود . رفتم جلو و دوباره گازباسو صدا زدم . چشماشو باز کرد و چراغ خوابو روشن کرد . چشماشو ريز کرد طوري که انگار 

  چه خبره گلاسيوس ؟ چرا:» نور داره اذيتش مي کنه . گفت 
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« .تينا خوب نيست . بلند شو دراز بکشونمش حال آ:» دندونامو روي هم فشار دادم . فکم منقبض شد . غريدم « راحتمون نمي ذاري ؟

  اين تخت دو نفرست مي:» خنديد و با لحن حرص درارش گفت 

ز آرتميسم هست . بهتره ا:» از خشم مي لرزيدم . نمي خواستم بنيتا رو کنار اون دراز بکشونمش . کارانوس گفت .« توني بذاريش 

  ار زد وگازباس پتو رو از روي خودش کن.« روي تخت بلند شي 

 «چرا حالش بده ؟:» از روي تخت بلند شد . با لحن نگرانش که من مي دونستم ساختگيه گفت 

 «. تو رو با بالا تنه ي برهنه ديده شوکه شده:» آتينا رو روي تخت دراز کشوندم و کارانوسم آرتميسو کنارش . با طعنه گفتم 

د اينو بدوني اما شرط مي بندم نمي دوني که شوهرشم نه ؟ شايد يادمون ـ هه هه هه . مي دونستي خيلي باحالي گلاسيوس ؟؟؟ شاي

 . رفته بود براي عروسيمون دعوتت کنيم

مشتمو نا محسوس فشردم . سرخ شده بود و مي سوخت . به چه اجازه اي جلوي زن من اون طور مي خوابيد ؟ به چه اجازه اي مي 

 گفت شوهرشم ؟

پتو رو روي دوتاشون کشيدم و گونه ي آرتميسو بوسيدم . تو چه حالي .« دوني داري بهونه مياري  بسه ... خودتم مي:» تو دلم گفتم 

  بودن مونده بودم . الان لاريسا داشت چي کار مي کرد باهاشون

فرياد  وبي اختيار برگشتم طرفش « نمي خواين به من بگين چه بلايي سر زنم اومده ؟:» ؟؟؟ اينم نمي دونستم . گازباس زمزمه کرد 

  يک بار ديگه کلمه ي زن من از دهنت در بياد که منظورت:» زدم 

ه شما بگين چ:» پوزخند زد و رفتم سمت کمدش و يک بلوز در آورد و پوشيد . رو به کارانوس گفت .« به اون باشه خفت مي کنم 

  زنمو اون طوري کش داد که مطمئن...« بلايي سر زنــــــم اومده 

رانوس و روي دستشو بوسيدم . کا.« سرده :» ن اثر کرده و عصبانيم کرده . دستاي بنيتا رو فشار دادم و زير لب گفتم بشه کاملا روي م

  و شروع کرد به گفتن . ولي من نمي شنيدم...« باشه :» گفت 

 ... تو چهره ي آتينا خيره بودم ... زني که معتقد بودم فقط و فقط زن منه . زن من نه گازباس ...

********************** 

  : بنيتا
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چشمامو به زور باز کردم و نفس کشيدم . سرم درد مي کرد . به دور و بر نگاه کردم داخل قصر لاريسا بودم . تو اتاق قبليم روي تخت 

  ... آرتميسم کنارم بود . دستمو به تخت تکيه دادم و سعي کردم

چشماشو باز کرد و روي تخت نشست . گونشو « عزيزم بيداري ؟:» و گفتم روش بشينم . تکون خورد . دستمو روي موهاش کشيدم 

  «خوبي ؟:» بوسيدم و زمزمه کردم 

  . ـ نه مامان

  ـ چرا ؟

آرتميس جيغ زد و بهم چسبيد . لبام خشک شده بود . يخ کرده بودم . از اين ...« آتينا :» صداي نالان لاريسا ترس توي قلبم انداخت 

  مي ديدم داشتم نفس کم مي آوردم . از روي که اونو جلوي روم

لبخند تلخي زد و يک قطره اشک از « ل ... لا ... لاريسا ؟:» تخت بلند شدم . حيرت زده بودم . خشکم زده بود کاملا . با لکنت گفتم 

  لاريسا تويي مي:» گوشه ي چشمش بيرون زد . با ذوق جيغ زدم 

و دويدم طرفش و تو بغلش . محکم فشارم داد . سرمو رو شونش گذاشتم و با لبخند ...«  دونستم خواب ديدم ... مي دونستم نمردي

  محکم تر فشارم داد . چشمامو...« مي دونستم که کابوسه :» گفتم 

 . بستم . اشکام از شوق مي ريختن

  «خوبي ؟:» کرد و گفت چه قدر ناراحتي رو تحمل کرده بودم . چه قدر حسرت مي کشيدم و اون زنده بود . کمرمو نوازش 

 ... ـ عاليم ... عاليم که ديدمت . عاليم

  «پس چرا داري گريه مي کني ؟:»منو از تو بغلش در آورد و گفت 

  ... ـ اشک شوقه ... اشک شوق

نمي توني حالمو درک کني لاريسا ... خواب ديدم ... خواب ديدم مردي ... اجنه ها :» آرتميس دويد طرفم . بغلش کردم و گفتم 

  وسط حرفم در باز شد . خواستم هر کي که...« سوزوندنت ... خواب 
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 خشک شم و زبونم قفل کنه ... خودم باشه جيغ بزنم از شادي و بگم ببين لاريسا زندست ولي کسي که اومد داخل باعث شد سر جام

  بودم ... يک کپي برابر اصل از خودم . آرتميسو از توي بغلم در

من تو زمانم ... :» ناله کردم .« آروم باش آتينا :» اشکم بي اختيار ريخت . زمزمه کرد ...« من ... من تو زمانم :» آوردم و زير لب گفتم 

  .. من واقعا تو رو ازتو مردي ... تو مردي ... تو واقعا .

  «... گريه نکن اين بچه دلش مي گيره:» اومد جلو تر و گفت .« دست دادم 

 . ـ چرا ؟ چرا مردي ؟ نمي تونم تحمل کنم لاريسا ... نمي تونم

 «. آتينا دلم برات تنگ شده بود:» و دوباره رفتم تو بغلش اما اين بار با هق هق . گفت 

ي شه لاريسا ... لاريسا خيلي دوستت دارم . تو رو خدا تا آخر کنارم بمون ... تو همه چيزو مي دوني پس ـ من دلم برات تنگ شده و م

  ... پس يک راهي بلدي که با من بياي به دنيا نه ؟

» :ناله کردم  ...«نه ... نمي خوام برگردم :» از تو بغلش در اومدم و منتظر نگاهش کردم ... اميد وار بودم اما ازم فاصله گرفت و گفت 

  «... چرا ؟ بايد برگردي

 رو شم ـ آتينا ... من ... من اين جا جام خوبه ... نمي خوام برگردم ... چون دنيا ظالمه ... نمي خوام برگردم و با کارانوس و اورنينا رو به

  ... . خواهش مي کنم سعي نکن منو برگردوني

  «. هت نياز دارماما من ب:» گريه کردم . روي زمين نشستم و گفتم 

 ... ـ قول مي دم بيام پيشت

من واقعيم خسته رفت و روي تخت خوابيد . تا صبح مي تونستيم با هم حرف بزنيم . صحنه ي خوبي رو انتخاب کرده بود ولي ... ولي 

  فايدش چي بود وقتي مي دونستم دارم يک مرده رو مي بينم ؟

لاريسا لطفا يکم فکر کن . تو خودت گفتي وقتي حامله باشم نمي تونم از قدرت :» کردم آرتميس دستشو زد رو شونم و صدام زد . ناله 

  ... زمان استفاده کنم چون اگه روحم از بدنم بره بچم مي ميره

 «انتظار داري نه ماهو بدون ديدن تو بگذرونم ؟
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 ... ـ اشکالي نداره آتينا تو نمياي ولي من ميام و بهت سر مي زنم

بچتم مي بينم ... آتينا اون صندوقچه رو بردار و هر :» فقط گريه کردم . کنارم نشست و با مهربوني هميشگيش گفت حرفي نزدم و 

  چي نوشتم براتو تمرين کن . بايد خيلي چيزا رو بدوني ... قضيه ي

اشتباه کردم که گفتم با :» چونمو گرفت و سرمو طرف خودش برگردوند . ناله کرد ...« بچه هم ... که خوندي ... نبايد دير بشه 

  بغض.« گازباس ازدواج کني ... فکر نمي کردم اين قدر زجرت بده 

پس منو مي بيني ؟ مي بيني ... ولي نمي دونم حس مي کني که چه قدر :» داشت خفم مي کرد . سرمو روي سينش گذاشتم و گفتم 

  «. پشيمونم:» با بغض گفت « ضرباتش سنگينه ؟

  . . من خودم انتخابش کردمـ نباش لاريسا ..

  . ـ باور کن يک درصدم احتمال نمي دادم بتونه دست روي تو بلند کنه اونم اين همه

 ... ـ مي تونم هر کار کرده بابتش مجازاتش کنم

  . ـ اين کارو نکن

  ـ چرا ؟

از همه چيز دوست داري و همون طور که ـ من مي دونم آتينا ... مطمئن باش پشيمون مي شي مي دونم سخته ولي تو خانوادتو بيش تر 

  قبلا هم بهت گفته ... کسايي رو داره که براش جونشونو مي

 . دن و اگه اون بيفته زندان اونا خانوادتو اذيت مي کنن

 ... ـ خب ... خب مي تونم اونا رو بيارم قصر تا پيش خودم باشن

داره يک لحظه هم تو قصر خودش با راحتي نيست چه برسه به قصر ديگه ـ نمي شه ... هر کار بکني نمي توني ... گلاسيوس کلي کار 

  اي ... بچه هام بازيگوشن آتينا ... نمي توني تموم مدت

  . مراقبشون باشي ... من اون پستو مي شناسم ... بي خيالش شو ... اگه کم تر اذيتش کني اونم کم تر زجرت مي ده

 ... ـ چرا خواستي منو ببيني
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ـ براي اين که خيلي چيزا بهت بگم . براي اين که حالت بهتر شه ... براي اين که اذيت نباشي و اميدت به اين باشه که راحت مي تونيم 

  . همو ببينيم

 بگوخب » :اونم لبخند زد . گفتم ...« حق با توئه ... وقتي مي بينمت نبايد گريه کنم :» اشکامو پاک کردم . لبخند تلخي زدم و گفتم 

...»  

 ـ چي بگم ؟

  . ـ همون خيلي چيزا رو ... حرف بزن لاريسا . خيلي صداتو دوست دارم اگه شاد باشه

 «چرا آرتميسو آوردي ؟:» خواست يک چيزي بگه اما قبل اين که حرفي بزنه پرسيدم 

  ... خواستم اونم بيادـ براي اين که اين خانم کوچولو از استلا خيلي ناراحت بود و دل کوچولوش گرفته بود . مي 

  ـ استلا کيه ؟

  ... ـ زن گلاسيوس ... ستاره ي اصليش ... اصلا دختر بدي نيست بهترين گزينه بود و خيليم مهربونه اما دختر تو بد عنقه

لاريسا ..« .شما منو ترسوندي ... صورتت سوخته بود ... من خيلي ترسيدم :» از تو بغلش در اومدم . آرتميس روي زمين نشست و گفت 

  ببخش عزيزم ... اون قدر دلم برات:» با ناراحتي گفت 

  «دخترم ... استلا اذيتت کرده ؟:» رو به آرتميس گفتم ...« سوخت و نگران بود که فراموش کردم 

  . ـ آره مامان

 ـ چي کار کرده ؟

  ـ يادته مامان گفتي بابايي يک مامان ديگه رو دوست داره ؟

  ـ خب ؟

ي گم اون استلاست چون همش هي به بابا مي گه عزيزم ... دلم برات تنگ شده ... و کلي حرف ديگه ... همشم مي ره ـ خب من م

  پيش بابا همشم مي گه هيچ وقت تنها نيستيم ... بعدم هي مي خواد با

 ... باباي من بره بيرون
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نبوده ... استلا گلاسيوسو دوست داره اما گلاسيوس فقط دلش  بچه ها زياده گوان ... اين طور:» چهرم گرفته شد اما لاريسا فوري گفت 

  پيش توئه ... من اينو بهت قول مي دم ... استلا هر کاريم بکنه

 «... دل گلاسيوسو به دست نمياره چون الان

  «... چون الان ديگه ديره ... تو دلشو به دست آوردي:» به من اشاره کرد و ادامه داد 

 ـ مطمئني ؟

 ... ونته ... باورش کنـ اون دي

حرفام اينان ... اول از همه آتينا به نامم عمل کن ... کارانوسو توي دوره ي جديد الهه ها الهه ي جنگ بکن :» ساکت شدم و اون گفت 

  اورنينا رو از همين الان ملکه ي برف اعلام کن ... با گازباس

  «. جازات شناورنينا و کارانوس بايد م:» ناليدم ...« در نيفت ... و 

 . ـ اين کارو با خواهر من نکن

  ... ـ بانو هر کار کردم و مي کنم به خاطر شماست

ـ اما من راضي نيستم که اورنينا ناراحت باشه ... اون بچش مرده و الان کف زندان افتاده در حاليکه به شدت خون ريزي داشت و 

 ... ضربات تو ام داغونش کرده و الان دو روزه هيچي نخورده

ـ بازم دلم نمي سوزه ... به کارانوس گفتم اگه کاري که مي خوام بکنه اورنينا رو آزاد مي کنم اما داشت طفره مي رفت . مي گفت نمي 

  . دونه چه طور تو رو برگردونه

 ... ـ اون واقعا نمي تونست

  ـ بانو چه طور باور کنم وقتي خودش مي گه با قدرت من برگشته ؟

 ... ـ آزاد شدن قدرتت يکي رو کشت و يکي رو زنده کرد من نمي دونم چه طور اين اتفاق افتاد ولي افتاد و دليليم براش ندارم

  ... ـ اون از قبل پيش بيني کرده بود و هي مي گفت روز عروسيتون من به زندگي بر مي گردم

  . ديد براش ساخته مي شد فهميده بودـ اون اينو از جسمش که توي خاک داشت تجزيه مي شد و يک جسم ج
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اره ي سي:» سرشو انداخت پايين و گفت « کي کشته شد ؟:» منطقي به نظر مي اومد اما اولين سوالي که ذهنمو مشغول کرد اين بود 

 سياره ي ققنوس ؟:» ابروهام پريد بالا ...« ققنوس 

  «همچين سياره اي وجود داره ؟ چرا اسمش اينه ؟

  . گذاشتن من نمي دونم ولي اون کشته شدـ مادر پدرش 

سرمو انداختم پايين . مقصر من بودم ؟ دستي نبود يا عمدي ولي ... اگه من نبودمم اون طور نمي شد ... مثل همين مسئله ي مرگ 

  . لاريسا اگه من نمي بودم اين اتفاق نمي افتاد ولي عمدا هم نبود

  «... تي نمي بخشمشون ... حداقل کارانوس بايد تو زندان بمونهبه هر حال بانو به اين راح:» زمزمه کردم 

  ـ پس اورنينا رو آزاد مي کني تا پزشک کامل درمانش کنه ؟

عاليه ... موضوع بعدي بچه ي خودته ... مي دونم برات :» سرمو از روي ناچار به نشونه ي مثبت تکون دادم ... دستمو فشار داد و گفت 

  «... يت سخته از کسي مثل گازباسخيلي خيلي ... بي نها

از همچين کسي يک بچه حامله بشي ولي ... ولي چاره ي ديگه اي نيست آتينا ... دير نبايد :» مکث کرد و بعد تازه کردن نفسش گفت 

 «... بشه ... اون وارث نور بايد تا دوماه ديگه

 ... ون مي شه نسبت به گلاسيوساز گازباس ؟ اون که پدر بدتري براي بچم:» وسط حرفش با بغض گفتم 

ـ ولي گلاسيوس نمي تونه پدر اين بچه باشه . اون صاحب کهکشانه صاحب کهکشانم مي مونه ... بزرگ ترين اشتباه پدر و مادرم اين 

  بود که الهه ي جنگ با الهه ي نور ازدواج کرد . نتيجش شديم

اصل ماجرا و از خيلي نسلاي قبل اين بوده که قدرت نور و برف به يک من و اورنينا هر کدوم با يک قدرت خاص در صورتي که تموم 

  نفر رسيده و همون طور ادامه داشته که پدر و مادر من نقضش

کردن و اينم نقض کردن که الهه ي جنگ بايد يک مرد باشه نه يک زن ... خب اين به نظرت واقعا چيز خوبيه ؟ مردم سرزمين از 

  رو مي ترسونه چيزي که ميليون ها سالهتغيير خوششون نمياد اونا 

 ... داره تکرار مي شه يکهو عوض بشه
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ـ بانو من با همين حرف شما چند تا مشکل دارم ... شايد نبايد قدرت برف از نور جدا مي شد و اينو قبول دارم اما اين که الهه ي جنگ 

  بايد يک مرد باشه ... اين که اورنينا يک زن شده و قدرت جنگ

رسيده اصلا نمي تونه ربطي به اين که دو تا الهه با هم ازدواج کردن داشته باشه ... بعدم خب مثلا قدرت گلاسيوس به بچه ي من بهش 

  برسه چي مي شه ؟ قدرت کهکشان ؟ من که هيچ قدرت خارق

هم ريخت ... چون خلاف قوانين  العاده اي توي گلاسيوس نمي بينم که مشکل بشه براي بچم ...ـ ازدواج دو تا الهه همه چيز رو به

  طبيعي ما بود . پدر من اگه با هر کس ازدواج مي کرد بدون استثناء بچش که بايد قدرت جنگو به ارث مي برد پسر بود ولي

 تازدواجشون تموم قانوناي طبيعي رو به هم ريخت ... بچه دار شدن تو از گلاسيوسم خلاف قانوناي ماست ... مي خواي بدوني اگه بچ

 قدرت اونو به ارث ببره چي مي شه ؟

به محض به دنيا اومدنش يک کهکشان به وجود مياد ... وقتي اون کهکشان به وجود بياد به صاحب خودش براي اداره کردنش نياز 

  داره و اون وقت بچه ي تو مجبوره از همون معجوني بخوره که

هم سن گلاسيوس تا بتونه کهکشانو اداره کنه و همين طور ستاره هاش . آرتميس و آراميس خوردن با اين تفاوت که يک باره مي شه 

  مي شه يکي مثل گلاسيوس حتي اگه قدرت تو رو هم کنار قدرت

کهکشان به ارث برده باشه هيچ فايده اي برات نداره ... به دنيا اومدن همچين بچه اي صد در صد مفيد نيست و شايد به روحيات تو ام 

  دوست داري بچت اون طور بزرگ شه يا صدمه بزنه ... تو

  بغلش کني و چندين ساعت باهاش بازي کني ؟

سرمو انداختم پايين . خيلي مي خواستم ... خيلي دوست داشتم بچمو بغل بگيرم ... ببوسمش ... بخوابونمش و براش قصه بگم ... 

