
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نگاه دانلود تهیه و منترش شده، و متامی حقوق آن نزد این سایت محفوظ استسایت  دراین کتاب 

 شناسنامه ی کتاب

 رماندسته بندی: 
 بهشتی الهه: رمان

 دانلود نگاه انجمن کاربر Amelia: نویسنده نام
 عاشقانه تخیلی،: ژانر

 .:~LiYaN:  .:~ویراستار
  -جـانـا کـآف -:  رمان ناظر

 موفق:  رمان سطح

 خالصه داستان

 پنجه و دست رسنوشت با دخرتی پلشتی، و زشتی از دور جایی ستارگان، و زمین برفراز دیگر، دنیایی در
 سادگی به که عشقی... حال و شوند انجام باید که تکالیفی روند،می و آیندمی که حوادثی. کندمی نرم
 تنها میان این در اما کنند؛می طلب را دیگریک قّصه عشاق. شودمنی فراموش و آمده وجودبه

 ...ریزدمی برهم را چیز همه که ایستعفریته
 

   .نشده ذکر جایی قبال اسمشون و هسنت تخیلی داستان توی موجودات یهمه: ن.پ
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 :مقدمه
 ایستاده هفتم آسمان هایدروازه جلوی درست ما. کنم باز را هایمچشم که شد باعث اطرافیانم، یزمزمه صدای
 هم او گویا رسید؛می نظر به همیشه از ترگرفته آسمان در خورشید. داشت قرار ما رویروبه نیز راییکا لشکر و بودیم

 از را نگاهم که شد باعث شد، خارج مانیا گلوی از که ایخفه آه. نیست انتظارمان در خوبی چیز که دانستمی
 .کنم نگاهش و بگیرم آسمان

 :مانیا
 ...اون... اون -
 احساس وجودم بند بند در را او عشق تازگی به که شد دوخته کسی به نگاهم که گرفتم را لرزانش انگشت رد

 .افتادمی تپش به گنجشکی قلب مانند قلبم و گرفتمی جریان هایمرگ در خون نامش، شنیدن با و کردممی
 امکشیده درد قلب روی را لرزانم هایدست بود؛ شده قطع بارهیک به صدا و سر همه آن آمد، بند بارهیک به نفسم

 است؟ کاری چه دیگر آن آخر من، خدای. گذاشتم
 فشردم دهانم روی محکم را آن سپس و کردم پاک را هایماشک یپرده دست پشت با شد، تار رویمبهرو یصحنه

 دل چرا آخر. اندکرده فرو گلویم در آهنین هاییمیله کردممی حس کردم،می خفگی احساس. کنم خفه را هقمهق تا
 دادم؟ هدیه او به را قلبم که شد طورچه باختم؟ معصوم یچهره و مهربان هاینگاه آن برابر در را خود چرا بستم؟

 !بودم؟ احمق قدراین طورچه
 ...دند*وسیـ*بــمی را دیگریک جمعیت همه آن جلوی شرمانه،بی که بود شده نفر دو متوجه تنها نگاهم

 
*** 

 و آفرینش هایشگفتی از مملو سرتاسر، هرکدومشون که آسمونه هفت و زمین از متشکل آفرینش جهان -
 .هستن مختلف هایسرزمین

 شهد با کهآن از پس و برداشت قدم بود، شده ساخته زردآلو درخت برگ از که کالس یتخته سمت به سَروی خانم
 :گفت نوشت، را «آفرینش جهان» آن روی انجیر

 ...سرزمین اول آسمون دونید،می خودتون که طورهمون -
 :گفت بلند کالس پرحرف هایبچه از یکی نیلوفر،

 .کننمی زندگی هاآدم که جاییهمون. زمین -
 :گفت و کرد صاف را خود گلوی سروی خانم



 

 

3 

 

 بهشتی الهه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Amelia 

 دونه؟می رو اول آسمون عربی اسم کسی. زمین! بله -
 .نبردند باال را خود دست شاگردان از کدامهیچ

 .رفیعه اسمش! رفیع -
 :داد ادامه و نوشت را رفیع کلمه کالس، یتخته روی حرف این با و
 .باده و ابر سرزمین که معروفه قیدوم به دوم آسمون -

 :گفت افتخار با نیلوفر
 اون. هاخیابون ها،مغازه ها،خونه شده؛ ساخته ابر از چیز همه جااون میگه. کرده سفر جااون به بار چند من پدر -