  بزرگ شدن آرتميس و آراميس تا همين حد کمشم تموم آرزوهامو

  «... پس ... پس:» بود . ناله کردم ازم گرفته 

 ... ـ مي خواي از گلاسيوس بچه دار شي ؟ نسلو نابود مي کني
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با چشماي  «مامان ؟ مي خواي بچه بياري ؟:» آرتميس گفت ...« باشه ... گازباس :» سرمو با بغض به نشونه ي تاييد تکون دادم و گفتم 

  «دوست داري ؟:» اشکي بهش خيره شدم و گفتم 

  . ـ اگه پسر باشه آره

  «چرا پسر ؟:» بين اشکم خنديدم و گفتم 

  ... ـ پسر کوچولو باحاله

  «سعي مي کنم پسر ... اگه دختر شد ناراحت مي شي ؟:» گونشو بوسيدم و گفتم 

 ... ـ نه

  «چرا ؟:» با تعجب گفتم ...« دختر مي شه :» لاريسا تک سرفه اي کرد و گفت 

 ... ايد دختر باشه و مي شهـ الهه ي نور هميشه ب

  «... ببخشيد عزيزم:» نفسمو دادم بيرون و رو به آرتميس گفتم 

  . ـ اشکال نداره من فقط پسر بيش تر دوست دارم ولي دخترم دوست دارم مامان

  «ازم ناراحتي آتينا ؟:» لاريسا گفت .« مرسي :» بغلش کردم و گفتم 

 ... واقعا چاره ي ديگه اي ندارينـ نه ... نه اصلا براي چي باشم ؟ شما 

 بازم مي:» تو چشماش خيره شدم و گفتم « مي خواي برگردي ؟:» و موهاي آرتميسو ناز کردم . دستشو روي بازوم گذاشت و گفت 

  «بينمتون ؟

  ـ باهات ميام

از لحنش ...« ور رو مخ همن زود تر بريم چون گلاسيوس و گازباس بد ج:» سرمو به نشونه ي مثبت تکون دادم . با لبخند گفت 

  پلکام پريد و يکهو آن چنان نفس عميقي.« چشم :» خنديدم و گفتم 

 بازومو گرفت و روي تخت نشوندم . به آرتميس نگاه« خوبي ؟:» کشيدم که انگار داشتم خفه مي شدم . گلاسيوس دويد پيشم و گفت 

  با کردم اونم بيدار شد . سرمو به نشونه ي تاييد تکون دادم و
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برات  بهش بگو صندوقچه رو:» لاريسا گوشه ي تخت نشست و بهم لبخند زد . منم لبخند زدم . گفت .« خوبم :» صداي ضعيفي گفتم 

 سرمو به.« بياره ... بخونش تا اگه جايي برات گنگ بود بگم 

  «لاريسا توش نامه ها رو گذاشته ؟گلاسيوس ... مي شه لطفا اون صندوقچه رو بياري که :» نشونه ي تاييد تکون دادم و گفتم 

  ـ با وضع الانت ؟

  . ـ آره همين الان

 . ـ تو تازه به هوش اومد صبر کن يک دقيقه بشه

  . ـ لطفا

« ي ؟مطمئني الان خوب:» و نگاهمو به لاريسا دوختم . به کارانوس خيره شده بود . گلاسيوس سرشو تکون داد و رفت . گازباس گفت 

  عزيزم ... بلند شو:» و رو به آرتميس گفتم سرمو تکون دادم 

اس رو به گازب...« سلام :» آرتميس خنديد و گفت .« سلام دختر کوچولو :» کارانوس گفت .« چشم :» روي تخت نشست و گفت .« مامان 

  »: به لاريسا خيره شد و گفت...« سلام بابايي و :» گفت 

کارانوس خيلي سريع دور و برو نگاه کرد . هول شدم . دست آرتميسو « ر بزرگ ؟ماد:» گازباس تکرار کرد ...« سلام مادربزرگ 

  و.« مادر بزرگ ؟؟؟؟ من مامانم دختر کوچولو :» گرفتم و گفتم 

لاريسا از روي تخت بلند شد و رفت رو به روي کارانوس . صداش زد اما کارانوس نمي .« آره ... اشتباه شد :» دستشو فشار دادم . گفت 

  . لبخند تلخشو ديدم ... دستشو جلوي صورتش تکون شنيد

بغض کردم . خيلي لحنشش مظلومانه بود و بازم کارانوس نشنيده بود . تموم اين مدت کارانوس ...« دوستت دارم :» داد و گفت 

  نشنيده بود که لاريسا چه قدر دوستش داره ... لاريسا اشکشو پاک

  «. بفرما:» گلاسيوس صندوقچه رو روي تخت گذاشت و گفت  کرد و با اومدن گلاسيوس برگشت طرفم .

 ... ـ مرسي

 ... ـ قابلتو نداشت عزيزم
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ي خيلي چيزا ... بعد برات م:» سرمو تکون دادم و گفتم « پيش لاريسا ... چي شد ؟ چي گفت بهت ؟:» صندوقچه رو باز کردم که گفت 

  و يکي از نامه ها رو باز کردم ... عنوانش اين بود ) تبديل.« گم 

گاه کردم ) متولد کردن يک ستاره ( و بعدي ها هم فرزند ستاره و کهکشان به سياره ( ، بعدي رو نگاه کردم ) معجون ها( ، بعدي رو ن

 ) (اينا بودن : ) استفاده از قدرت نور ( )وظايف الهه ي نور

قوانين براي الهه ي نور ()جلوگيري از برخورد کهکشان ها()شکستن گوي قدرت()درست کردن چاي هر قدرت()قوانين الهه ها( و ... 

  خنديد و.« دي لاريسا حساب همه جا رو کر:» زمزمه کردم 

  «. خيلي وقتمو گرفت اما ريز به ريزشو نوشتم تا گيج نشي:» گفت 

 ـ چه طور اينا رو بخونم و گيج نشم ؟

  «. گيج نمي شي . مطمئنم:» طوري حرف مي زدم تا مشکوک نشن به اين که لاريسا کنارمه . با لبخند گفت 

  ـ حتما بايد الان همه رو به مغزم بسپرم ؟

  . موقع نياز ازشون استفاه کن ولي قوانينو بخونـ نه ... 

 ... ـ فکر کنم فقط قوانين ضروري باشه

چه و سرمو تکون دادم و گذاشتمشون توي صندوق...« بهتره از روي بقيه يک روخوني بکني ولي قوانينو کامل بخوني :» گلاسيوس گفت 

  الان وقت آزاد کردن:» به لاريسا خيره شدم . زمزمه کرد 

مي خوام » :قبل اين که بياد طرفم گلاسيوس بازومو گرفت که گفتم « مي شه کمک کني بلند شم ؟:» رو به گازباس گفتم .« نيناست اور

  چهرش گرفته شد . دندوناشو روي.« گازباس اين کارو بکنه 

  «من با اون فرقي دارم ؟:» هم ساييد و گفت 

  . ـ دليل دارم

  ـ چه دليلي

  . شمـ مي خوام پيشش با
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ولي دليلم چيز ديگه اي بود . راه اومدن با گازباس و رام کردنش . هر چند کم اما بايد ملايم مي شد تا بتونم خودمو راضي کنم که از 

  اون بچه دار شم ... گازباس اومد کنارم و بازومو گرفت . لاريسا

  «کجا مي ري ؟:» گازباس گفت .« ي با گازباس ادامه بده کارت درسته . ادامه بده . نه اذيت کردن گلاسيوس ... به مهربون:» گفت 

 . ـ زندان ... مي خوام اورنينا رو آزاد کنم ... به خواست لاريسا

 من و گازباس مي ريم کارانوس . تو:» کارانوس مثل برق گرفته ها از روي صندلي بلند شد . زود تر از هممون آماده شد تا بياد . گفتم 

  «. حق نداري بياي

  . ـ بذار اونو ببينم . اين حالشو بهتر مي کنه

 ـ يا مي موني يا اونو همون جا نگه دارم ؟

 سرشو انداخت پايين و اون جا بود که بقيه« يعني چي بانو ؟:» با عصبانيت داد زدم .« بذار بياد :» مردد بهم خيره شد که لاريسا گفت 

  د زدمتوجه شدن اين جا چيز مشکوکي هست . کارانوس پوزخن

لاريسا اگه داري ازش مي خواي که بذاره برم :» سرمو انداختم پايين و به گازباس تکيه کردم . گفت « لاريسا اين جاست ؟:» و گفت 

  غريدم.« پيش اورنينا ممنونم ولي راضيش کن نه تنها خواستن 

  «. ببرش:» لاريسا گفت .« خيلي پررويي کارانوس  »:

  . ـ نمي خوام بانو

 . ا به خاطر من . نذار اشکم بريزه . مي خواي ؟ بذار بياد پيش اورنينا . حال اورنينا خوب مي شهـ آتين

  . ـ آخه شما چتونه ؟ بايد از اون دو نفر متنفر باشين

  . ـ الان وقتش نيست مي دوني چرا ؟ چون جون اورنينا تو خطره . جون خواهرم . بذار اونم بياد

کارانوس ولي به خدا قسم اگه بري اون جا عشقم عشقم بکني دستشو بگيري بغلش بگيري مي کشمت اگه  بيا:» پوفي کردم و ناليدم 

  لاريسا لبخند تلخي زد و کارانوسم سرشو.« اشک لاريسا بريزه 
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منو از اتاق برد بيرون و پشت سرمون هم کارانوس اومد و بعد لاريسا . صداي .« بريم :» به نشونه ي تاييد تکون داد . به گازباس گفتم 

  مرسي که به فکر حال:» لاريسا مظلومانه تو گوشم پيچيد 

  «. مني

  . ـ خواهش مي کنم

  «ي ادامه بدم . بانو کجاست ؟ديگه نمي تونم اين طور:» گازباس يک لحظه وايستاد و گفت 

  . ـ گازباس فقط برو و بي خيالش شو

  . ـ نمي شه عجيبه برام

  . ـ برو

  «. ولم کن ... الان ديگه مي تونم راه برم:» ساکت شد و منو برد . همين که از در قصر بيرون رفتيم گفتم 

 ـ مطمئني ؟

 . ـ اوهوم

بعد حرکت کردم . بقيشونم پشت سرم . نمي خواستم اورنينا آزاد بشه اصلا حقش نبود بازومو با احتياط ول کرد . يکم مکث کردم و 

  ولي لاريسا برام خيلي عزيز تر بود . وقتي رسيديم به نگهبان گفتم

ش کنه اين جا درمان:» کارانوس بعد يکم مکث گفت .« در اتاقک اورنينا رو باز کن و فوري برو پزش قصرو خبر کن تا کمکش کنه  »:

 . با غضب بهش نگاه کردم« ؟؟؟؟ تو اين جاي سرد ؟

و رفتم داخل . نگهبان درو باز کرد و بعد .« کاري نکن ولش کنم همين جا . بعد اين که دکتر معاينش کرد مي بريمش :» غريدم 

  احترام گذاشتن رفت . رفتم داخل و کارانوسم اومد . اما لاريسا و

روي زمين سخت و سرد خوابش برده بود . کنار لبش خون خشک شده بود . جز اون خيلي  گازباس بيرون اتاقک موندن . اورنينا

  خون ريزي کرده بود به خاطر سقط بچه . من که ديدمش يک لحظه
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شوکه شدم و غمگين . چه برسه به کارانوس و لاريسا . دستمو روي بازوش گذاشتم و تکونش دادم . اما بيدار نشد ولي نفس مي کشيد 

  تو اين جا بي کار نشين . برو براش:» ه کارانوس گفتم . رو ب

به سختي ازش چشم برداشت . کاملا مي شد اشک تو چشماشو ديد فقط خدا خدا مي کردم که .« لباس بيار . تموم لباسش خونيه 

  باشه ... مواظبش:» لاريسا متوجه اشکش نشده باشه . زير لب گفت 

مو زير شونه هاش نگه داشتم و به سختي سرشو بلند کردم و روي پام گذاشتم . موهاشو از دور و و از اتاقک رفت بيرون . دست.« باش 

  بر مرتب کردم . حتي موهاي سفيدش از خون روي لبش قرمز

شده بود . بغض کردم . چه بلايي سرش آورده بودم . هر چه قدر از کسي بدم مي اومد نمي تونستم و دلم نمي اومد اونو اون طوري 

  . ينم . نگهبان همراه پزشک برگشت .پزشک بهم احترام گذاشتبب

  «. حالش خيلي بده . معاينش کن تا ببريمش قصر درمانش کني:» گفتم 

  . ـ چشم بانو

و کنارمون روي زمين نشست . تموم مدت که معاينش مي کرد چشمم روي لاريسا بود . تا ببينم حالش چه طوره . اونم آروم به نظر 

  جز حالت صورت غمگينش ولي به نظرم زياد حالش بدمي اومد 

احتي واقعا بانو حالشون بده . به ر:» نبود . ناراحتيش طبيعي بود اما داشت باهاش کنار مي اومد . وقتي معاينه ي پزشک تموم شد گفت 

  فعلا:» سرمو انداختم پايين و گفتم .« نمي شه درمانش کرد 

رو بغل گرفت و برد . از داخل اتاقک رفتم بيرون . هر دوشون بهم خيره بودن . سرمو انداختم پايين اونم اورنينا .« بيارش داخل قصر 

  «. ببخشيد لاريسا:» و گفتم 

 . ـ اشکال نداره عزيزم . بيا بريم دنبالش

 ا قدماي آروم و ذهنو رفت بيرون . گازباسم بدون هيچ حرفي رفت بيرون . منم مکث کردم . شايد داشتم بد رفتاري مي کردم ... ب

  مشغولم رفتم بيرون از زندان و پشت سرشون رفتم . انگار اثر اوتل
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کم تر شده بود چون ديگه هيچ جام فلج نمي شد .اونا رفتن داخل قصر و دوباره اتاق گازباس . وقتي رفتم داخل آرتميس ت بغلش 

  گلاسيوس خوابش برده بود . لبخند روي لبم نشست . پزشک اورنينا

و روي تخت گذاشت وتازه اون موقع بود که کم کم چشماش باز شد . رفتم سمت گلاسيوس . روشو ازم برگردوند . روي زمين کنار ر

  . هيچي نگفت.« ببخشيد :» پاش نشستم ، دستشو گرفتم و گفتم 

به  از جام بلند شدم ، رو« اس ؟فکر مي کني به همين راحتي:» روشو برگردوند طرفم و گفت .« شوهر ببخشيد :» لبخند زدم و گفتم 

  گلاسيوس:» روش وايستادم . سعي کردم لحنم ملايم باشه . گفتم 

ش بچه دردش مي گيره . بخوابون:» به آرتميس نگاه کردم . گفتم .« من به همين راحتيا از کارت گذشتم . توام بگذرو تمومش کن  ...

  «. روي تخت

 ـ منظورت اون تختيه که اورنينا خوابيده ؟

  . ـ خب آره

 . ـ نه ... اورنينا تموم لباسش خونيه ... نمي خوام يکهو بچه بيدار شه همچين صحنه اي ببينه

 ... ـ پس

  «پس زنت دختر منو اذيت مي کنه ها ؟:» کنارش روي دسته ي صندلي نشستم ، دستمو دور شونش حلقه کردم و گفتم 

  . ينا . آرتميس حساسهـ نه آت

  ـ ولي من شنيدم اذيتش مي کنه . شنيدم به شوهر من مي گه عزيزم ... شنيدم خودشو به شوهرمن نزديک مي کنه

ناراحت بودم وقتي اين جملاتو مي گفتم اما سعي کردم لحن شوخي به خودم بگيرم تا عذابش ندم چون اون طور که لاريسا مي گفت و 

  يزي که قلبم در موردش مي گفت بهم نشونمهم تر از اون اون چ

ي آتينا نگو که مي خواي سر اينم دعوا راه بنداز:» مي داد که هر اتفاقيم بيفته مقصر اون نيست و گلاسيوسِ من فقط مال خودمه . گفت 

  نه عزيزم ... فقط سعي کن زياد:» گونشو بوسيدم و گفتم « ؟
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اون خيلي ناراحت مي شه . اين طوري مجبور مي شم بيارمش پيش خودم تا محيط اون بهش نزديک نشي ... به خاطر آرتميس مي گم 

  ساکت موند و به آرتميس خيره شد . به.« جا افسردش نکنه 

آرتميس خوشگل من ... به دختر عزيزم ... نمي دونم چه حکمتي بود اين قدر آرتميسو دوست داشتم اما آراميسو نه . البته اونم خيلي 

  م . بچم بود هر طور که بود ولي به آرتميس واقعادوست داشت

نزديک بودم و تند تند دل تنگش مي شدم . کارانوس با لباساي اورنينا برگشت . تعجب کردم . خيلي زود اومده بود . پزشک داشت 

  بهش دارو مي داد و اورنينا هم ساکت بود . لاريسا بهش خيره بود و

از جاش بلند شد که بازوشو گرفتم . برگشت طرفم و .« ديگه مي رم بيرون . آرتميسو مي برم  من:» گازباس نبود . گلاسيوس گفت 

  مي ... مي شه من امشب پيش آرتميس:» منتظر نگاهم کرد . گفتم 

و  هنمي تونم بذارمش . آراميس خيلي ترسيده اگه بچه رو بذارم ممکنه فکر کنه بلايي سرش اومد:» سرشو تکون داد و گفت « باشم ؟

  «. آروم نشه

 ... ـ خب ... خب

 ... ـ آتينا ... وقتي اورنينا معاينه شد بيا قصرم ... مي بينمت

  «... آره اين طوري بهتره:» تو چشماش خيره شدم . برق مي زد . لبخند زدم و گفتم 

 . ـ خيلي بهتره

  «طوره ؟ حالش چه:» اينو گفت و رفت بيرون . منم برگشتم طرف اورنينا . کارانوس گفت 

  . ـ خيلي بده عاليجناب ولي خوب مي شن

سرشو تکون داد . تو چشماش درگيري رو مي شه خوند . حتما خيلي مي خواست بغلش کنه .رفتم جلو و کنار لاريسا وايستادم . خنديد 

  «. خيلي خوش حالم:» و گفت 

  ـ چون داره درمان مي شه ؟

  «. هم بابت اون هم يک چيز ديگه »: زد و گفت سرشو انداخت پايين . يک لبخند ملايم ديگم
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  ـ چه چيزي ؟

و « .من مي رم تا داروهايي که لازم دارنو بيارم . اينايي که همراهم داشتم کم بودن :» مکث کرد و رفت جلو پيش اورنينا . پزشک گفت 

  احترام گذاشت و رفت . لاريسا برگشت و بهم خيره شد . گفت

  «. اشمبذار به حال خودم ب »:

 ـ يعني چي ؟

دوباره برگشت سمت اورنينا . نفس عميق کشيد و يکهو جلوي چشماي مبهوت من رفت تو بدن اورنينا . خشکم زده بود . کارانوس 

  . اورنينا از خواب پريد دوباره« اون ... اون چي بود ؟:» گفت 

اذيتش نکن  لاريسا ... لاريسا:» تش . دستشو گرفتم و گفتم درست مثل من . رفتم سم.« قلبم :» دستشو روي قلبش گذاشت و ناله کرد 

  ناله« چه خبر شده ؟:» کارانوس با صداي اوج گرفته گفت . « 

 «. لاريسا خواهش مي کنم بس کن:» کردم 

اورنينا دوباره ناله کرد که کارانوس دويد پيشش و کمرشو گرفت .« رفته تو بدن اورنينا :» ناله کردم « چي کار کرده ؟:» کارانوس گفت 

  لاريسا براي:» . دستمو مشت کردم و با صداي ضعيفي گفتم 

» :سرشو روي شونش گذاشت ... کارانوس گفت اورنينا دست کارانوسو گرفت و ...« چي رفتي تو بدن اون ؟ بيا بيرون ... بيا بيرون 

  «عزيزم ... قلبت درد مي کنه ؟

  ... ـ نه ... خوبم . حالا که بغلم گرفتي کارانوس

 پزشک در زد و آمد« خواهش مي کنم لاريسا از بدن اورنينا بيا بيرون . آخه چه فايده اي براي تو داره ؟:» کارانوس با خشونت گفت 

  اورنينا.« براي بانو دارو آوردم :» و گفت  داخل . احترام گذاشت

« .خيلي لازم داري :» کارانوس همون طور که موهاي اورنينا رو از توي صورتش مي زد کنار گفت .« لازم ندارم :» با صداي ضعيفي گفت 

  پزشک بهش نزديک شد تا دارو رو بهش بخورونه که داد
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نمي » :اورنينا سرشو گرفت و گفت « اورنينا ... چرا لج مي کني ؟:» قب کشيد و گفت کارانوس خودشو ع.« گفتم هيچي نمي خوام :» زد 

  خوام دارو بخورم ... فقط مي خوام کارانوس بريم قصرمون

 «. مي خوام تنهامون بذارن ...

ه ؟ ن بدي که حالت خوبـ ولي تو الان نمي توني حرکت کني . تو اون زندان چه اوضاعي برات درست بوده تا بتوني يک اميدواري به م

 . تو رو خدا بخورش . بعد لباستو عوض مي کني مي ريم عزيزم

دارو  و.« خودم بهت مي دم :» کارانوس گونشو بوسيد و گفت ...« باشه فقط سريع ... سرم درد مي کنه کارانوس :» اورنينا زمزمه کرد 

  . رو از پزشک گرفت و خيلي با احتياط اونو به اورنينا داد

به !« ي لعنت:» ظرفو با عصبانيت به زمين زد و داد زد .« نه :» زمزمه کردم « هنوز از بدنش نيومده بيرون ؟:» گذاشت و گفت  و کنارظرف

  «تو مطمئني حالت خوبه ؟:» اورنينا نگاه کرد و گفت 

  ... ـ آ ... آره فکر کنم

چه  آهان:» سرمو انداختم پايين و گفتم .« اسشو عوض کنه مي شه بري بيرون ؟ مي خوام کمکش کنم لب:» کارانوس رو بهم گفت 

  به« جالب ... وقتي لاريسا تو بدنشه مي خواي اين کارو بکني ؟

ن لاريسا از تو بدن اورنيناي من بيا بيرون همي:» اورنينا خيره شد ... اورنينا سرشو انداخت پايين . نفسشو با حرص داد بيرون و گفت 

  فهميدم چي کار کنم . مواظبش باش:» کارانوس گفت .« حالا 

و از اتاق رفت بيرون و درو بست . گلاسيوس منتظرم بود و داشت دير مي شد . به اورنينا خيره شدم . رفتم و روي تخت کنارش  «.

  نشستم . چهرش رنگ پريده بود . يک دستمال از داخل کشو

 . برداشتم و گوشه ي لبشو تا حددي پاک کردم چون خوني بود

  «... به خاطر چي:» زمزمه کردم ...« متاسفم آتينا :» سرشو انداخت پايين و گفت 

  ... ـ به خاطر اتفاقي که افتاده

 ... ـ کشتن لاريسا ؟ تو بايد از اون عذر بخواي اورنينا
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 خشک شد و دستمال از توي دستمدستم .« نه آتينا ... براي اين که اومدم تو بدن اورنينا :» هنوز حرفم تموم نشده بود که زمزمه کرد 

  افتاد روي زمين . پلکامو با نا باوري به هم زدم و تکرار کردم

  «چون رفتي تو بدن اورنينا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لاريسا تويي ؟ يعني تو داري به جاي اورنينا حرف مي زني و فکر مي کني ؟ »:

  . ـ آره ... ولي خواهش مي کنم به کارانوس چيزي نگو

 «. تمومش کن ... تو بايد از داخل بدن اون بياي بيرون:» و گفتم  عصبي شدم

ـ نمي خوام ... اگه کارانوس از من متنفره و اورنينا رو دوست داره ... اگه اين اون چهره ايه که دوست داره پس ... پس ... شايد بايد 

 ... يک مدت اين طوري باشم

ببين من الان به کارانوس نياز دارم . من بد شکستي خوردم آتينا ... لطفا درکم کن :» با حيرت و تاسف سرمو تکون دادم . فوري گفت 

  «... و تا يک مدت بهش چيزي نگو

  ـ چه قدر ؟

 ـ چي چه قدر ؟

ـ چه مدت مي خواي همچين فيلمي بازي کني لاريسا ؟ آخه اين قلبتو بيش تر نمي شکنه که اون به خاطر اين که فکر مي کنه تو 

  بغلت کنه يا چيزاي ديگه ... چه لذتي داري وقتيثانيه به اورنينايي

  ثانيش تو ذهنت مياد که اون فرضي که اون از تو داره خواهرته نه تو ؟

 ... ـ برام مهم نيست من

 «که اين طور ؟:» هنوز جملشو باز نکرده بود که در باز شد و کارانوس با چشماي سرخ اومد تو . درو به ديوار کوبوند و فرياد زد 

 «تو ... تو م ... مگه نرفتي ؟:» خشکم زده بود . با لکنت گفتم 

 ... ـ مي دونستم مشکوکه

  «... عوضي اي لاريسا تو ... يک ...:» رو به اورنينا يا همون لاريسا فرياد زد 
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لاريسا از جاش بلند شد و رفت جلوي کارانوس وايستاد ... تعجب کردم ... شايد اين روح لاريسا باشه اما جسم اورنيناست پس هنوزم 

  بايد مريض باشه مگر اين که تو قانون تعويض روح اين ملت

دهن تو شنيدن اين کلمه خيلي درد آوره ... کارانوس ...  از:» فقط چهره عوض بشه . دستشو روي گونه ي کارانوس گذاشت و گفت 

 من يک روحم که از همه چيز خبر دارم ... تو ذهنت خوندم که

من به اورنينا خيانت نمي کنم . اين جبران کردن به درد :» دست لاريسا رو پس زد و گفت .« پشيموني پس ... پس بهتره جبرانش کني 

  «. ش بيا بيرونيکي مثل تو مي خوره ... از بدن

  ـ اگه نيام ؟

  . ـ عصبانيم نکن لاريسا وگرنه به زور ميارمت بيرون

 ... ـ خب بيار

نفساي کارانوس تند شده بود . حس کردم اگه کاري نکنم ممکنه لاريسا يا همون اورنينا صدمه ببينه . ديگه گيج شده بودم که به اين 

  گفتم لاريسا چون شخص بايد بگم اورنينا يا لاريسا اما بايد مي

  . واقعا لاريسا بود

لاريسا دستشو روي سينه ي کارانوس گذاشت و با لحني که ...« لعنتي مي دونم نمي تونم کاري کنم داري عصبانيم مي کني :» غريد 

  کي گفته نمي توني:» آدمو بد جور تو خودش غرق مي کرد گفت 

ات دادن يک ومپايره ... چوبو روي قلبم بذار بعد يک ضربه ي سنگين چکش و مي توني ... مي خواي راهشو بهت بگم ؟ مثل نج ...

  من از جسمش خارج مي شم جز اون بايد فقط به ميل خودم بيام

کارانوس .« لطفا بسه :» از اضطراب دندونام به هم مي خوردن . ناخنمو مي جويدم . ناله کردم .« بيرون که حالا حالا ها قصدي ندارم 

  رو...« نمي تونم به اورنينا آسيب بزنم :» و گفت سرشو گرفت 

..« .لاريسا ... بسه ديگه :» با خواهش گفتم « باورت مي شه داره با جسم اورنينا منو گول مي زنه ؟:» به من با چهره ي حيرت زده گفت 

  تو خيلي راحت گولمو مي:» دست کارانوسو گرفت و گفت 
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باورم نمي شد اين لاريسا باشه ... خيلي عجيب شده بود ... خيلي لجباز و يک ...« م ... تا يک روز خوري کارانوس ... اينو بهت قول مي د

  جورايي ... يک جورايي کثيف ... نمي خواستم همچين

فکري در مورد اون بکنم ولي يک لحظه اومد تو ذهنم ... لحن پر افادش ... شرط مي بست که ظرف يک روز کارانوسو از راه به در 

  نه ؟ چرا اين طوري بود ؟ يک لحظه موندم گازباس اصلاک

 ... کجاست

ا برد و انگشت اشارشو بال...« قول مي دم :» اونم غيبش زده بود حالا تو اين موقعيت هيچ کي کنارم نيست ... عاليه واقعا ... لاريسا گفت 

  کارانوس پوزخند...« فقط يک روز کارانوس :» زمزمه کرد 

  «... زمه متوجهت کنم لاريسا ... اولا عمرا خوابشو ببيني ... دوما افتخار محسوب نمي شه با بدن زنم گولم بزنيلا:» زد و گفت 

بهت  .ـ اولا مي بيني که مي شه ... دوما افتخار نه اما ... اما بهت ثابت مي کنم که مي توني با يکي که اخلاقش شبيه اورنينا نباشه باشي ..

  مي کني از روحي که پشت اينثابت مي کنم صرف نظر 

 . چهرست ... بهت ثابت مي کنم تو عاشق من مي شدي اگه چهره ي اورنينا نه اخلاقش ... جذبت نمي کرد

 ـ آها ... تو فکر مي کني من عاشق چهره ي اورنينا شدم نه ؟

  . ـ آره

  . ـ امتحانم کن

 ... ـ تا يک روز

  ! ـ تا يک روز

بلايي قرار بود سر دوتاشون بياد مونده بودم ... سرمو انداختم پايين . داشتم ديونه مي شدم . زمزمه  ديگه داشتم مي ترسيدم . چه

  آهان ... پس الان شما شرط بستين ... ولي مي دونين چيه:» کردم 

ما باز رفتم جلو تر ا...« من ... من ديگه طاقت ندارم بمونم و گلاسيوسم منتظرمه ... پس ... فعلا ... اميدوارم موفق باشين ... دوتاتون  ...

  جلوي چشمام سياه شد . انگار يکهو تموم نوراي دنيا رو
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خت گير کرد و داشتم ميفتادم روي زمين که کارانوس خاموش کرده باشن . دستمو تو هوا تکون دادم و رفتم جلو تر که پام به لبه ي ت

  هنوز اثراتش خوب نشده ؟ عيبي:» کمرمو گرفت . لاريسا گفت 

 «. نمي تونم ببينم:» ناله کردم .« نداره فردا کاملا خوب مي شه 

 . ـ الان خوب مي شه

مو که به در گرفتم جلوي چشمام تار شد ... يکم خودمو از تو دست کارانوس کشيدم بيرون و سعي کردم با احتياط برم طرف در . دست

  بيناييم بهتر شده بود . دستمو روي در تکون دادم تا بتونم بازش

الانا خوب مي » :به در تکيه کردم و منتظر موندم . زمزمه کرد .« يکم بمون آتينا بعد برو ... ممکنه صدمه ببيني :» کنم که لاريسا گفت 

  ح بود و همه چيزو مي دونستچي مي گفتم ؟ اون رو.« شي 

 . پس منم بايد بهش اعتماد مي کردم

دقيقه مثل قبلش شد و منم درو باز کردم . گلاسيوس خيلي منتظر مونده بود . بايد مي رفتم پيش  5و واقعا هم درست گفته بود بعد 

  شوهرم ... پيش زندگيم ... مي خواستم تموم ناراحتي و خستگي اون

خنثي کنم . مي خواستم باهاش آروم شم . مي خواستم بهترين شب اين اواخرمو بسازم براي همين با عجله رفتم تا روزمو تو بغل اون 

  کسي به اسم گازباس جلومو نگيره . اصلا دور و بر نبود و با

نمي کشيد .  اين که تعجب کرده بودم اما خدا رو شکر مي کردم . سوار اسب شدم و سمت قصرش حرکت کردم . با اسب زياد طول

  . وقتي رسيدم اسبو به نگهبان سپردم و با لبخند از پله ها رفتم بالا

» :کاش زنش نباشه . نمي تونستم وجود اونو تحمل کنم . نديمه داشت رد مي شد که با ديدن من احترام گذاشت . لبخند زدم و گفتم 

  «خوبي ؟ گلاسيوس کوش ؟

  ـ بالان بانو ... تو اتاق بچه ها

با لبخند تکون دادم و با شوق خيلي عجيب و بي سابقه اي دويدم طرف پله ها و بعدم تک به تکشونو پشت سر گذاشتم و سرمو 

  . رسيدم به طبقه ي بالا . رفتم سمت اتاق آرتميس و آراميس و در زدم
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م ؟ استلا تا منو ديد هول شد احترام درو باز کردم . اصلا چرا من در مي زد« بله ؟:» صداي آشناي زني اومد که مي دونستم استلاست 

  «. خوش اومدين بانو ... منو ببخشين:» گذاشت و گفت 

 «. بالاخره اومدي:» گلاسيوس با ديدنم چشماش برق زد . اومد جلو و گونمو بوسيد و گفت 

  ... ـ اوهوم

  ـ خب بريم ؟

 ... ـ آم ... اول يک سر بزنم به آرتميس بعد

ي زد و گفت استلا لبخند مهربون« اينا کين ؟:» ه متوجه سه تا پسر شدم که بهم احترام گذاشتن . با تعجب گفتم به جلو نگاه کردم و تاز

  دستشو سمت يک پسر مو قهوه اي دراز کرد و...« بچه هام :» 

» :و گفت  سمت پسر بعدي که شيطون به نظر مي اومد و پوست گندمي و موهاي مشکي داشت اشاره کرد...« آدريانوس :» گفت 

  و به پسر بعدي اشاره کرد که چشماي آبي اي داشت و...« ارميس 

نگاه  به آرتميس...« عزيزم ... به آرتميس سر بزن و بيا بريم :» گلاسيوس دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت ...« سردين :» گفت 

 کردم اما تموم حواسم سمت اون پسرا بود . بچه هاي استلا و

ي شده بودم اما نمي خواستم گند بزنم به شبم ... براي همين وقتي ديدم آرتميس خوابه گونشو بوسيدم و پيش گلاسيوس . عصبان

  «کجا مي خواي بريم ؟:» گلاسيوس برگشتم . زمزمه کردم 

 ... ـ اتاق قبليمون

» :خاطرات پشتش ... لبخند زدم و گفتم  اينو که گفت هواي قديمو کردم . دلم لرزيد . اتاقمون ... يکهو بدنمو مور مور کرد اين کلمه و

  دستمو گرفت و منو از اتاق برد بيرون . اتاقمون همون.« باشه 

ي اين اينا از ک:» بغل بود ... اتاقمون ... درو باز کرد و منو کشوند داخل . درو که بست متوجه يک سيني پر از سعليقا شدم . پرسيدم 

 «جان ؟

 . ز قصر که برگشتم استلا آورد بخورمـ آهان اونا ؟ خيلي وقت نيست ا
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رزيد بغض کردم . صدام ل« ناراحتي ؟:» دستشو دور شونم حلقه کرد و گفت .« بيش تر از من بهت مي رسه :» لبخند تلخي زدم و گفتم 

  اما انگار:» دستمو گرفت و گفت « نه ... براي چي باشم ؟:» 

 لاريسا ... لاريسا بهم گفت که نبايد بچم مال تو باشه و:» دستشو فشار دادم و گفتم  «ناراحتي ... بي خيال آتينا ... يک امشبه باشه ؟

  انگشت شصتشو روي دستم.« دليلاش قانعم کرد و محکم بود 

  «. سخته براي من:» حرکت داد و گفت 

  . ـ براي من بيش تر

دستمو ول کرد و رفت سمت کمدش . موهاي بستمو باز کردم و رفتم سمت آينه به خودم نگاه کردم . همون طور که موهامو مرتب 

  استلا ناراحت نمي شه از اين:» مي کردم با صداي خسته اي گفتم 

  «که من اين جام ؟

  . اعتراضي بکنه ـ نه ... يعني شايد بشه اما مهم نيست چون اين حق تو و منه و اون نبايد

  . ـ اما من اين حرفتو درست نمي دونم گلاسيوس ... هر چي باشه زنته دلش مي شکنه

  ـ گيرم حرفاي تو درست باشه آتينا ... تکليف ما چيه ؟

ا اون تکليف ما چي مي شه ؟ حداقلش اينه من از روي وظيفه ب:» اومد جلو . از کنارم خم شد تا از روي ميز برسشو برداره و گفت 

  و.« ازدواج کردم ولي مام يک زن و شوهريم که عاشق هميم 

ساکت شد و رفت تو فکر . بعد چند ثانيه با « دوستت داره ؟:» همون طور که خودش از کنارم کج بود بهم خيره شد . زمزمه کردم 

  لبخند تلخي...« نمي دونم ... فکر مي کنم آره :» صداي آرومي گفت 

امروز مي توني غمگين :» . تموم سعيمو کردم يک قطره اشکم نريزه و نريخت . موهاشو که شونه زد گفت  زدم و رفتم سمت تخت

  سرمو انداختم پايين و با رو تختي بازي« نباشي و زهرمون نکني ؟

 ضوع تويکردم . داشتم زهرمون مي کردم اما چيزي نبود که به آسوني بگذرم . اين که دوستش داشتم و حسادت مي کردم يک مو

  قسمت نا خود آگاه مغزم بود و دست من نبود . کلافه رو به روم
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« .مي خواي يک بار براي هميشه با حرف زدن حلش کنيم ؟ ديگه خسته شدم آتينا از اخم و تخماي تو :» روي تخت نشست و گفت 

  من حق دارم . ندارم ؟ تو به:» بهش خيره شدم و با بغض گفتم 

در حسودي مي کني و عصباني مي شي و فرياد مي زني و ... ولي تو ميليارد ها ستاره داري ... و اون وقت به من گازباس که يکيه اين ق

  که يک زنم و خيلي بايد روي اين چيزا حساس باشم مي گي

لا کل داري يا با استمي شه بدونم که ... که تو الان با من مش:» تو چشمام خيره شد و گفت « حق ندارم ؟ مي گي بدعنقي و اخم و تخم ؟

  «؟

  . ـ واضح نيست ؟ با هردوتون

 ... ـ بين من و اون هيچي نيست ... فقط وظيفست

 ... ـ به اضافه ي سه تا پسر

و پوزخند زدم . آره جون تو هيچي نيست . نه که از نظر تو همه چيز عشقه اون که نباشه هيچي نيست ... چند بار به خاطر وظيفه عشق 

  د ؟ چند بار به بهونه ي صاحب کهکشان بودنمنو پس زده بو

عزيزم ... گفتم بياي تا پيش هم :» منو تنها گذاشت ؟ چند بار ... دستشو روي گونم گذاشت و آروم خنديد . بين خنده هاش گفت 

  باشيم ... نه اين که دعوا کنيم ... من که الان تموم مدت پيش تو ام

ت مي گي ... راس:» سرمو دوباره انداختم پايين و گفتم « ... پس ديگه چرا بايد ناراحت باشي ؟عزيزم . پيش تو نباشم پيش دخترامونم 

  هميشه اين فرصت پيش نمياد که بتونم از دست گازباس در برم

ي م خنديد . منم خندم گرفت . نمي دونم چه طور تونسته بودم اما نسبت به اين مسائل يا واقعا خون سرد شده بودم يا فقط جمع «.