 .خورده هم یخی ابرِ حتی
 متمرکز درس یادامه روی و ندهد اهمیتی کرد،می قطع را سخنانش همیشه که نیلوفر به کرد سعی معلم خانم
 .شود

 :گفت او
 شناسید؟می که رو مانیا دخترشون و دلسا ملکه. معروفه یخبندان سرزمین به که مارومه سوم آسمون اسم -

 :گفت دوباره نیلوفر
 .خوشگله خیلی مانیا میگن هابعضی! خانوم بله -

 و بست را سبزرنگش چشمان ایلحظه برای کند، حفظ را خود خونسردی کردمی سعی که درحالی سروی خانم
 :گفت

 نپری؟ من حرف وسط میشه جان، نیلوفر -
 :داد ادامه و زد کوچکی لبخند سپس و
 سرزمین بگم تونممی فقط و رفتم جااون باریک من هاست؛ستاره سرزمین ارفلونه، اسمش که چهارم آسمون -

 .کننمی زندگی جااون بشن بالغی یستاره که زمانی تا هاستاره بچه که داره نوری آبشار. زیباییه العادهفوق
 :گفت و نوشت را ارفلون کلمه تخته روی و
 زندگی اون در اکنونهم ما که جایی. هاگل سرزمین شناسید؛می خودتون رو اون مطمئناً که پنجم، آسمون اما -

 .هیعونه عربیش اسم که کنیممی
 .آورد در صدا به را زنگ آن، روی نوکش کوبیدن با بود، نشسته زنگ کنار حیاط در که دارکوب آقای

 :ساختند دلنشینی لبخند و رفتند باال سروی خانم رنگصورتی و نازک هایلب
 .فردا تا خداحافظ. برید تونیدمی دیگه ها،بچه نباشید خسته -

 :گفتند همزمان کالس هایبچه
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 .سروی خانم خداحافظ -
 :کرد فکر خود با افرا. شدند خارج کالس از و
 .باستارین برم باید حاال شد؛ تموم هم امروز -

 را هاآن و کرده پهن زمین روی را خود فروشی اجناس مردان و زنان آن در که بود مکانی بازار، یا باستارین
 .فروختندمی
 و ریخت سبدی در را هایشعروسک برگشت، خانه به او. فروختمی عروسک و بود آنجا فروشاندست از هم افرا
 به هم ازگاهی هر و نشستمی بود، مهربانی و چاق پیرزن که بانوخانمگل کنار همیشه او. برد باستارین به را هاآن
 .کردمی کمک او

 .رساند بانوگل به را خود و زد قدم باستارین در افرا
 خوبی؟ خاله، سالم -

 .زدمی صدا خاله را او نتیجه در و نشسته افرا دل به او مهر اما نداشت؛ نسبتی افرا با بانوگل
 .خوبم که شکر رو خدا -

 پنهان او رنگکرم روسری زیر اوقات بیشتر البته که بودند رنگحنایی موهایش و شده سرخ آفتاب اثر بر هایشگونه
 .ماندندمی
 هاآن از یکی. کرد مرتب و چید زمین روی رسید،می تاده به تعدادشان که را هایشعروسک و نشست او کنار افرا

 .داشت گرد ابروهایی و براق مشکی موهای افرا مانند
 :کرد فکر و فشرد خود دست در را عروسک و زد لبخندی افرا
 .میندازی خودم یاد رو من اما نیست، فر موهات کهاین با -

 آن قعر از صدا که شود خیره اینقطه به و کند بلند را سرش وحشت با افرا که شد باعث جمع، ناگهانی فریاد صدای
 با افرا. انداختمی چنگ او دل به و شدمی بیشتر لحظه هر سروصدا این! بود؟ افتاده اتفاقی چه. رسیدمی گوش به

 و قرمزرنگ پوستی با پا، سه و زشت موجودی ناگهان که بماند جاهمان یا کند فرار که بود مردد شد؛ بلند ترس
 به و داشت بلندی دم و بود شده آویزان زبانش که حالی در مشکی، و براق چشمانی با سیاه، ریخته هم به موهای

 فرود افرا هایعروسک روی مستقیم و چرخید خود دور به هوا در و زد بلندی جهش پرید،می سمت آن و سمت این
. کرد پرت را او قدرتمندش و کلفت دم با و کشید جیغی دهد، انجام حرکتی بتواند بیچاره دختر کهآن از قبل و آمد
 او عجیب، موجود آن دنبال به و بگیرد فرا را وجودش تمام وحشتناک دردی شد باعث که خورد دیوار به محکم افرا
 .بکشد جیغ نیز
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 برای را راه و پریدندمی کنار راست و چپ مردم. کرد ساکت را متشنج جمع حدودی تا سلطنتی هایاسب یشیهه
 نیز، او دنبال به و شد دور جاآن از کنانپرش و کشید جیغ دوباره وحشتناک موجود. کردندمی باز حاکم هایاسب