  شد و مي شد عقده تا يکهو داغ کنم . دستمو روي پاش گذاشتم و با

امو دور لبخند زدم و رفتم تو بغلش و دست.« زنگ تفريح :» خنديد و گفت .« فعلا آتش بس . بعد از امشب دعوا مي کنيم :» لبخند گفتم 

  . کمرش محکم فشار دادم . صورتامون رو به روي هم بود
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« داري ؟ دوستم:» با لبخند شيطنت آميزش گفت .« بگو دوستم داري :» و و روي نوک بينيمو بوسيد . زمزمه کردم لبخند زد و اومد جل

  زدم تو سينش و با خنده از توي بغلش در اومدم . ديونه ! گفت

راحت که بود ولي خب  بهش نگاه کردم . همون لباس بلند بود .« من لباسمو عوض مي کنم ميام ولي تو ... با اين لباس راحتي ؟ »:

  کاملا که نه ولي:» براي خواب خوب نبود . خراب مي شد . گفتم 

  «. خب چاره اي نيست

  . ـ برات لباس ميارم

  ـ از کجا ؟

  . ـ يک دونه از لباساتو دارم

 ـ جدي ؟ اون وقت چه طوري دزديديش ؟

  ... ـ جا گذاشته بودي

  «. باشه:» مکث کردم و گفتم 

  . ـ داخل کمده . برش دار

رفتم سمت کمد و لباسو برداشتم . اونم بلوزشو عوض کرد . به لباس نگاه کردم . لباس خوابم بود . لبخند زدم و پوشيدمش . 

  اين لباس به طرز عجيبي بهت مياد:» گلاسيوس رفت سمت تخت و گفت 

ر مي تو افکارم هميشه بنيتايي ولي فک:» لبخند زد و گفت « بزني ؟مي شه همون بنيتا صدام :» برگشتم سمتش و ناله کردم .« آتينا 

  رفتم سمت تخت و.« کردم شايد از اين اسمت خوشت اومده باشه 

...« نيتا ب:» کنارش دراز کشيدم و چراغو خاموش کردم . همه جا تاريک شده بود . دستمو گرفت و گفت .« اصلا :» روش نشستم و گفتم 

  «انم ؟ج:» خنديدم و گفتم 

  ـ تو واقعا مي خواي به خواسته ي لاريسا عمل کني ؟

 ـ کدوم ؟
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  ... ـ وارث نور

  ... ـ بايد عمل کنم ... اين قضيه خيلي جديه ... نور نبايد از بين بره گلاسيوس

  ـ اين قدر راحت در موردش حرف مي زني ؟

ش ديونه مي شم با اين حال کاري از من بر نمياد گلاسيوس ... اون ازم ـ آره ... يعني نه ... شايد لحنم راحت باشه ولي از فکر کردن به

  خواسته منم مجبورم نورو حفظ کنم اگه نور از بين بره خيلي

اتفاقا مي تونه بيفته که خيلي بدن . نور نباشه همه مي ميرن . اصلا بدون نور ... نمي شه زندگي کرد و حالا چون من انتخاب شدم و اين 

 ... دست من برمياد پس کار فقط از

بحثو  مي شه تمومش کنيم ؟ من اون:» لبخند زدم و گفتم ...« شايد بايد اين کارو من بکنم . البته شايد نه :» دستشو ول کردم و گفتم 

  تموم کردم . تو ام اين بحثو تمومش کن . آدم افسرده مي شه . مي

 «تا مرز سکته رفتم . راستي گلاسيوس ؟خوام يکم آرامش داشته باشم . تا الان از مرگ لاريسا 

  ـ بله ؟

  ـ مي دوني لاريسا چي کار کرده ؟

 . ـ نه

ـ رفته تو بدن اورنينا حالام با کارانوس شرط بسته که تا يک روز مي تونه کاري کنه که کارانوس گولشو بخوره و با هم باشن ولي 

  کار ميکارانوس اين طور فکر نمي کنه ... حالا نمي دونم دارن چي 

  . کنن و کي موفق مي شه ولي از اين تصميمشون خيلي بدم اومده . کار خيلي چندشيه . همشم تقصر لاريساست

البته دوست ندارم به لاريسا خرده بگيرم گلاسيوس ... اما ... اما با اين کارش به شدت مخالفم . اشتباست . :» ساکت موند . ادامه دادم 

  «. کاملا اشتباست

 . اريسا و کارانوس زن و شوهرن اونا خيلي وقته با هم ازدواج کردن . مال همن اشکالي ندارهـ اما ل

  ـ اشکال داره اون مي خواد با استفاده از ظاهر اورنينا اين کارو بکنه ... کجاي اين کار درسته ؟
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خيلي بي خيالي . فقط :» زير لب غر زدم چشمامو بستم و .« بخواب ... امروز خيلي فکرت مشغول بوده :» کمرمو نوازش کرد و گفت 

  ولي خودمم خيلي زود خوابم برد . خواباي خيلي درهم.« بخواب 

  . و برهمي مي ديدم . طوري که صبح روز بعدش هيچي يادم نمي اومد جز صحنه هاي خشن . خيلي خشن

************** 

MARINANA: 

رشو روي زانوش گذاشت و به در خيره شد . به اين فکر مي کرد که لاريسا روي تخت نشست و پاهاشو تو شکمش جمع کرد . س

  کاري که داره مي کنه واقعا درسته ؟ رفتن تو بدن خواهرش ؟ براي

اين که به شوهرش ثابت کنه عاشق واقعي نيست ؟ به اين بدن عادت نداشت ولي حسي نمي ذاشت که از کارش منصرف بشه ... شايد 

  عشق هزار سالش ... شايد خيانتي سالش ... شايد 999انتظار 

که از جانب خواهرش بهش شده بود ... ولي سعي مي کرد تا حد امکان خودشو راضي کنه تا اين کارو انجام نده . کارانوس روي 

  صندلي نشسته بود و سرشو به ديوار تيه داده بود و چشماشو بسته

انوس کار« کارانوس ؟:» بود . لاريسام با چهره ي خيلي مظلوم و آرومي به رو به رو خيره شده بود و تو فکر فرو رفته بود . زمزمه کرد 

  چشماشو باز کرد و بهش خيره شد . سرشو انداخت پايين و

  «. مي دم نزديک توي شيطان نشم ترجيح:» کارانوس پوزخند زد و گفت .« گردنت درد مي گيره . بيا روي تخت بخواب :» گفت 

 . ـ خب ... خب من از اين جا بلند مي شم . تو بيا

 . ـ نه ... هر چي باشه اون بدن اورنيناست . نبايد درد بگيره

لاريسا با مظلوميت توي چشماش خيره شد و قطره ي اشکشو که نفهميده بود کي ريخته بود پاک کرد . کارانوس با مشت به صندلي 

  «. ديگه داري اعصبامو به هم مي ريزي . گريه نکن:» ت زد و گف

ورنينا بدن ا:» و از روي تخت بلند شد و گفت .« من دارم گريه مي کنم نه اورنينا ... راحت باش ظالم :» لاريسا لبخند تلخي زد و گفت 

  درد نمي گيره . اگه اين بدن اون بود که حتي تو اين شرايط نمي
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ارم تا تا صبح بيد:» کارانوس کتشو در آورد و رفت سمت تخت . روش دراز کشيد و ظالمانه گفت .« ز بکش تونست حرکت کنه . درا

  لاريسا اشکشو پاک کرد و تند تند سرشو به.« هوست نگيره 

ين انشونه ي مثبت تکون داد . رفت جلو تر و روي زمين نشست . قسمتي بود که فرش داشت . دوباره همون حس قبلي اومد سراغش 

  بار قوي تر که بايد اين کارو بکنه و بايد ثابت کنه . براي همين

اول تحريک احساساتش به اورنينا رو شروع کرد . روي فرش به پهلو دراز کشيد ، خودشو جمع کرد و چشماشو بست . کارانوس 

  بهش ديد داشت و اين تنها اميدواريش بود . صبر کرد . با حوصله

دقيقه و بعد نيم ساعت . نيم ساعت صبر با شنيده شدن صداي پاي کارانوس از پشت سرش تموم  41دقيقه ،  11دقيقه ،  5صبر کرد . 

  »: شد . کارانوس رفت جلو تر اما باز ساکن موند و زير لب گفت

ت بد جور آزارش اما چهره ي اورنينا که صادقانه دوستش داشت ، رو به روش دراز کشيده روي زمين سخ.« اين لاريساست نه اورنينا 

  مي داد و تحريکش مي کرد تا کاري بکنه . رفت جلو تر و با

 . ترديدش کنار اومد . فراموش کرده بود لاريساست نه اورنينا و لاريسا همچنان تظاهر مي کرد که خوابيده

د . دوراهي خيلي سختي بو کنارش روي زمين نشست و تکونش داد اما فورا دستشو کشيد . روشو برگردوند و از جاش بلند شد . تو

 دوباره برگشت و اين بار مصمم تر . روي زمين نشست و رو

 وقتي از تو بدنش بياد بيرون اين بدن:» تختي رو دور لاريسا پيچيد و بعد بغلش گرفت و روي تخت دراز کشوند و زير لب گفت 

  لاريسا با.« اورنيناست که براش مي مونه . نمي خوام اذيت باشه 

ا سمتش لاريس« تو بيدار بودي ؟:» کارانوس از جاش پريد و با نا باوري گفت .« گفتم بدن اورنينا نيست :» بسته زمزمه کرد چشماي 

  آره ... هنوز وقت نداشتم که خوابم ببره که:» برگشت و گفت 

مي خواي فرار کني ؟ کارانوس اين » و خواست بره بيرون که لاريسا گفت :!« لعنت به شيطان :» کارانوس غريد .« تو آورديم اين جا 

  دست کارانوس روي دستگيره در شل شد.« برد نيست . باخته 
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« .من نمي بازم . من عاشق خود اورنينام . وقتي چهرشو مي بينم نا خود آگاه حس مي کنم اونه و فراموش مي کنم که تويي :» و غريد 

  لاريسا روي تخت نشست و ساکت به صندوقچه ي کنارش

و اشکش ريخت . پشيمون شده بود ... تو مبارزه با دلش باخته بود . اشکاش پشت هم ريختن ...« بدن قبليم :» ره شد . زمزمه کرد خي

  و صداش باعث شد کارانوس تو جاش بچرخه . لاريسا خودشو

بود که چي اونو به گريه جمع کرد و هق هقش شروع شد . تو دلش خودشو بابت کارش نفرين مي کرد و کارانوس هم تو اين فکر 

  انداخته . چهره ي لاريسا در حال گريه همون چهره ي اورنينا ي

مظلوم بود . اوني که گريه هاش دل سنگو آب مي کرد . با ترديد رفت جلو تر ... روي تخت پشت سر لاريسا نشست و بهش خيره شد 

  من:» . لاريسا دستشو روي صورتش گذاشت و با هق هق گفت 

اما براي کارانوس اون اورنينا بود . تموم مدت سعي کرد کاري نکنه ... اما طاقت نياورد . .« کردم ... نبايد اين کارو مي کردم اشتباه 

  بس:» چهره ي اورنينا گولش زده بود . دستشو گرفت و گفت 

اک گيج شده بود . اما لاريسا گريه رو اين حرفو که زد دوباره مغزش فعال شد و متوجه شد اين حرفو به لاريسا زده . پ« نمي کني ؟

  تموم نمي کرد . کارانوس اونو برگردوند سمت خودش . خيره شدن

تو چشماش باعث شد هوش از سرش بپره . يکم صورتشو به لاريسا يا اورنيناي خيالي نزديک تر کرد ... نفس عميق کشيد و يکم 

  . بعد مکثثابت موند . انگار چشماي اورنينا هيپنوتيزش کرده بود 

کوتاهش يکم ديگه جلو تر رفت طوري که حتي گرمي نفساي هم ديگه رو هم حس مي کردن . دست لاريسا رو گرفت . لاريسا عذاب 

  وجدانشو از ياد برد . ساکت موند . اين عقده از هزار سال پيش رو

گريه » :فت و روي گونشو بوسيد و زمزمه کرد دلش مونده بود که فقط يک بار حس کنه کارانوس واقعا پيششه . کارانوس جلو تر ر

  همين جمله لاريسا رو داغون کرد . کارانوسو.« نکن اورنينا 

اين اورنينا نيست ... منم کارانوس منم لاريسا . بسه ديگه ! چشماتو باز :» پس زد و با عصبانيت بي سابقش و چشماي خيسش داد زد 

  اصلا ... اصلا به» اشکاشو پاک کرد و گفت :.« کن و ببين منم 
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و يکهو همون فضاي سفيد ديده شد و بعد نا پديد شد و پشت سرش اين بدن اورنينا بود که افتاد تو بغل ...« جهنم . اينم اورنينات 

  . کارانوس . کارانوس سريعا اورنينا رو تو بغلش گرفت و صداش زد

ره ي زارش پيدا شد . کارانوس سرشو تو بغلش فشار داد و چشماش به سختي باز شد . لباش خشک شده بود و دوباره همون چه

  «خداي من ... تو سالمي اورنينا ؟ خودتي ؟:» گفت 

 . ـ قلبم درد مي کنه

تي رو و رو تخ.« بالاخره خودتي اورنينا :» کارانوس روي تخت دراز کشوندش و دستشو روي قلبش گذاشت . گونشو بوسيد و گفت 

  استراحت کن . حالت خوب مي شه . ببينم:» روش کشيد و گفت 

:» فت کارانوس لبخند زد و گ...« سفم بچه مرد ... متا:» اورنينا دست کارانوسو گرفت و ناله کرد « جز قلبت ديگه جاييت درد نمي کنه ؟

  و شروع به نوازش موهاي اورنينا.« مهم نيست . مهم نيست 

  ... کرد ... اورنيناي واقعي

*********************** 

 : بنيتا

پيش  صبح که بيدار شدم اولش گيج بودم . اون قدر گيج که حتي يادم نمي اومد لاريسا رو ديدم و از طرفي يادم نمي اومد که

  گلاسيوسم و فکر مي کردم اين مردي که کنارمه گازباسه و بد تر از اون

 بودم . پس بدترين حالت ممکن اتفاق افتاد و من بين تموم گيجيم وقتي بود که من مثل هميشه به پهلو و اين بار پشت به اون خوابيده

  چشمامو باز کردم و روي تخت« گازباس ؟:» زمزمه کردم 

روي شونم نشست . چشمامو روي هم فشار دادم و برگشتم عقب . گلاسيوسو که ديدم مغزم شروع کرد به کار کردن نشستم . دستي 

  . چشمام گشاد شد و اونم انگار از داخل گوشاش دود مي زد بيرون

ن اتاق . قاطي و رفت بيرو.« ي بهتره زود تر بر:» با عصبانيت از روي تخت بلند شد و گفت ...« ب ... ببخشيد ... فکر :» با لکنت گفتم  .

  کرده بود بدجور ها . ولي معلوم بود مثل من گيج نيست که
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شم به هميشه گند بزن خب ؟ هم:» اين قدر زود سوتيمو گرفت و متوجه شد بايد عصباني بشه . با ناراحتي به زمين خيره شدم و گفتم 

 «... وسيله ي گازباس

از سرم پريده بود . رفتم سمت کمد تا لباسمو بپوشم . اعصابم بهم ريخته بود . واقعا چه قدر مي و با کلافگي از جام بلند شدم . خواب 

  . تونستم احمق باشم که به گلاسيوس بگم گازباس ؟ ديونگي بود

اين جا چي » :آخر ديونگي بود . رفتم سمت آينه تا موهامو ببندم که از داخل آينه چشمم به لاريسا افتاد . فوري برگشتم عقب و گفتم 

 «کار مي کني ؟

  . ـ از تو بدنش اومدم بيرون

من الان بايد برم . امروز برات روز خاصيه من نبايد باشم . در ضمن نمي :» اينو با بغض گفت . مطمئنا شب خوبي نداشته . زمزمه کرد 

 و.« تونم تموم مدت تو دنياي مادي باشم ... پس ... تا بعد 

شونه هامو بالا انداختم ولي واقعا از « امروز ؟ مگه امروز قرار بود اتفاقي بيفته ؟:» ز خاص ؟ زمزمه کردم غيب شد . تعجب کردم . رو

  اتفاقي که قرار بود برام بيفته خبر نداشتم . بيش تر اون لحظه

اشتم مي خوندم ... خيلي کار دکنجکاو بودم که ديشب بين کارانوس و لاريسا چه طور گذشته ؟ بايد به اورنينام سر مي زدم ... قوانينم 

  که بايد انجام مي دادم براي همين زود تر آماده شدم و رفتم از

راحت باش » :اتاق بيرون . به محض بيرون رفتنم استلا جلوم سبز شد و بامتانت احترام گذاشت . دستي به موهاي بافتم کشيدم و گفتم 

  ليقا هالبخند زد و يک سيني طرفم دراز کرد . از همون سع.« 

از ادبش جا خوردم ... يک لحظه اونو با ورونيکا مقايسه .« بانو بفرماييد . اين طوري بده از اين جا بريد . يکم ميل کنيد :» بود . گفت 

  کردم و باعث شد پوزخند بزنم . عجيب بود که اين قدر مهربون

پيش شوهرش بودم وقتي خيلي وقته نديدتش ؟ شايدم واقعا و صادقانه باهام رفتار مي کرد . براش اصلا مهم نبود که شب قبل من 

  »: گلاسيوسو دوست نداشت . کي مي دونست ؟ لبخند زدم و گفتم

  «. ممنون . نمي خورم
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  . ـ بانو ... خواهش مي کنم . گلاسيوس خورد و گفت حتما شما هم مزش کنين . خودم درستش کردم بانو

  «خودت ؟:» ابروهام پريد بالا 

  . ـ بله

  . ـ پس ... فکر کنم بايد يکي مزه کنم

 ... ـ بفرماييد بانو . هر چه قدر ميل دارين

بهشون نگاه کردم و سعليقاي زمانو برداشتم . خب هنوزم جذبم مي کرد چون براي من بود . يک گاز کوچيک بهش زدم . بي اختيار 

 . ينلبخند زد و سرشو انداخت پاي...« واو ... اين ... اين :» گفتم 

فوق العاده بود ... اصلا فوق لعاده براش کم بود ... مثل همون معجوني که شبيه رنگين کمون بود و توي مراسم ژوکر خورده بودم . 

  عالي بود . واقعا نمي دونستم چه طوري توصيفش کنم . خنديدم و

  «. خب ... رازاي سري خودمو دارم:»  با لحن خيلي مهربونش گفت« اين تکه ... عاليه . چه طوري درستش کردي ؟:» گفتم 

  . ـ چرا نديمه هاي ما ندارن خدا ؟ خيلي عاليه

 «... پس همشو ببرين بانو:» سيني رو جلو تر آورد و گفت 

  . ـ نه عزيزم ممنون

  . ـ بانو خواهش مي کنم

  «. مرسي:» لبخند زدم . اصلا نمي تونستم ازشون به اين راحتي بگذرم براي همين گرفتمش و گفتم 

ـ بانو ... گلاسيوس گفت که اگه مي خواين بچه ها رو ببرين پيش خودتون ... به خاطر ديشب گفت وجود شما ممکنه حالشونو بهتر 

 . کنه

 «بيدارن ؟:» با خنده گفتم 

زم . خيلي مرسي عزي:» خيلي مي خوان ببيننتون . تو اتاقشونن ... صبحانه هم خودم بهشون دادم . بغلش کردم و گفتم ـ بله بانو ... اونا 

  «. زحمت کشيدي
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  . ـ وظيفمه بانو ... اون بچه ها خيلي شيرينن . زحمتي نيست

  «. به هر حال خيلي ممنون . من ميرم پيششون:» از تو بغلش بيرون اومدم و گفتم 

  . اشهـ ب

ي آرتميس با خوشحال.« سلام دخترا :» درو باز کردم و يا شوق گفتم .« بفرمايين :» رفتم طرف اتاق بچه ها و در زدم . آرتميس گفت 

  و دويد تو بغلم . روي زمين نشستم.« مــــــــــامــــان :»جيغ زد 

  «خوبي ؟:» ، سيني رو روي ميز گذاشتم و بغلش کردم و گفتم 

  . آره . خيليـ مامان 

  «خوبي آراميس ؟:» از تو بغلم درش آوردم و رو به آراميس گفتم 

 . ـ ممنون

خوبه که خوبي ... من ديرم شده ... شما دو تا مي :» از روي تخت بلند شد و احترام گذاشت . به آرتميس نگاه کردم و با خنده گفتم 

  و دويد.« آخ جون :» آرتميس جيغ زد « خواين با ماماني بياين ؟

بيرون . آراميسم از روي تخت بلند شد و اومد کنارم . دستشو گرفتم و با هم رفتيم بيرون . آرتميس از پله ها دويد و منم بعد 

  خداحافظي با استلا با آراميس رفتم . سوار اسب که شدم نگهبان آراميسو

ا اسبا اون قدر بزرگ بودن که هيچ مشکلي نداشتيم بتو بغلم گذاشت و آرتميسم پشت سرم نشست و دستشو دور کمرم حلقه کرد . 

  سه تايي سوار شدن . دلم مي خواست زود تر برم و کلي باهاشون

خوش بگذرونم . تو همچين مواقعي داشتن دو تا بچه ي شش ساله خيلي به آدم کمک مي کرد . به محض رسيدنمون گازباسم رسيد . 

  قصر لاريسا رفته نمي دونستم از شب قبلش کجا بوده . منم به

بودم تا وسايلي که جا گذاشته بودم بردارم تا بريم قصر خودمون و اونم بود . اومد سمتم و جلوي بچه ها يک لبخند مصنوعي زد . 

  خوبي دختر:» آرتميسو بغل کرد و روي زمين گذاشتش و گفت 

  «خانوم ؟
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  . ـ ممنون بابايي

« ؟ تو خوبي آراميس:» تم بيام پايين اما همون طور که اين جمله رو به آراميس مي گفت گونشو بوسيد و آراميسم آورد پايين . خواس

  برگشت و کمرمو گرفت و منم کشوند پايين . دلم مي خواست

بکشمش . هم اونو هم آرتميسو که بابايي صداش مي زد . اگه گلاسيوس مي شنيد زندش نمي ذاشت ... مطمئن بودم . رو به من گفت 

  لحنش مهربون بود ولي« ه بودي قصر گلاسيوس ؟پس رفت:» 

چشماش ... چشماش خطرناک . وضعيت بد جور قرمز مي زد ولي اون حقي نداشت که نذاره من برم پيش شوهرم . پيش پدر بچه هام 

  و تازه اون حتي دوستمم نداشت و ديگه پس کاملا به اون بي

که اين کارو کردم و تا حدودي توي .« آره . شب پيش هم بوديم :» سردي بگم  ربط بود . سعي کردم خودمو جمع و جور کنم و با خون

  لحنم موفق بودم و فکر کنم نفهميد که ازش ترسيدم . بيش تر

  «... که اين طور:» حس کرد دارم باهاش لج بازي مي کنم يا يک جور دعوت به مبارزه . دندوناشو روي هم ساييد و گفت 

 و ديشب کجا بودي ؟ پيش ورونيکا ؟ يا نديمه اي چيزي ؟ـ آره ... همين طور . ت

فت و ر.« بريم داخل حرف مي زنيم :» مشتشو فشار داد . مي خواست بزنه تو صورتم ولي جلوي بچه ها چي کار مي کرد مثلا ؟ گفت 

  داخل . پوزخند زدم . چه قدر دلم خنک مي شد و حال مي کردم که

و رفتيم داخل ... هنوزم تو فکر بودم که اتفاق خاص چيه بازم غافل از اين که چند .« بريم بچه ها :» اين طوري بزنم تو پوزش ... گفتم 

  . دقيقه ي بعد جلوي روم اتفاق مي افتاد . با بچه ها رفتيم داخل

 فتم تو اون روي تخت نشسته بود و به در خيره شده بودرفتم سمت اتاق قبلي گازباس تا صندوقچه ها و وسايل ديگمو بردارم . وقتي ر

  که با ورودم نگاهش روي من زوم شد و تو چشماش خون جمع

عزيزمو مخصوصا کشيدم و بعد از همون لبخنداي حرص درارم زدم و رفتم « چيزي شده ؟ عزيــــزم ؟:» شده بود . با خونسردي گفتم 

  نامه هاي لاريسا کنار تخت تا از روي ميز کنارش صندوقچه ي
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و بعدم خاکسترشو بردارم . ديگه به اون خاکستر نياز نداشتم لاريسا هميشه با من بود . نمي خواستم خاطره اي از جسمش نگه دارم 

  اونم همچين خاطره اي . پس فقط صندوقچه ي نامه ها رو

 . برداشتم که گازباس دستمو کشيد . با تعجب برگشتم سمتش

بچه ها گوشه ي اتاق داشتن به کلکسيون وسايل جنگي گازباس نگاه مي کردن و حواسشون به ما نبود پس « ؟ چيزي شده:» گفتم 

  بچه ها رو:» گازباس خيلي محکم و بدون رو در وايسي گفت 

  «... بنداز بيرون

 ـ ببخشيد ؟

  «نشنيدي ؟:» بازومو تو مشتش فشار داد و گفت 

  . خواي بخواه نمي خواي نخواهـ من بچه هامو نميندازم بيرون . مي 

 ـ پس مي خواي جلوي اونا سرتو بيخ تا بيخ ببرم ؟

جدي ؟ انگار بي کس و کارم ... لعنتي بفهم ... من بالا ترين مقامم . هر کسي ... مي شنوي ؟ هر کسي :» پوزخند زدم و با تمسخر گفتم 

  و...« وظيفشه ازم اطاعت کنه و توي کنه رو ازم دور کنه 

د حرفاي يا« تلاش خوبي بود . مگه نگفتم به خيليا سپردم بلا رو بيارن سر خانوادت ؟:» هامو با حرص دادم بالا . خنديد و گفت ابرو

  لاريسا مرددم کرد . اين که اونم نمي خواست با گازباس در بيفتم

چ بلايي اون بي عرضه ها سر خانوادم حتما يک چيزي مي دونست ولي نمي تونستم فقط به حرفاي اون تکيه کنم . خب که چي ؟ هي

  بهشون:» نمي آوردن . براي همين سعي کردم آروم باشم و گفتم 

زورش به من  عوضي:» بازومو از توي دستش بيرون کشيدم و گفتم .« سلام منو برسون بگو اگه بشناسدتون قطعا قتل عامتون مي کنه 

  برم و خواستم.« نمي رسه مي گه بچه ها رو بندازم بيرون 

و با وقاحت تمام به تخت اشاره ي مسخره اي کرد و عصبي نگاهم کرد . با ...« بچه ها رو بنداز بيرون :» که دوباره منو کشيد و غريد 

  و رفتم کنار بچه ها و!« آشغال :» همون لحن خودش گفتم 
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گفتم که بفهمه عروسکش نيستم ولي کاش اين  از حرصش اينو« بچه ها دست نزنين به اونا . مي خواين بازي کنيم با هم ؟:» گفتم 

  کارو نمي کردم . نمي فهميدم چه قدر بي وجدان و عوضي مي تونه

آرتميس و آراميس خنده هاشونو قطع کردن و با .« کاري که گفتمو مي کني :» باشه . اين بار پنهاني نه ... آشکارا جلوي بچه ها داد زد 

  »: فتم سمتش و گفتمترس به گازباس خيره شدن . دوباره ر

  «. سر من داد نزن

 ! ـ زود باش

  . ـ تو حق تهديد منو نداري

و زد تو گوشم . اين بود شروع رسمي دعوا . يک دعواي شديد . آرتيمس جيغ زد و دويد تو بغلم قايم شد . خيلي مي ترسيد . ناله کرد 

  با تموم خشم تو صورتش« مامان مي خواد تو رو بکشه ؟:» 

ردم . دوباره منو زد ؟ اون عوضي حق نداشت اون طوري با من رفتار کنه . قانون اين سرزمين نمي ذاشت . آرتميسو از خودم نگاه ک

  و.« نه عزيزم نترس . برو اون طرف :» جدا کردم و گفتم 

 خوابشو ببيني:» و غريدم  هولش دادم سمت آراميس اما آروم تا فقط ازم دور شده باشه . تو چشماش خيلي انتقام جويانه خيره شدم

  «. که کاري که مي خواي بکنم

  . ـ تو واقعا انگار براي خانوادت انگار ارزش قائل نيستي

  . ـ تو هيچ غلطي نمي کني

ني چي کار مي ک:» پوزخند زد و تو يک حرکت سريع آرتميسو بغل گرفت . کاملا ترسيده بودم . بي اختيار با صداي لرزون داد زدم 

  در دکورو باز کرد و يک خنجر برداشت . بدنم مور مور« ديونه ؟

شد . تيزيش اون قدر بود که حس کردم مي تونه يک آهنو نصف کنه ... برقي که روي بدنش مي زد داشت تا مرز سکته مي بردم و 

 . بعد نشست روي گلوي بچم ... روي گلوي نفسم ... آرتميس

  «اين کارو مي کني يا نه ؟:» داد زد .« ولش کن اون بچه ي بي گناهو :» اله کردم گريم گرفت . ن!« مامان :» آرتميس جيغ زد 
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  ـ د لعنتي ... آخه من نمي فهمم چرا براي کاري که ازش متنفري اين طوري ديونه بازي در مياري ؟

 . ـ نه ... متنفر نيستم . تو متنفري ... من اتفاقا از تو خوشم اومده ... لذت خاصي داره

ولش نکرد . دويدم .« باشه ... باشه فقط ولش کن :» هق هق کردم . ديد هيچ کاري نمي کنم خنجرو روي گلوش فشار داد . جيغ زدم 

  بچم مي ترسه ... يک لحظه ولش کن ... خواهش:» جلو و گفتم 

دادم .  شستم روي زمين و توي بغلم فشارشآرتميسو پرت کرد تو بغلم . ن.« مي کنم ... اون خنجر خيلي تيزه . گفتم که باشه ... گفتم 

 . گريه مي کرد . ترسيده بود حسابي

نه آرتميس . نمي خواد :» از تو بغلم درش اوردم . اشکاشو تند تند پاک کردم و گفتم « مامان ... اون مي خواد تو رو بکشه ؟:» گفت 

  عزيز مامان . اون هيچ بلايي سر مامانت نمياره مگه اين که تو

کردم و  اشکاشو بيش تر پاک.« من به بابام مي گم که اون مي خواست منو بکشه :» با گريه گفت ...« ي بگي اون اين کارو کرده به کس

  نه عزيز مامان . همچين اتفاقي نبايد بيفته ... اگه به:» گفتم 

دو :» دم داد ز.« زود باش :» گازباس گفت « شه ؟کسي بگي اون مامانتو مي کشه ... تو اينو مي خواي ؟ آرتميسِ مامان به کسي نگو ... با

  ودوباره رو.« دقيقه صبر کن . بچم داره مي لرزه از ترس 

غلش دوباره ب.« نمي گم :» با هق هق و مظلومانه گفت « فهميدي آرتميس ، مامان ؟ به کسي که نمي گي عزيزم ؟:» به آرتميس گفتم 

  ازباس عوضيکردم و روي موهاشو بوسيدم . به حساب اين گ

و از تو بغلم درش آوردم . ...« بچه ها برين طبقه ي بالا . نديمه رو مي فرستم پيشتون ... جايي نرين :» مي رسيدم . زمزمه کردم 

  گازباس بازوشو کشيد و.« مي ترسم مامان :» آرتميس ناله کرد 

آراميسم « .آشغالي . نمي ذارم با بچه ي من اون طور رفتار کني خيلي :» و بچمو از در پرت کرد بيرون . با گريه گفتم !« بيرون :» گفت 

  تو:» رفت بيرون و گازباس درو کوبيد . قفلش کرد و گفت 

ومد جلوي روم ا.« دستت بستس ... جرئت داري با من مخالفت کن . حتما قبل اين که بيفتم زندان يک بلايي سر حداقل يکيشون ميارم 

  و اين بود ماجراي يک زندگي تازه« اينم زجر بعدي ...:» و گفت 
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چيزي که تو زمين هم تا حالا برام نبود ... تو اين سرزمينم بود تا حدودي ولي نه اين طور ... شد يک اميد تازه ... شد يک وارث نور  ...

  ... اتفاق خاص وارث نور کوچولوي من بود که اون روز يک

  ... گذاشت جورايي اولين مرحله ي ورود به دنياشو پشت سر

****************************** 

سرشو تکون داد و حرکاتشو تند تر کرد . اعصابم به هم ريخته بود . داشت دير مي ...« سريع تر داره دير مي شه :» رو به نديمه گفتم 

  شد . اضطراب بد جور عذابم مي داد . نفس عميق کشيدم و رو

نديمه ي اول داشت روي موهام کار مي کرد و نديمه ي دوم هم « زود تر اونا رو درست کني ؟نمي توني :» به نديمه ي اون طرف گفتم 

  . داشت بهم کمک مي کرد که کفشامو بپوشم . زمانش بود

 اززمان تموم تغييرا ... انتخاب الهه ي آتش ، الهه ي نور جديد ، شاهزاده ي نور ، تعيين الهه ي جنگ و الهه ي کهکشان ها ... اورنينا 

  خيلي قبل دوباره به عنوان ملکه ي برف شناخته شده بود و

روز قبل هم ... استرنو و پتروس مرده بودن . خدا مي دونه اورنينا چه قدر عذا گرفت . به زور از روي قبر استرنو بلندش کرديم و 

  برديم . خيلي گريه مي کرد و برلام دست کمي از اون نداشت . حالا

ون سرزمين بودم و بيشتر از سي سال توي زمين مي گذشت ... ديگه مطمئن بودم که مامان و بابا فراموشم کردن يک سال بود که تو ا

  . ديگه مطمئن بودم اون دختر کوچولويي که مي خواستن

م ؟؟؟؟ برابزرگش کنن الان کاملا بزرگ شده و حتي ممکنه بچه هم داشته باشه ... واقعا تا هزار سال تو اين سرزمين مي موندم ؟؟

  خيلي غير قابل باور و بعضي اوقات ناراحت کننده بود . زندگي خسته

کننده اي مي شد هزار سال زنده بودن . خيلي يکنواخت مي شد اما چاره اي براش نبود .از اضطراب ناخنامو مي جويدم که نديمه گفت 

  بانو خواهش مي کنم اين قدر نا آروم نباشين . هنوز خيلي:» 

سرمو به نشونه ي تاييد تکون دادم و دستمو ...« م و کار ما تقريبا تمومه ... لطفا ناخناتونو نجوين ... بايد روش طرح بزنم وقت داري

  روي ميز توالت گذاشتم تا برام روش طرح بزنه . در زده شد . با

  «. بانو ... پرنسس خيلي گريه مي کنن:» صداي نديمه اومد « ديگه چيه ؟:» عصبانيت گفتم 
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  . ـ بيا داخل

ا اين ب:» اومد تو و در حالي که بد جور سعي داشت النا رو آروم کنه بهم نزديک شد . ديگه گريم گرفته بود . اشکم ريخت و گفتم 

  بانو منو:» نديمه گفت ...« همه کار چه طور بهش برسم ؟ واي خدا 

  «... ببخشين ولي اصلا آروم نمي شدن

 ... ـ باشه ... بذارش تو بغلم

اومد جلو تر و گذاشتش توي بغلم ... خدا خدا مي کردم با همين کار آروم بشه ولي نشد . ديگه نزديک بود سرش داد بزنم ولي 

  حتما الان بايد روش طرح:» چهرش خيلي مظلوم بود . به نديمه گفتم 

  «بندازي ؟

  ـ نه بانو ... وقت دارين پرنسسو آروم کنين . خيي وقت داريم

دستمو از توي دستش بيرون کشيدم و از روي صندلي بلند شدم . موهام آماده شده بود . همون طور که مي رفتم تکونش مي دادم تا 

  ساکت بشه ولي نمي شد . خيلي جيغ مي کشيد . اين طور مواقع

دي ونم ريخت ... گازباس ... کاش بوفقط تو بغل گازباس آروم مي شد . فقط تو بغل باباش ... با اين فکر متوقف شدم و اشکم روي گ

  ... اين بچه خيلي به تو وابستس ... گازباس رفته بود ... درست

دوماه قبل ... سالگرد بعدي ژوکر بود . يک سال از اومدنم مي گذشت و اون روز گازباس گم شده بود . يک هفته از به دنيا اومدن النا 

  گازباسمي گذشت و توي همين يک هفته اون به شدت به 

 ... وابسته شده بود . هميشه تو بغل اون آروم مي گرفت

اما همون روز عصرش که داشتم با بچه بازي مي کردم نگهبان گفت که گازباس اونو دنبالم فرستاده و خواست بدون بچه برم . منم النا 

  ... رو پيش نديمه ها گذاشتم و بعد شير دادنش با نگهبان رفتم

گل و نمي دونستم و نمي تونستم حدسي بزنم که چرا گازباس خواسته برم اون جا . وقتي رسيديم نگهبانم منو ولي منو برد سمت جن

  تنها گذاشت و ديگه من موندم و گازباس ... گازباس تا اون موقع
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نا ه به دنيا اومدن الخيلي عذابم داده بود . هر روز کتکم مي زد . حتي تو نه ماهگيم . هر چند شدتش کم تر مي شد هر چي بيش تر ب

  نزديک مي شدم اما يک روزم از دست توگوشياي سنگينش در

امان نبودم و هميشه خودم رو از موجودات بيرون مخفي مي کردم . چون هميشه صورتم کبود بود . گلاسيوسو نمي تونستم ببينم چون 

  اون نمي ذاشت . خيلي بلا ها سرم مي آورد و همش از آرتميس

اي ساکت کردن من سوءاستفاده مي کرد . عقده هاي خيلي زيادي ازش داشتم و هر روز زير لب نفرينش مي کردم که و آراميس بر

  بميره و از دستش راحت شم و اون روز اون اتفاق افتاد . وقتي مي

ک گيوتين وقتي رفتم با ي خواست بد ترين ضربه رو بهم بزنه ... ضربه اي که ديگه بعد اون نياز نباشه يک تو گوشي ديگه بخورم ...