 .کردند تعقیب را او رنگ، مشکی هایاسب بر سوار سلطنتی سربازان
 :دوید افرا سمت به وحشت با بانوگل

 نشده؟ که چیزیت افرا؟ خوبه حالت -
 دست بانوگل. کردندمی نگاه نفر دو هر به و دوره را هاآن نفر چند. شود بلند اشناله شد باعث که خورد تکانی افرا
 را بود ریخته صورتش توی و آمده بیرون اشخالیخال شال زیر از که را موهایش افرا. کرد بلند را او و گرفت را افرا
 بیرون مخالف شانه از را آن و فرستاده گردنش پشت به را آن سر یک و پوشیدمی شالی معموالً او. زد کنار
 .ماندمی معلوم گردنش اما پنهان؛ همیشه موهایش همین برای. کردمی شال دیگر سر با را کارهمین و فرستادمی
 نشده؟ که چیزیت -
 .کنهمی درد ذره یه کمرم فقط نه، -
 .کنه غرغر کم بگو هم دراز زبون سرلک اون به کن، استراحت خوب تونخونه برو -

 طرفه، دو حسِ این در البته که نداشت هایشحاضرجوابی و سرلک از خوشی دل بانوگل بود؛ گرفته اشخنده افرا
 .آمدنمی خوشش او از نیز سرلک

 .بودند شده خاکی بقیه و پاره بیشترشان کرد؛ نگاه افرا هایعروسک به بانوگل
 داری؟نمیبر رو هاتعروسک: بانوگل

 .شدن خراب! دیگه نه -
 زیر به را سرش کمر، به دست. برداشت قدم بود، جنگل نزدیک کوچک ایکلبه که اشخانه سمت به لنگانلنگ و

 را دردش سرعت به انداخت؛ دلش به لرزه که شنید ضعیف ایناله ناگهان که کردمی غرولند لب زیر و بود انداخته
 .پیچیدمی خود به درد از و بود افتاده زمین روی که شد پسری متوجه. گرفت باال را سرش و کرد فراموش

 .دوید او سمت به ترس با و گرفت باال را پیراهنش پایین افرا
 خوبه؟ حالتون! آقا آقا، -

 :گفت هایشدندان میان از کرد،می ناله و کشیدمی شکمش روی را دستش که حالی در پسر
 ...وهشیته -
 یماده آن. پرید عقب و کشید بلندی جیغ افرا. رفت هوش از و پاشید بیرون دهانش از سفیدرنگی یماده ناگهان و

 سمی، مواد آن ترسیدمی کرد؛ عوض را لباسش و دوید کلبه سمت به. بود ریخته لباسش روی چسبناک و سفید
 آن اول. کند تازه نفسی تا ایستاد ایلحظه و انداخت سبدی در را کثیف پیراهن. باشند دیگری چیز هر یا و کشنده
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. «وهشیته»: آورد یاد به را بود گفته پسر که چیزی بود؟ افتاده اتفاقی چه! خوردهزخم پسرِ این حال، و عجیب موجود
 فرهنگ دوید، هایشکتاب یقفسه سمت به. بود نشنیده جایی هم را آن حال به تا و چیست وهشیته دانستنمی او

 آن کشید؛ طول مدتی. گشت «وهشیته» کلمه دنبال آن داخل و کشید بیرون اشمدرسه هایکتاب میان از را لغت
 یازده از بیش کلمه هر برای شد؛نمی پیدا هم زمین در آن نظیر حتی که بود فارسی فرهنگ ترینغنی فرهنگ،

 در. شدنمی پیدا دیگری فرهنگ هیچ در که داشت وجود آن در کلمه هزار هفت از بیش و بود شده نوشته معنی
 و بود کرده پیدا کاهش شدت به هاآن بیشتر آگاهیِ و مردم روزافزون یاستفاده برای کتاب قیمت هاآن آسمانِ

 .رسیدمی فروش به ارزانی قیمت با هم هاکتاب ترینغنی حتی
 به و زیسته ششم آسمان در که بود رنگ قرمز موجودی نام کرد؛ پیدا را نظرش مورد یکلمه افرا سرانجام،