 پرنده منتظرم بود . بين اون درختا گير افتاده بودم در حالي که

اون سعي داشت که سرمو از گردنم جدا کنه ... پس هر چي خواهش کردم و جون النا رو قسم خوردم اثر نکرد . گريه هام اثر نکرد . 

  وگيوتينو سمتم پرت کرد و منم سرمو گرفتم و روي زمين نشستم 

بعدش يک جيغ از ته دل زدم ... و اون موقع بود که اجنه اي که ازم محافظت مي کرد جلوي چشماش آتيشش زد ... گازباسم خاکستر 

  ... شد و تا سه روز منو تو شوک گذاشت ... اونو هم سوزوندن

قراري مي کرد . خيلي گريه مي کرد و اذيتم مي  اما اين بار من واقعا مقصر بودم چون براي محافظت از من بود و حالا ... النا هميشه بي

  و بغض کردم . هر چه قدر...« گازباس :» کرد . زير لب گفتم 

از کسي متنفر باشي اين که ببيني جلوي روت کل بدنشو به آتيش مي کشن عذابه برات ... حالا بچمم يتيم بود ... با اين که از ضرباتش 

  ش اون طوري نبودم . جيغدر امان بودم ولي بازم راضي به مرگ

النا تو گوشم اعصابمو بهم ريخت . تو بغلم فشارش دادم و براش لالايي خوندم . لالايي اي که بدون استثنا هميشه با شنيدنش مي 

  خوابيد ... لالايي اي که گازباس براش درست کرده بود . گازباس اونو

» :بود تا اين که ببينم علاوه بر من النا رو هم اذيت مي کنه ... نديمه گفت خيلي دوست داشت و اين براي من تو اون زمان خيلي خوب 

  «... بانو شايد گرسنن
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 ... ـ نمي دونم ... فکر نکنم من همين يک ساعت پيش بهش شير دادم

ولو لعنتي ... دختر کوچ:»  ولي باز گريه کرد . غريدم« گرسنه اي مامان ؟ هان عزيزم ؟:» به النا نگاه کردم و با لحن بچه گونه اي گفتم 

  در زده شد و گلاسيوس آمد داخل . انگار« الان وقتشه ؟

« .گلاسيوس اين بچه با تو آروم مي شه . به خدا منو کشت ... لطفا کمکم کن :» فرشته ي نجاتم اومده بود . دويدم سمتش و گفتم 

  دگونمو بوسي.« سلام :» با لبخند گفتم .« سلام :» لبخند زد و گفت 

انگار النا فقط به مردا محل مي داد چون بعد گازباس اين گلاسيوس بود که اونو آروم مي کرد . منِ مادرم که کشک .« باشه :» و گفت 

  »: ... بچه رو با احتياط از بغلم گرفت و لپشو بوسيد . گفت

  «... انگار اضطراب داري . نداشته باش . همه چيز مرتبه

  . ـ خدا کنه

ستم روي صندلي تا نديمه طرح ناخنامو کامل کنه و بعدم آرايشمو ... گلاسيوسم با النا حرف مي زد و هي تو روش مي دوباره نش

  خنديد . طرح ناخنامم تموم شد و همون طور که جلوي دهنم گرفته

ش کرده مين چند دقيقه ساکتواقعا تو ه.« گلاسيوس راز کار تو چيه منم روي اين بچه پيادش کنم :» بودمشون تا فوتشون کنم گفتم 

  فقط باهاش با حوصله رفتار کن ... هر وقت تو يکم:» بود . گفت 

راست مي گفت خودمم مي دونستم .« عصبي باشي اين بچه تا يک ساعت راحت نمي ذاردت ... تو که مادرشي اخلاقشو مي دوني 

  مشکل از همينه ولي بازم خيلي سخت بود که اين بچه رو ساکت کني

نفس عميق کشيدم . بايد آروم مي بودم . نديمه شروع کرد به آرايشم اما ده دقيقه بيش تر طول نکشيد چيزي جز خط چشم و رژ  ...

  تموم شد بانو ... به خدا اين قدر:» نبود . ازم فاصله گرفت و گفت 

خيلي » :ببينه ... بهم نگاه کرد و گفت از جام بلند شدم و گذاشتم اول گلاسيوس منو .« که شما خودتونو اذيت کردين سخت نبود 

  ... خوشگله ... تو واقعا توي رنگ قرمز عالي مي شي بنيتا ... عالي

 «... نمي تونم ازت چشم بردارم
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  ـ خوبه نه ؟

 ... ـ معرکست

و بعد خودم توي آينه ي قدي به خودم خيره شدم . موهام به خواست خودم بود ... من عاشق موي لخت بودم و مو هام تو اون يک 

  سال تا بالاي باسنم رسيده بود . و با لخت شدنش اون قدر بلند شد

ي گربه ايمم که با خط چشم هميشه که حس کردم راپونزلم . دم اسبي بسته بودنش و روي شونه ي راستم انداخته بودن ... چشما

  دوستش داشتم و بعد اون يک رژ قرمز جيغ بود که زياد ازش خوشم

نمي اومد ولي خب چاره چي بود ؟ الهه ي آتش ... هر کي مي شنيد طرفو قرمز تصور مي کرد . موهامم مشکي شده بود و بينش خط 

  يهاي عمودي با فاصله ي معين قرمز بود و ترکيب خيلي خوشگل

با بستنشون داشت . و يک تاج قرمز کريستالي و ظريفم روي موهام بود و اونم مثل آتيش بود . لباسمم دکولته بود . تا پايين پام مي 

  رسيد و پف داشت . زيرش کلا ساتن مشکي بود و روش انگار

 ايين تنه يک کمربند مشکي بود که روش يکپارچه ي توري قرمز باشه ... تو اندامم خيلي خوشگل بود و قسمت جدا شدن بالاتنم از پ

  گل رز قرمز زده بودن . واقعا واقعا عالي ترين لباسي بود که

توي اون سرزمين ديده بودم ... زيبا ترينش ... بدنم مي درخشيد و اين يکي رو زياد دوست نداشتم ولي بازم چاره اي نبود ... چون من 

  داشت که رو آتيشيالهه ي نورم بودم . ناخنام هم لاک مشکي 

که شعله ور شده بود طرح زده بودن و کفشام ... بيش تر از همه اون کفشاي مشکي رو دوست داشتم ... جنسش مثل ورني بود مشکي 

  کامل ... تا يکم بالاي مچ پام مي رسيد و پاشنه داشت . روش

ونه مي کشيد و مشکي کرده بودن و به کفش بند مشکي مي خورد و از کنارش حالت نوک تيز انگار نوک آتيشي که داشت زب

  چسبونده بودن . يک دور زدم و باعث شد دامنم تو هوا بچرخه . عاشق

اينم » :اين لباس بودم . اين که ديدم همه چيز در نوع خودش عاليه يکم از اضطرابمو کم کرد . گلاسيوس گونمو دوباره بوسيد و گفت 

  من عاشق« خوابيده ؟ از اين ... مي خواي دخترتو بغل کني ؟
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وقتي بودم که النا مي خوابيد به دو دليل . اولي و مهم ترش اين بود که ساکت مي شد دومي اين که خيلي خوردني مي شد . اون خيلي 

  مامان:» ناز بود ... خيلي ... بچه رو از بغلش گرفتم و گفتم 

مراسم براي هر الهه جدا بود ... مراسم ايرس الهه ي جديد  .«بريم :» خنديد ، دستشو پشت کمرم گذاشت و گفت ...« بخوردش 

  کهکشان بايد با حضور تمام صاحباي کهکشان برگزار مي شد ... البته

گلاسيوس قرار بود پيش من بمونه ... مراسم کارانوس ... مراسم اون که الهه ي جنگ جديد بود با حضور تمام فرمانده ها ، محافظا و 

  اسم من دو قسمت بود ... البته هر دو با همنگهبانا بود ... مر

برگزار مي شد ولي براي هر کدوم يک عده ي خاص بودن ... به مناسبت الهه ي نور شدنم تمام ستاره ها بودن ولي ... عجيب تر از 

  همه ي اين مراسما مراسم آتش بود ... که شامل اجنه ها مي شد

براي بقيه ولي انصافا اجنه هاي خوب خيلي با فرهنگ بودم که فرهنگشونو توي هيچ حتم داشتم خوف ناک ترين مراسم هم بود  ...

  موجودي از اين سرزمين نديده بودم . رفتم بيرون ... تموم جماعت

 بودن ... ديگه داشتم سکته رو مي زدم ... شب شده بود تقريبا و نور بدن من و النا خيلي تو چشم بود . خودشو تو بغلم جمع کرده بود

  و انگشتشو مي مکيد . انگشتشو از داخل دهنش در آوردم و

 باشي اميدوارم بهترين الهه:» دست مشت شدشو تو دستام گرفتم . لاريسا جلوم ظاهر شد و لبخند زد . منم متقابلا لبخند زدم . گفت 

...»  

 ... ـ ممنون بانو

ي چ:» و يک قطره اشکش ريخت . گفتم .« نازو هميشه نگاه مي کنم  اين بچه ي خيلي:» اومد جلو تر و به النا خيره شد . زمزمه کرد 

  «شده بانو ؟

 ... ـ هيچي ... مي خواستم بغلش کنم . ولي اگه الان بغلش کنم فقط روحم مي ره تو بدنش

از من و رفت کنار و پشت سرم وايستاد . رئيس دسته ي اجنه هاي خوب که هميشه .« وقت شروع مراسمه :» ساکت شدم . گفت 

  »: مراقبت مي کرد جلو اومد و احترام گذاشت و مثل هميشه گفت
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سرمو به نشونه ي تاييد تکون دادم . با توجه به ...« بانو بهتره اول گوي نور رو بشکنيد :» سرمو تکون دادم و اونم گفت ...« درود بانو 

  نوشته هاي لاريسا مي دونستم چي کار کنم . به گلاسيوس

سرمو تکون دادم و اونم النا رو ازم گرفت . رفتم جلو تر و داخل يک جعبه .« برو :» ا چشماي مطمئنش بهم زل زد و گفت نگاه کردم . ب

  گوي نورو آوردن . کوچيک بود و توش انگار يک گاز

وي پام اونو جل درخشان بود . شيشه اي نبود انگار يک پوسته ي نازک مثل تخم مرغ داشت اما بي رنگ . نفس عميق کشيدم و نديمه

  روي زمين گذاشت و بعد احترام رفت . گلاسيوس کنارم وايستاد

و منتظر موند . بايد نصف اون قدرت به النا هم مي رسيد . به گفته ي لاريسا گوي نور يا به فرزند الهه ي نور مي رسه يا به کسي که 

  ازش تو کل سرزمين يکي باشه ... و اين گوي هم بعد شکسته

به من مي رسيد هم النا . پامو بردم جلو و بعد يکم مکث گوي نورو زير پاشنه ي کفشم شکستم و اون گاز مثل نور آزاد شدنش هم 

  شد . بر خلاف کوچيکي گوي مقدار نوري که آزاد شد خيلي زياد بود

 . و تو هوا حرکت کرد . کاملا نصف شد و يکمش اومد سمت من و يکم النا

خنک شد و بعد اون تو يک ثانيه کل بدنم سرما رو حس کرد . صداي گريه ي النا پيچيد و باز شروع کرد  چشمامو بستم و يکهو قلبم

  ... ديگه حرصم گرفته بود . چشمامو باز کردم و تموم ستاره ها که

آماده اين » :جمعيتشون کمم نبود جلوم تعظيم کردن . النا رو از گلاسيوس گرفتم و با ملايمت تکونش دادم و لبخند زدم ... اجنه گفت 

  مکث کردم و بعد« بانو تا بر همه ي ما سلطه داشته باشين ؟

من منتقل مي شد يک گوي درست مي شد و اين سرمو تکون دادم . اين بار بايد النا بغل من مي بود . چون بعد اين که قدرت آتش به 

  فعلا:» گوي هم بايد شکسته مي شد تا قدرتش به النا برسه . گفت 

 «. اون نبايد بغلتون باشه

 . ـ واو ... باشه
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ما ش الهه ي آتش ... از اين به بعد:» دوباره دادمش به گلاسيوس ... بيدار بود ولي گريه نمي کرد ديگه . اجنه تعظيم کرد و گفت 

  و آتيش کل بدنش...« صاحب ما مي شين . از نسلمون مراقبت کنين 

خاموش شد . چهرش تغيير کرد و مثل يک انسان شد ... يک مرد که ... اون باباي لاريسا بود ... و يکهو تغيير چهره داد و شد شبيه 

  کارانوس ... داشتم وحشت مي کردم ... باز تغيير چهره داد و

که خيلي خوشگل بود و دوباره تغيير چهره داد و دقيقا شبيه لاريسا شد ... لاريسا ...« مادرم :» .. لاريسا زمزمه کرد شبيه يک زن شد .

  لبخند تلخي زد و سرشو انداخت پايين و دوباره ... و اين بار

ولي همون موقع دوباره به چهره ي  و بي اختيار رفتم جلو...« گازباس :» گازباس بود ... اشک تو چشمام جمع شد ... ناله کردم  ...

  اولش برگشت ... چهره اي که قبل اين که شبيه باباي لاريسا بشه

بانو » :دوباره تعظيم کرد و اومد طرفم . گفت ...« کسايي که به دست اجنه ها کشته شدن :» واقعا داشت ... ولي بدون آتيشش ... گفت 

  و مثل سوختگيبه علامت تاج که روي شونم بود « آماده اين ؟

بود خيره شدم ... خيلي وقت بود معنيشو فهميده بودم ... سرمو تکون دادم و اون اومد تو بدنم و محو شد . انگار يک نيروي خيلي 

  شديد به عقب پرتم کرد ... نديمه منو گرفت چون دست گلاسيوس

د . دستمو روي قلبم گذاشتم و اونم شونه هامو گرفته النا بود . روي زمين نشستم . قلبم حس خيلي عجيبي داشت و يکم درد مي کر

  بود تا کاملا نيفتم . دامنم روي زمين پهن شده بود ... حس عجيبي

تو کل بدنم پيچيد و اين بار گرم شدم ... تو دستم انگار سوختگي حس کردم . بهش نگاه کردم . علامت تاج روي اونم افتاده بود . 

  تند شده بود . قلبم داشت دردش بيشروي کف دست راستم ... نفسام 

...« بلند شو :» تر مي شد . همه ي اجنه ها تعظيم کردن ... گلاسيوس بچه رو دست يکي از نديمه ها داد و دستمو گرفت و گفت 

  خواستم بلند شم اما روي دامنم يک چيز توپ مانند غلطيد ... همون

لاسيوس روي پام وايستادم ... لاريسا غيب شده بود ... گلاسيوس بچه رو توي گوي آتش بود . سرخ بود ... برش داشتم و به کمک گ

  بغلم گذاشت و از پشت کمرمو گرفت که نيفتم ... حس خيلي

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/


 
 تکـ سایت    رادان فرحوریه  – ی منه ستار    

 

 SITE.IR-WWW.TAK                                                                                                                                          512  |صفحه            

 

» :عجيبي داشتم ... يک اجنه رفته بود تو بدنم و اين خيلي اذيتم مي کرد ... پامو بردم جلو ولي سست شدم و گلاسيوس گرفتم ... گفت 

  «تو خوبي ؟

 ... ـ نه ... نه گلاسيوس ... قلبم يک جوريه

 ... ـ طبيعيه عزيزم

 ـ باشه ... الان ... الان بايد چي کار کنم ؟

 ... ـ بايد بشکنيش خودش مي ره تو بدن النا

و و جلو کمک کرد صاف وايسم ... عرق کرده بودم ... هر لحظه داشت حالم بد تر مي شد . نفس عميق کشيدم و دوباره پاشنمو بردم 

  اين بار مصمم تر ... داشت پاهام مي لرزيد . گلاسيوس محکم تر

منو گرفت و منم سعي کردم تموم نيرومو جمع کنم و بعد يک ضربه و گوي شکست ... و باز من سست شدم و اين بار بد تر ... 

  «... آروم باش:» گلاسيوس منو گرفت و گفت 

 ـ چرا ؟ چرا دارم اين طوري مي شم ؟ چرا ؟

 ... ـ هيچي نيست

نديمه النا رو از بغلم گرفت و گلاسيوسم بغلم کرد . دستمو روي سرم .« پرنسسو ببر توي اتاقش ... الان ميفته :» رو به نديمه گفت 

  دو تا نيروي قوي تو يک:» گذاشتم . سرگيجه گرفتم . زمزمه کرد 

داخل ... داخل قصر جديدم که علاوه بر اين که مثل قصر لاريسا از  و بردم...« روز به هيچ کس نمي سازه ... با استراحت خوب مي شي 

  دو طرفش نور مي ريخت داخلش و اطراف سالن مشعلاي

 «... سرم داره گيج مي ره:» آتيش بودن ... البته شعلشون ضعيف بود و فقط زيبايي ايجاد مي کرن ... وقتي منو برد داخل گفتم 

  ... تراحت کوچيک خوب مي شيـ فقط سعي کن بخوابي . بعد يک اس

  ... ـ من مي خواستم برم پيش گازباس

  . ـ الان نه ... بعد مي ريم
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برنامه داشتم بعد از مراسم با النا براي اولين بار برم جايي که قبرش روش خاکسترشو ريخته بودن ... اولين بار منظورم از بردن النا 

  بود . تا حالا با اون نرفته بودم سر اون قبر ... قبري که داخلش

ونده بودن که اين برنامم هم به هم خورد . وسايلي بود که گازباس بهشون علاقه داشت و روشو به جاي خاک با خاکسترش پوش

  هيچي نگفت و منو برد« چرا ديگه لاريسا نيست ؟:» زمزمه کردم 

.« با خيال راحت استراحت کن الهه :» داخل اتاقم ... با پاش درو هول داد و منو روي تخت دراز کشوند . پتو رو روم کشيد و گفت 

  اجازه:» آراميس اومد لبخند زدم . اونم همون کارو کرد که صداي 

 «... يبنيتا تو بايد استراحت کن:» گفت ...« بياين بچه ها :» گلاسيوس خواست بگه نه که من زود تر از اون گفتم « هست بيايم تو ؟

 . ـ بچه ها بهترين استراحت منن

 «سلام کوچولو ها ... نمياين بغل مامان ؟» در باز شد و دخترا اومدن تو ... احترام گذاشتن ... منم به سختي روي تخت نشستم و گفتم :

  آرتميس دويد بغلم . روي تخت نشست و منم بغلش کردم . لپشو

  «چه خبر ؟:» بوسيدم و گفتم 

  . ـ تبريک مي گم مامان

 ... ـ مرسي ملکه ي زمان

خ آ:» با ذوق گفت « اين قدرتو داري نه ؟عزيز مامان ديگه ملکه ي زمانه ... الان تو :» با تعجب بهم خيره شد ... لبخند زدم و گفتم 

  کلک تو زمان داري:» خنديدم و گفتم ...« جووووووووون 

و يکهو لبخند روي لبم خشک شد ... با حيرت به گلاسيوس نگاه کردم . کنارم روي تخت نشست و سرمو تو بغلش « مامانت نداره ؟

  گفت کمرمو نوازش کرد و...« لاريسا :» گرفت ... زير لب گفتم 

گريه افتادم ... چه طور متوجه اين موضوع نبودم ... من با قدرت زمانم لاريسا رو مي ديدم ... چرا نفهميدم ؟ بي اختيار .« متاسفم  »:

  فکر کن از اول اين قدرتو:» گريم گرفت ... منو فشار داد و گفت 
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اي بابايي ؟ مامان گريه نکن ... مامان اون که خيلي بد بود مي مامان باز داري گريه مي کني ؟ بر:» آرتميس با بغض گفت ...« نداشتي 

  هق هقم شديد تر شد« خواست منو بکشه چرا گريه مي کني ؟

لاسيوس گ...« بابايي مي خواست با چاقو گلومو ببره :» و آرتميس گفت « مي خواست تو رو بکشه ؟:» گلاسيوس با تعجب گفت  ...

  خودمو کشيدم بيرون و داد زدم از تو بغلش« آره بنيتا ؟:» گفت 

 اعصابم به هم ريخته بود« اون الان مرده ... پشت سر مرده نبايد حرف بزنين مي فهمين ؟ مال يک سال پيشه مي شه خفه شين ؟ »:

  من دلم مي خواست تا آخر پيش لاريسا بمونم ... گلاسيوس گفت

» :و از جام بلند شدم که گلاسيوس گفت ...« ام خيلي دختر بدي شدي تو :» رو به آرتميس گفتم « خيلي خب چرا داد مي زني ؟ »:

  «... بشين سر جات

  ... ـ مي رم پيش النا

  ... ـ لازم نکرده . خودم ميارمش

 ـ اصلا نمي خوام ببينمتون ؟ زوره ؟

 ن لاريسا ... از جاش بلند شد ومي خواستم يکم نفس بکشم ... مي خواستم يکم آزاد باشم ... حالم خيلي گرفته بود با از دست داد

  «... الان داغي ... بي خيال بنيتا بمون:» گفت 

 ... ـ نمي خوام ... اصلا حال ندارم بهم زور بگي

و رفتم سمت در که خيلي بد سرگيجه گرفتم ... اون قدر بد که صداي جيغ آرتميس تو گوشم پيچيد و قبل اين که گلاسيوس منو 

  «... ببين چي کار مي کني:» .. گلاسيوس گفت بگيره افتادم روي زمين .

 

آرتميس از کنارم رد شد يک نگاه کوتاه بهم انداخت که کاملا مي ديد پشيمونه و ...« آرتميس برو النا رو بيار :» و بلندم کرد . گفت 

  بعد رفت ... گلاسيوس منو روي تخت نشوند و ساکت موند ... در

  . انگار نه انگار دو دقيقه پيش گريه مي کرد باز شد و آرتميس و النا اومد تو
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» :هي با النا حرف مي زد مي خنديد و النا رو هم مي خندوند ... اومد جلو دادش بغلم ... سرمو روي شونه ي گلاسيوس گذاشتم و گفتم 

  اون تازه:» شونمو گرفت و گفت ...« مي خوام بهش شير بدم 

دستمو به گردنبند کهکشان نور گرفتم و چشمامو بستم . اونم روي شونم ...« م استراحت کن شير خورده ... فعلا مي خوابه ... تو ا

  ضربه زد و منم النا رو توي بغلم فشار دادم ... چشمام روي هم رفت

منو  ان عجيبو خوابم برد ... خواب ديدم اما يکي از اون عجيباش ... خوابي که مهم ترين اتفاق زندگيم باهاش افتاد و اين پايان داست

  توي اين سرزمين عجيب به دنبال داشت ... خواب ديدم که

گردنبندم با گردنبند گلاسيوس ذوب مي شن و قاطي مي شن و صحنه ي بعد همه مرده بودن و سرزمين سياه شده بود ... و همين 

  تموم چيزي بود که از شب قبل يادم مونده بود . صبح که بيدار شدم

روي تخت بودم و گلاسيوسم کنارم دراز کشيده بود . با چشم دنبال النا گشتم ولي نبود ... از جام بلند شدم ... و رفتم بيرون اتاق ... 

  .هميشه اين موقع گريه مي کرد و گشنش بود ... رفتم داخل اتاقش

ورودم احترام گذاشت ... خداي من ... باز دوباره با  روي تخت خوابيده بود و نديمه هم پيشش بود و آروم تختشو تکون مي داد ... با

  تو برو ... من:» لباسم خوابيده بودم ... رفتم جلو تر و گفتم 

احترام گذاشت و رفت ... کنارش روي زمين نشستم و بهش خيره شدم ... دوباره داشت انگشتشو مي مکيد ... انگشتشو از .« پيششم 

  به هم خورد ... گونشو داخل دهنش در آوردم و اونم پلکاش

رفتم و ..« .صبح به خير گلم :» بوسيدم و تکونش دادم تا بيدار شه ... خيلي مي خوابيد ... چشماشو باز کردم و منم بغلش کردم . گفتم 

  روي تخت نشستم ... تو بغلم جا به جاش کردم و بهش شير دادم

رد ... وقتي ديگه حس کردم سيره لباسمو مرتب کردم و موهامم همين اونم چشماشو بسته بود و با حالت خسته اي شير مي خو ...

  طور ... يکم به هم ريخته شده بود ... اونم ديگه داشت کم کم از

خواب مي پريد ... از اتاق رفتم بيرون ... قرار بود همه ي الهه ها و همسراشون جمع بشن توي قصر براي حرف زدن با هم ديگه و در 

  با خستگي رفتم پايين و آرتميس و آراميسو مورد قوانين ...
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ديدم که داشتن با هم بازي مي کردن و نديمه هم بهشون امتياز مي داد ... بازي با حالي بود ... مي خواستم حتما وقتي که النا بزرگ شد 

  و به سن اونا رسيد اين بازي رو باهاش بکنم ... به ساعت

.. رفتم پايين تر و آرتميس و آراميس تا متوجهم شدن احترام گذاشتن ... رفتم پيش آراميس نگاه کردم ... هنوز دو ساعت وقت بود .

  ولي هيچ حرفي به...« سلام عزيزم صبحت به خير :» و گفتم 

آرتميس نزدم ... بايد ادب مي شد ... بايد به حرفم گوش مي کرد . اونم ناراحت رفت پشت آراميس و سرشو انداخت پايين . رو به 

  «وسايل پذيرايي آمادست ؟:» يمه گفتم ند

  . ـ بله بانو

  ـ توي سالن اصلي ميز چيدين ؟

 ... ـ بله بانو همه چيز آمادست

 ... ـ خوبه

 آراميس عزيزم بيا:» رفتم جلو تر و روي صندلي نشستم ... نديمه ها ميز صبحانه رو برامون آماده کردن . وقتي تموم شد صدا زدم 

  ه خواهرت بگو گلاسيوسو صدا بزنه و اونامصبحونه بخور ... ب

يز مامان عز:» آراميس اومد و پشت ميز نشست ... النا ديگه بيدار شده بود و دستاشو تو هوا تکون مي داد ... خنديدم و گفتم ...« بيان 

  غذا مي خواي ؟؟؟ خب نمي شه ... تو دندون نداري خوشگله

 بانو پرنسسو بدين به من خودتون صبحونه بخورين:» نديمه اومد و گفت ...« بسته دختر  وگرنه بهت مي دادم کوشولو ... شير خوردي

...»  

ـ نه لازم نيست ... دوست دارم بغلم باشه ... احترام گذاشت و ظرفمو پر کرد ... مي خواستم از روي نامه ي لاريسا چاي آتشو درست 

  لاسيوسکنم ... با اين فکر بغض کردم . بازم که لاريسا ... گ

  «... صبح به خير:» دستشو روي شونم گذاشت و گفت 

 ... ـ صبح تو ام به خير ... بشين عزيزم

  «... آرتميس ازت ناراحته:» نشست و آرتميسو هم نشوند و گفت 
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 . ـ خب چه جالب من بيش تر ناراحتم

 «ذارم ؟عزيزم چيزايي که داري کافيه ؟ نمي خواي چيزي برات ب:» و رو به آراميس گفتم 

 .. ـ نه ... ممنون مامان . بسمه

نمي شه مامانش امروز :» از گوشه ي چشمم يک نگاهي به آرتميس انداختم ... اخم کرده بود و هيچي نمي خورد . گلاسيوس گفت 

  «ببخشدش که دخترم ناراحت نباشه ؟

 ... هـ اگه عذر خواست و قول داد ديگه به چيزي که مامانش ازش مي خواد عمل کنه باش

گلاسيوس تک ...« اصلنم قول نمي دم ... اون مي خواست به خاطر مامان منو بکشه منم از مامان معذرت نمي خوام :» آرتميس گفت 

  با حرص...« مامانو عصباني مي کني :» سرفه اي کرد و گفت 

زي فکر کردم دارن فيلم با« شده ؟ آرتميس ... آرتميس چي:» رومو ازش برگردوندم که يکهو گلاسيوس با صداي اوج گرفتش گفت 

  مي کنن اما تا ديدم آراميس دويد پيشش رومو برگردوندم ... از

حال رفته بود . فوري از پشت ميز بلند شدم و نفهميدم چه طور النا رو دادم به نديمه و بغلش گرفتم ... باز دوباره نه ضربان داشت نه 

  »: زمزمه کردم« ل ؟دوباره رفته زمان قب:» تنفس ... ناله کردم 

بغلش ...« ونم نمي د:» ولي هيچ اتفاقي نيفتاد . با اضطراب به گلاسيوس خيره شدم و اونم گفت « لاريسا تو برديش ؟ لاريسا اين جايي ؟

  کردم و بردمش داخل اتاق ... کنارش روي تخت نشستم و

دستشو گرفتم . يخ کرده بود و رنگش پريده بود ... دستشو فشار دادم و منتظر موندم ... خيلي يخ بود براي همين سعي کردم گرما 

  رو توي دستم جمع کنم ... گرماي همون آتش و موفقم شدم ... حس

.. فهمم براي چي اون رفته زمان قبل .کردم دست چپم گرم شده و دستشو فشار دادم ... پوستش يکم جون گرفت . کنجکاو بودم تا ب

  ولي بايد صبر مي کردم ... صبر مي کردم ... گلاسيوس اومد تو و به

 و همون موقع بود که« براي اين بچه سنگينه که بره زمان قبل ... عادي نيست براش ... چرا رفته ؟:» در گاه تکيه داد ... زمزمه کردم 

  تمو دفع کردم دستشوتکون خورد . بعد از اين که گرماي دس
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  «خوبي عزيزم ؟:» گرفتم و بلندش کردم . موهاشو کنار زدم و گفتم 

 ـ مامان ؟

 ... ـ جانم ؟ چي شد ؟ چه زود برگشتي

  ... ـ مامان مادر بزرگ بود

  ـ خب ؟

  «چي گفت بهت ؟:» ساکت شد ... پرسيدم 

 ... به هم مي خورهـ مامان ... گفت که ... گفت بهت بگم کهکشان تو و بابا داره 

ه رو ب« خب ... يعني چي ؟:» و اون جا بود که ياد خوابم افتادم ... ترکيب شدن گردنبندامون ... گفتم « چي ؟؟؟:» با تعجب گفتم 

  سرشو با ابهام تکون داد و« تو چيزي مي دوني ؟:» گلاسيوس گفتم 

جلوگيري از برخورد :» غزم کار کرد و نامه اي با اين عنوان يادم اومد م...« گفت که تو نامه هاش هست :» آرتميس گفت ...« نه :» گفت 

  فوري دويدم داخل اتاقم . چيز کمي نبوده...« کهکشان ها 

اگه اون به خاطرش آرتميسو کشونده به زمان قبل ... صندوقچه رو از زير تختم برداشتم و نامه ها رو تند تند ورق زدم ... پيداش که 

  ن ... گلاسيوس داشت مي اومد سمتم بهش کهکردم دويدم بيرو

:» تم بدون مکث گف« بخونمش ؟:» نامه رو ازم گرفت و بازش کرد ... يکم مکث کرد و گفت ...« اينه :» رسيدم نفس نفس زدم و گفتم 

  آتينا ... اين نامه مربوط به:» شروع کرد به خوندن ...« آره 

طور به بقيه کمک کني تا اين اتفاق نيفته ... نشانش خوابه ... خوابي که نشون مي ده که  برخورد کهکشان هاست ... تو بايد بدوني چه

  دو گردنبند با هم ترکيب مي شن ... دو گردنبندي که ترکيب مي

شن در اصل دو کهکشانين که با هم برخورد خواهند داشت ... اگه اين کهکشان ها برخورد کنن با هم ترکيب مي شن و يک کهکشان 

  يد به وجود ميارن اما به همين راحتي نيست ... برايجد
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ترکيبشون نيروي زيادي وارد مي کنند که به کهکشاناي اطرافم مي رسه و باعث نابودي اونا مي شه ... و اين نيرو روي کهکشاناي دور 

  تر باعث مي شه که اونام در اثر نيرو با هم برخورد داشته

احباي دو تا کهکشان مي ميره و اون يکي مسئوليت کهکشان جديد رو به عهده مي گيره ولي اين باشن ... تو اين برخورد يکي از ص

  اصل ماجرا نيست چون با اين حال بقيه کهکشانا از بين مي رن و

موم تاين آسيب زيادي به دنياي ماست و خيلي ها مي ميرن ... جمعيت قابل توجهي ... پس بايد ازش جلوگيري بشه ... درياچه ي نور 

  گذشته حال و آينده ي ما رو تو خودش نگه داشته ... اون خيلي

مقدسه و تموم قدرتاي سرزمين ما داخل اون ذخيرست ... درد ناکه اما به نجات خيليا کمک مي کنه ... اگه به همچين موردي بر 

  خوردي دو صاحب کهکشان بايد برن به درياچه ... يکي از فرزندان هر

ي کنه اوني که آمادگي کهکشان دار شدنو داره رو هم با خودشون ببرن ... تو اين موقع اگه مرگ در نظر گرفته کدوم هيچ فرقي نم

  بشه يکيشون مي ميره اگه نه سرنوشتي که براشون تعيين مي شه

 .. دست ما نيست ... دست يکي بزرگ تر از ماست

ا نفسشونو نگه مي دارن و اين کار باعث مي شه که قدرت کهکشان ازشون پس اونا رو ببر درياچه ... اونا مي رن داخل درياچه و اون ج

  گرفته بشه ... وقتي اين اتفاق افتاد گردنبنداشون با هم يکي

مي شه و خودشونم سرنوشتشون مشخص مي شه ... بعد از اون وارث کهکشان جديد گردنبندو بر مي داره براي خودش ولي دقت کن 

  نه هر سرنوشتي به اون دو نفر بده پسآتينا ... اون درياچه ممک

نه اميدوارشون کن نه نا اميد ... وقتي اين اتفاق افتاد کهکشانا با هم ترکيب مي شن تو آرامش و بدون صدمه چون تو رقابت نيستن که 

  کدوم صاحب کهکشان بشه يک صاحب مشخص دارن و

نامه از دستش افتاد و من مبهوت بهش خيره شدم ... همين ؟ همين ...« مجبورن ترکيب بشن ... اميدوارم تموم مطلبو ياد گرفته باشي 

  امکان نداره:» سرنوشت ما دو تا بود ؟ پس ... زمزمه کردم 
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نا دو نمي تونه اين پايانمون باشه ... ال:» بهم خيره شد . اونم گيج شده بود ... شوک زده رفتم تو بغلش و با بغض گفتم ...« گلاسيوس 

  ... ه مادرش نياز داره ... آرتميس ... آراميسماهشه ... ب

و شد هق  بغضم ترکيد...« آروم باش :» بعد يکم مکث دستشو روي کمرم گذاشت و گفت ...« گلاسيوس اين نيست ... بگو دروغ گفته 

  ... فشارم داد...« النا :» هق ... هيچي نمي فهميدم ... ناله کردم 

 :»و هق هق کردم . ناله کردم ...« خفه شو لعنتي :» داد زدم .« اميدوارم اوني که مي ميره من باشم  :»صداش مي لرزيد ... زير لب گفت 

  «... من قبولش ندارم

  . ـ بايد زود تر بريم

و از تو بغلش در اومدم و دويدم از پله ها پايين . داشتم ديونه مي شدم . اشکام داشتن مي ريختن ... منو .« نمي خوام :» داد زدم 

  گلاسيوس ؟ چرا من و اون ؟ چرا بين اين همه کهکشان من و اون

لاريسا همين الان بگو اين :» داد زدم  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا ؟ رفتم جلو تر ... عصبي شدم . هر چي ظرف روي ميز بود پرت کردم و

  »: صندلي رو با پام پرت کردم رو زمين و گفتم...« راهش نيست 

يدم تند تند نفس مي کش« تو مي توني ؟:» جيغ زدم ...« آروم باش بنيتا :» گلاسيوس اومد و گفت .« دروغ مي گن ... خوابه ... فقط خواب 

  دمو روي زمين. اشک جلوي چشمامو تار کرده بود . خو

انداختم و گريه کردم ... کنارم روي زمين نشست و صورتمو طرف خودش برگردوند ... تو چشماي اونم اشک جمع شده بود ... گفت 

  «... بايد بريم ... نمي تونيم بذاريم بقيه بميرن:» 

  ... ـ ولي هيچ دليل منطقي اي براي اين نيست

واستم اين طوري ازش جدا شم ... نمي خواستم اون بميره ... نمي خواستم النا رو تنها بذارم ... بچه و باز شديد تر گريه افتادم ... نمي خ

  »: داد زدم...« دوستت دارم :» ي دو ماهمو ... زمزمه کرد 

تموم » :و گفت  بغلم گرفت...« طوري وانمود نکن که انگار ته فيلم غمگين عاشقانه ايم ... هيچي نمي شه مام نمي ريم تو اون درياچه 

  زندگيم بودي و هستي و اگه ... اگه منِ بي لياقت زنده موندمم
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آراميس و آرتميس .« نمي خوام :» کتشو تو مشتم مچاله کردم . جيغ زدم ...« که خودمو مي کشم بازم تو تموم زندگيم خواهي بود 

  . اومدن طرفمون ... منو از خودش جدا کرد و اشکامو پاک کرد

از جام « .تموم دنيامي ... ولي بايد بريم :» ش خيس شده بود بدون اين که بفهمه . با دستاش صورتمو قاب گرفت و گفت اونم صورت

  بلند شدم و با پاهاي لرزون النا رو از نديمه گرفتم . رفتم جلو و

ه رو تنها بذارم ... تو به من بگو چه طور تو بگو من چه طور اين بچه ي دو ماه:» النا رو ديوانه وار جلوي گلاسيوس تکون دادم و گفتم 

  النا رو با دستايي که به وضوح مي« ازش دست بکشم ؟

روي زمين افتادم و تو « چي شده مامان ؟:» رومو برگردوندم ... آرتميس گفت .« دلم براش تنگ مي شه :» لرزيد ازم گرفت و گفت 

  چه بغلم کشيدمش ... هق هق کردم و به سينم فشارش دادم ...