 و کرده سفید را خون شد،می بدن وارد اگر که داشتند زهری هایشناخن. زدمی ایکشنده هایضربه دشمنانش
 هاآب میان و جنگل در تنها که بود وهوگون گل یجوشانده از استفاده آن درمان راه تنها. کشتمی را انسان

 .روییدمی
 شده گرد چشمان با آمد؛ بند افرا نفسِ آن دیدن با که بود شده کشیده نیز حیوان عکس توضیحات، این تمامی زیر
 که بود جانوری همان حیوان، آن. بود افتاده زمین روی حرکتی، هرگونه فاقدِ که کرد نگاه را پسر کلبه یپنجره از

 حمل پسر به حیوان، همان. بود دیده باستارین در امروز که بود جانوری همان کردند،می دنبال را او پادشاه سربازان
 !بود کرده
 سپس. انداخت محمدی گلبرگ جنس از ایملحفه رویش و آورد خانه به کشانکشان را پسر و شد خارج کلبه از افرا
 .برداشت غذا کمی مقدار و حفاظت برای چاقو آن در و آورد در را کیفش کمد، داخل از

 اششانه روی را خود کیف. کند حرکت بتواند ترراحت تا کرد عوض شلوار و بلوز یک با را خود پیراهن سپس
 ترینبزرگ از یکی وارد و خارج کلبه از و کشید عمیقی نفس سپس. کرد نگاه پسر جانِنیمه جسم به و انداخت
 .داشت قرار او محقر یکلبه کنار درست که شد آسمان هفت هایجنگل
 روشن قرمزِ و زرد آبی، رنگ با هاییبرگ و دارپیچ هایتنه با درختانی و سیر بنفش جنگل آن هایچمن رنگ

 .دادمی تشکیل باریک خطی زمین روی و تابیدمی هایشانشاخه میان از نور پرتوهای که داشت
 .دانستنمی را گل دقیق محل افرا
 :اندیشید او
 .بشنوم رو صداش بتونم بدم، گوش خوب اگه شاید کنم؟ پیدا کجا از آب اما کنه؛می رشد آب تو میگن -

 برداشت قدمی افرا. رسیدمی گوش به هم شاخه یک شکستن صدای حتی و بودرفته فرو ترسناکی سکوت در جنگل
 .کرد نگاه را اطرافش احتیاط با و
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 .نمیاد صدایی هیچ -
 بودند، نارنجی هاآن از تعدادی که صورتی پرهای و پا یک با ایپرنده گذشت، او ذهن از فکر این کههمین اما

 .کرد خواندن آواز به شروع
 :گفت و ایستاد باز حرکت از افرا
 .کنم پیدا رو دریاچه بتونم محاله دیگه -

 برگشتن جرأت ترس از! بود شنیده باستارین در بود؛ شنیده را صدا آن هم قبالً. کرد میخکوب را او غرشی صدای
 و ایستاده جاهمان حرکتبی. کوبیدمی اشسینه به را خود وحشیانه قلبش. بکشد نفس توانستنمی حتی نداشت؛

 بیشتر صداها کمکم. شدمی نزدیک او به که شنیدمی را وهشیته هایقدم صدای. بود سروصدایی هرگونه از عاری
 .کردند دوچندان را او وحشت و شده

 که بود نیفتاده فکر این به چرا! بوده؟ چه کار این از هدفش و رفته جنگل آن به چرا که فرستاد لعنت خود به دل در
 .گرفت لجش شدت به خودش فکریبی این از کند؟ تهدید را او تواندمی خطرهایی چه جنگل آن در

 گشاد ترس از چشمانش که درحالی آرام، و داد خود به جرأتی. رسیدمی گوشش به جانور آن قراربی هاینفس
 وهشیته، یک تنها نه جاآن. بست را چشمانش رویشروبه یصحنه دیدن با که برگشت حیوان سمت به بودشده
 لب بر نیز ترسناکی لبخند و کردندمی نگاهش مشتاق و سیاه چشمانی با نفرشان پنج هر و بودند عدد پنج بلکه

 .داشتند
 به آورتررعب و بلندتر اما دیگر؛ غرشی. شد آماده مردن برای و خواند را خود اشهد و فشرد ترمحکم را چشمانش افرا

 .باشد جنگلی بزرگ و مشکی راستای یک برای توانستمی تنها که رسید گوشش
 داشت بلند موهایی و رسیدمی متر دو به قدش که بود خرس از ترزیرک و ترباهوش اما مانند خرس حیوانی راستا،