 . طور مي تونستم ؟ واقعا اين آخر کار بود ؟ چرا ؟ چه طور مي تونست ؟ چه طور مي شد ؟ بوسيدمش

از تو بغلش اومدم بيرون و سرمو ...« آتينا ... من نمي دونم چي بگم ولي :» اشک جلوي چشمامو تار کرده بود . گلاسيوس گفت 

  ي موهاموانداختم پايين ... هق هق مي کردم . بغلم گرفت و رو

نفس عميق کشيد . صداش مي .« نه گلاسيوس بسه ... طاقت نميارم :» ناله کردم ...« اوقات خوبي داشتيم باهم :» بوسيد . زمزمه کرد 

  ... لرزيد . بدنش مي لرزيد ... بغض کرده بود ... داغ شده بود

 .«ميس و آراميس باش ... و مراقب خودت بيش تر از اونا اگه مردم مراقب آرت:» مي دونستم حالش بهتر از من نيست ... زمزمه کرد 

  و لرزيدم ... پايان تلخي« مي شه اسم مرگو نياري ؟:» داد زدم 

وقت خداحافظيه آتينا بايد بگي اينا رو ... منم اگه زنده موندم :» بود ... خيلي تلخ ... بغض تموم گلومو گرفته بود ... فشارم داد و گفت 

  ... با تموم جونم مراقب جگر گوشت باشم قسم مي خورم ...

ک منم بر خلاف اين که هميشه در نظر تو ي:» سعي کرد بخنده و گفت ...« خيلي دوستت دارم گلاسيوس :» با بغض گفتم ...« مراقب النا 

  «... دختر باز بودم مي پرستمت

******************** 
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بود . چهرم زار شده بود و ناي گريه نداشتم . نمي دونستم ... از آينده خبر اون قدر گريه کرده بودم که ديگه اشکام خشک شده 

  نداشتم اما يک چيزو مي دونستم ... به قول گلاسيوس نمي شه از

سرنوشت فرار کرد ... نمي شه سرنوشت بدو کشت ... نمي شه سرنوشتو عوض کرد ... خيلي داغون بودم ... غم خيلي بزرگي رو توي 

  ردم ... فقط تموم مدت که سمت درياچه ي نورقلبم حس مي ک

آرتميس و آراميس داشتن دنبالم راه مي رفتن ... اين بچه ها نمي « ... حق من و اون اين نبود » حرکت مي کرديم اين تو ذهنم بود ... 

  دونستن چه بلايي قراره سر مادر و پدرشون بياد و بي خيال با

ما بين من و گلاسيوس سکوت بود ... يک جو سنگين با بغض ... که کدوممون مي مونه ... اصلا النا مي خنديدن و بازي مي کردن . ا

  سرنوشتمون مرگه ؟ قراره چه اتفاقي براي ما بيفته ؟ نمي

دونستم ... نمي دونستم که چي مي شه ... مطمئن بودم من بدون اون دووم نميارم ولي اون يک مرد بود ... خيلي بد مي شکست اما 

  ... وم مياورد به خاطر بچه هاش ... پس کاش اون مي مونددو

کاش ... به گلاسيوس تکيه کرده بودم و اون منو مي برد ... اورنينا بر خلاف حال بدش دنبالمون مي اومد ... مي خواستم النا رو به اون 

  بسپرم ... اون مي تونست از بچم مراقبت کنه ... از الهه ي

ل ديگه تا سن قانونيش برسه ... وقتي رودخونه رو ديدم داشتم بالا مي آوردم ... ترس خيلي وحشتناکي رو دلم سا 41آينده ... البته 

  افتاده بود ... داشتم سست مي شدم ... مي خواستم برگردم ولي

ه نگاه مي کردم از همون راهي نبود ... بازم من فداي ديگران شدم ... بازم فداي مردم اين سرزمين ... من شدم و من ... به گذشته ک

  اول هر بلايي سرم اومده بود به خاطر مردم بود ... اومدنم به اين

جا ... تحمل کردن بغضام موقع ستاره بودن ... خيانت ... درد ... مزه ي تلخ عشق ... کتکاي گازباس ... هر چي بود به ميل مردم اين 

  در نظرسرزمين و براي اونا بود ... مسئول کهکشانو آرتميس 

گرفتيم ... النا وظيفش محافظت بود ... محافظت از اين مردم با قدرت آتشش ... به لبه ي درياچه رسيديم ... يک نفس عميق و بازم 

  ترس و دلهره ... اما گلاسيوس انگار آروم بود ... انگار دلخوشيش
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 به اين بود که براي مردمه اما من ... از خيلي چيزا مي ترسيدم از خطر براي بچه هام ... از تنهايي بزرگ شدنشون ... از سرنوشتمون ...

  چه قدر دنيا با من بد تا کرده بود . هر دومون برگشتيم و رو

» :انداختم ... دستشو روي بازو هام گذاشت و گفت به روي هم وايساديم ... نفس نفس مي زدم . با ترس دوباره يک نگاه به درياچه 

  قطره ي اشکم گونمو سوزوند ... آماده براي بدبختي« آماده اي ؟

تنها جمله اي که مي تونستم بگم ... خودش مي ...« حقمون نبود :» ؟ آماده براي مرگ ؟ ... کي بود که من باشم ؟ لب باز کردم و گفتم 

  ... نست همه ي زندگيمهدونست عاشقشم ... خودش مي دو

خودش از تو چشمام مي خوند که عمرمه نياز نبود که من براش بگم ... نياز نبود ... خودش مي ديد که قلبم براي اون مي زنه ... لبخند 

  مي دونم ... نبود:» تلخش آتيشم زد ... کشتم ... با بغض گفت 

خواستيم انگار ... نمي خواستيم ارزش عشقمونو با گفتنش پايين بياريم ... اونم معتقد بود من از تو چشماش مي خونم ... نمي  «...

  اشکمو پاک کردم . اومد جلو تر ... دستشو تو موهام فرو برد و

بوسيدم ... طولاني و ملايم ... دل تنگش شدم ... از همون لحظه حس کردم مي ميرم بدونش ولي بازم سرنوشت بود ... سرنوشت لعنتي 

  ... سخت ... وقتي ولم کرد صورتش خيس بود ... سرنوشت

اونم بدون من مي مرد ؟ اونم اون قدر دوستم داشت ؟ اشکشو پاک کرد و دستمو گرفت ... وقتش بود ؟ آره وقتش بود ... بايد مي 

  ديگه چيزي نمي خواي بگي:» رفتيم ... سرشو انداخت پايين و گفت 

لبخند تلخي زد و جلوي روم زانو زد ... دستمو روي ...« خوام بگم تو چشمام مي بيني  هر چي مي:» تو چشماش خيره شدم و گفتم « ؟

  قلبم گذاشتم . چرا بي قرارم مي کرد ؟ چرا اين قدر اذيتم مي

کرد ... چرا تمومش نمي کرد راحت شم از اين عذاب ؟ چرا ؟ گريم شديد تر شد ... دستمو گرفت و بوسيد ... حلقه ي عروسيمونو در 

  رد و داخل انگشتم فرو برد ... حلقه ي خودشم پرت کرد و حلقهآو

اي که من تو دستش کرده بودمو داد به من . خنديدم ... حلقه رو تو انگشتش فرو بردم و خودمو تو بغلش پرت کردم ... کمرمو 

  «... دير شده:» نوازش کرد و گفت 
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 ـ واقعا بريم ؟

 .. ـ واقعا

با بغض  «اورنينا مراقب النام که هستي ؟:» دستم فشار دادم . برگشتيم سمت درياچه ... زمزمه کردم نفس عميق کشيدم و دستشو تو 

  رفتيم جلو تر ... با ترديدمون کنار اومديم ... پام...« آره :» گفت 

و سکوت ... يک نگاه « ؟اونا دارن چي کار مي کنن :» همين که رفت داخل نور يخ زدم ... چرا اين قدر سرد بود ؟ صداي آرتميس اومد 

  ... به گلاسيوس ... يک نگاه به بچه ها ... و بعد نفس عميق

هق  «مامان کجا مي رين ؟:» دستمو کشيدم بيرون و رفتم جلو تر ... اونم پشت سرم حرکت مي کرد . صداي آرتميس اشکمو در آورد 

  و...« بهشت مامان :» هق کردم و با صدايي که بشنوه گفتم 

و تر ... نور تا کمرم رسيده بود . گلاسيوس بهم رسيد ... دستمو گرفت ... نفس عميق کشيدم ... لبخند تلخي زدم ... نفسمو رفتم جل

  نگه داشتم و بعد براي آخرين بار به بچه ها نگاه کردم ... و بعد

ديدم نه اونو ... ديگه هيچي نمي ديدم ... تموم بدنم توي نور فرو رفت ... نفس نمي کشيدم و گلاسيوسم آمد . ديگه نه بچه هامو مي 

  ديگه هيچي به ياد نمي آوردم ... بغضمو فرو خوردم ... اطرافمون

نور خيلي شديدي که توي چشم مي زد جمع شده بود ... ديگه نفس نداشتم ... گردنبندم از تو گردنم در اومد و گردنبند اونم همين 

  بود که بخوام بهش توجهطور ...و با هم قاطي شدن ولي اين چيزي ن

کنم ... هي صحنه دورمون مي چرخيد .... لاريسا مي گفت زمان گذشته و حال و آيندمون اين توئه ... همه گذشت اما تو همشون 

  تغييراتي بود ... صحنه ي عروسي من و گلاسيوس اما نه جلوي

... و نه با لاريسا و اون مردم ... با مامان و بابام ... چشمامو ريز قصرمون داخل يک تالار ... نه با اون لباس ... با لباس عروسي واقعي 

  کردم تا توي اون همه نور ببينم ... ولي حس مي کردم دارم

مي ميرم ... داشتم خفه مي شدم ... و همين طور اين صحنه ها با تغيير مي گذشتن و جاي لاريسا مامان و بابا بودن و بعد... چشمام بسته 

  ي هميشه ... شايد براي هميشه ... تا وقت رو بهشد ... برا
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  ... رو شدن با سرنوشتم و سرنوشت من اين بود

  ( برگشتن به زمين )

پلکام پريد و نفس نفس زدم ... قلبم خيلي محکم به ديواره ي سينم مي کوبيد ... سرم داشت مي ترکيد و نمي دونستم چه بلايي سرم 

  . «... گلاسيوس:» م ... ناله کردم اومده ... فقط ياد گلاسيوس بود

بدون اين که نگاهي به اطراف بندازم خودمو جمع کردم و شروع کردم به هق هق ... چرا من موندم ؟ چرا گلاسيوس رفت ؟ چرا ؟ دلم 

  . مي خواست بميرم ... دلم مي خواست بخوابم و ديگه بيدار نشم

شديد تر شد . هر لحظه گريم شديد تر مي شد و از خود بي خودم مي کرد ... صداي  و گريم« گلاسيوس ... گلاسيوس ... :» ناله کردم 

  زنگ تلفن از جا پروندم ... با چشماي اشکي و متحيرم به تلفن

بي سيم روي ميز خيره شدم که زنگ مي خورد ... اشکامو پاک کردم و به اطراف نگاه کردم ... نمي شناختم کجام ... هنگ کرده بودم 

  لي وقت بود صداي تلفن به گوشم نخورده بود ... بهش... خي

ن م:» خيره شدم ... با تعجب ... با پاهاي لرزون بلند شدم و رفتم جلو تر ... اون قدر زنگ خورد که قطع شد ... با حيرت زمزمه کردم 

  با وحشت عقب عقب رفتم و دوباره خوردم به« ... من زمينم ...؟

نه روي تخت ... برق گرفته بودم انگار ... خواستم بلند شم که دستاش دور کمرم حلقه شد . نفس نفس  تخت و پرت شدم روش ... اما

  »: مي زدم ... کي بود ؟ اين کي بود ؟ تو گوشم زمزمه کرد

و تو دستش « گ ... گلاسيوس ؟:» حس کردم صداش آشناست ... به مغزم فشار آوردم ... در نهايت تعجب گفتم ...« دوستت دارم 

  خنديد . رفتم تو...« گلاسيوس :» چرخيدم . نا خود آگاه جيغ زدم 

.. با من بود ... پيشم بود اونم توي زمين بغلش و اون قدر محکم گونشو بوسيدم که لباي خودمم درد گرفت ... نمرده بود ؟ زنده بود .

  ... سرمو آوردم بالا ... تو چشمام خيره شد ... رفتم جلو و با تموم

 و از تو بغلش اومدم...« ببخشيد بايد جوابش بدم :» شوقم بوسيدمش و اونم ... و باز صداي زنگ تلفن پارازيت شد ... زمزمه کردم 

  صداي مامان« الو ؟:» دادم بيرون ... تلفنو برداشتم و جوابش 
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  «سلام بنيتا ... چرا جواب نمي دي مامان ؟:» لرزه به تنم انداخت 

  ـ م ... مامان ؟ تويي مامان ؟

  ـ پس کي باشه ؟ بنيتا سر ظهره ... فراموش کردي خونمون دعوتين ؟

 ـ د ... دعوتيم ؟

  ـ تو چته ؟... حالت خوبه ؟

نگاه کردم ... با کنجکاوي نگاهم مي کرد ... شايد نمي دونست دارم چي کار مي کنم ... مامان ساکت شدم و با حيرت به گلاسيوس 

  «بنيتا ؟:» دوباره تو گوشي داد زد 

 ـ م... مامان ... دعوتيم ؟ من و کي ؟

 ... ـ بنيتا حواست کجاست ؟ و و شوهرت

  ـ من و ... من و شوهرم ؟

 افتاده ؟ ـ بنيتا مطمئني حالت خوبه ؟ نکنه اتفاقي

 ـ چي ... نه ... نه چه اتفاقي ... مامان ... اون وقت ... يک سوال مي خوام بپرسم بهم نگي ديونه مامان ولي اسمش چيه ؟

 «... مي کشمت دختر خنگ:» داد زد 

 ... ـ مامان بگو ديگه

  ـ يعني تو اسم شوهرتو نمي دوني ؟

 ... باور کن ... يک لحظه بهم بگوـ مي دونم مامان ولي يک خوابي ديدم قاطي کردم ... 

 ... ـ خودتو لوس نکن ... تا يک ساعت ديگه اين جا باش

و قطع کرد ... تلفنو روي ميز گذاشتم و به گلاسيوس خيره شدم . از روي تخت اومد پايين و اومد سمتم ... همون لباسايي رو داشت که 

  شدمبار آخر موقع رفتن تو رود خونه داشت ... به خودم خيره 
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خنديد و بهم نزديک تر شد ... .« واي من عاشق اين لباس بودم مي تونم تو مراسم بپوشم :» لباس منم همون بود . با ذوق گفتم  ...

  «چي شد ؟:» کمرمو گرفت و گفت 

رار کرد با من ارتباط برق ـ خب اول از همه اين تلفنه و ابراز خوش بختي مي کنه ... به وسيلش با بقيه ارتباط برقرار مي کني ... مامانم

  گفت ما خونش ناهار دعوتيم و دير کرديم ... تازه به من و تو

مي گه زن و شوهر ولي نتونستم اسمتو بفهمم گلاسيوس ... مطمئنا اسمت گلاسيوس نيست ... پس من اون جا فقط عزيزم صدات مي 

 ... زنم تا بفهمم بهت چي مي گن

. موهام تو هوا آويزون شد ... بازم خنديد ... چه قدر خنده هاشو دوست داشتم . گونمو  خنديد و تو يک حرکت سريع کجم کرد

  ولي تو هيچي از:» زمزمه کردم ...« مشکلي نيست :» بوسيد و گفت 

سي حرف انگلي تو:» ناله کردم ...« اون قدرام بي اطلاع نيستم :» خنديد ... دوباره گونمو بوسيد و بازم زير لب گفت ...« زمين نمي دوني 

  دوباره...« مي زني اما ما تو خونه فارسي حرف مي زنيم 

  «... ديونه ! يعني چي اشکالي نداره:» با دستم از خودم دورش کردم و گفتم ...« اشکالي نداره :» گونمو بوسيد و با خنده گفت 

شايد اين طور تو ذهنشون ثبت شده که من  ـ يعني هر شخصيتي توي سرزمينمون داشتم به اين جام منتقل شده ... کي مي دونه

  ... انگليسيم

 ـ مگه همين طوري اتفاقات ثبت مي شن ؟

  «... سرنوشته ... سرنوشت:» صاف منو نگه داشت و زمزمه کرد 

 ... ـ من اعتقاد ندارم

 «يعني واقعا همش حقيقته ؟:» خنديد و باز گونمو بوسيد ... گفتم ...« تمومم کردي :» دوباره اومد نزديک که به شوخي جيغ زدم 

  از حقيقتم راست تره ... صحنه:» دستاشو روي گونم گذاشت و گفت 

...« کرده و حالا ... حقيقته ... ما مال هميم  ها عوض شدن ... آدما عوض شدن ... انگار يک بدل از تو روي زمين باشه که اين کارا رو

  ... لبخند زدم ... به نهايت آرزوم رسيده بودم ... به نهايتش
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 «... دوستت دارم:» اين بار من گونشو بوسيدم و گفتم 

 ... ـ من نه ... عاشقتم

 ... و يک لبخند به بزرگي عشقمون زد
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 پايان
 »کتابخانه مجازی تک سایت  «

 

 .مراجعه کنید تک سایتبرای دانلود جدید ترین و عاشقانه ترین رمان های ایرانی و خارجی به وب 

 شما هم میتونید رمان بنویسید و رمان خودتون رو برای دانلود بذارید ، به تک سایت سر بزنید . 

 

 

 مرتبطوب های 

 

site.ir-www.forum.tak                                                                                              انجمن تفریحی وب تک سایت 

site.ir-www.up.tak                                                                                                         آپلود سنتر تک سایت 

site.ir-www.CHAT.tak                                                                                                              چتروم  تک سایت 
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