 .بود شده کشیده اششانه تا که
 شش میان بود؛ او راه پایان این. انداختند زمین بر را او و لرزیدند زانوهایش. نداشت هم ایستادن توان حتی دیگر افرا

 با که آن به برسد چه بود، آوررعب برایش هم دیدنشان تصور حتی که بود گرفته قرار قدرتمند و ترسناک موجود
 .بشود هم روبهرو هاآن

 آورشحیرت هایپنجه با زمانهم را نفر دو و زد جهشی رویشان راستا شدند؛ حمله یآماده و گرفته گارد هاوهشیته
 .انداخت لرزه به را او و پاشید افرا روی هاآن رنگ گلگون هایخون. درید
 با یا گرفتنگاز با را او کردندمی سعی کدامشان هر. آمدند فرود راستا بدن روی و جسته هوا به دیگر یوهشیته سه

 از را هاآن مدام چون بود؛ ترزرنگ و ترقوی هاآن از راستا ظاهراً اما کنند؛ نابود زهرآمیزشان هایپنجه از استفاده
 .کردمی پرت ایگوشه به و داشتبرمی خود روی
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 پنج بود؟ چه جنگ این سرانجام. کردمی نگاه را منظره آن و بود نشسته خیس و نرم هایخاک روی ترس با افرا
 میدان این یبرنده غذای شک بدون چون کرد؛نمی فرقی افرا برای صورت هر در البته! راستا یک برابرِ در وهشیته

 .کردندنمی یاری پاهایش اما شود؛ بلند گرفت تصمیم. شدمی
 میان را هاآن از یکی که بودند مانده دیگر دوتای تنها. درید را شکمش و گرفت دست در را هاوهشیته از یکی راستا
 .کرد پرت کرد،می تجاوز مترسانتی پنجاه از درازایشان و پنج به یک هر قطر که خار، هایبوته

 محزون ایزوزه با نهایت در اما بخشد؛ رهایی را خود تا کرد تالش پایش سه هر با و کشید جیغی سوم وهشیته
 .مرد و بست را چشمانش

 .کرد فرار جاآن از شود، دچار دوستانش سرنوشت به کهاین ترس از هم او که بود مانده دیگر یوهشیته یک تنها
 اما کند؛ فرار تا شد بلند آرامی به باشد، گرفته تازه جانی انگار که افرا. شد نزدیک او به و برگشت افرا سمت به راستا

 در و رویید آن میان از سفید و سیاه هایرنگ از ایهاله با سبزرنگ ایساقه و ریخت فرو پایش پشت زمین ناگهان
 افرا. شدمی بیشتر هایشپیچ تعداد و تربزرگ ساقه قطر گذشتمی هرچه. برگرفت در را افرا و داد خود به پیچی هوا

 ترتنگ و ترتنگ او بدن دور هایحلقه. دادمی تکان هوا در را پاهایش و کشیدمی جیغ زدهبیرون حدقه از چشمانی با
 .کردندمی وارد بدنش بر بسیاری فشار و شدندمی

 :کرد فکر وحشت با
 ساقه؟ یک توسط شدنله یا بدتره شدن راستا یک غذای -

 پی در قلبش. نداشت هم کشیدن نفس توان حتی دیگر. شدمی ترضخیم و بیشتر لحظه هر بدنش دور هایحلقه
 و شدید درد. شود خارج آن از و بشکافد را اشسینه لحظه هر داشت، امکان که تپیدمی چنانآن اکسیژن ایذره

 .شدمی ترتیره و سیاه دنیا. بود گرفته بر در را او گیرینفس
 که جیغی کشید؛ بلندی جیغ. بود شده تار چیز همه و زدمی سیاهی به اششده کبود صورت. بود مرگ یآماده او

 .رفت هوش از و شد بسته چشمانش. بود او ناتوانی و ضعف نهایت یدهندهنشان
 نگاه عجیب یمنظره آن به و رفت ترنزدیک او. شدمی ناپدید ساقه هایپیچک میان در که کرد نگاه افرا به راستا
 و شد خم راستا. شود ترسریع رشدش و داده خود به تابی و پیچ شد باعث که زد ساقه به ایضربه اشپنجه با. کرد

 محافظت دختر آن از دانستمی موظف را خود اما نبود؛ خوارگیاه او. کرد ساقه یتنه جویدن به شروع هایشدندان با
 .کند قطع تنه از را عجیب گیاه آن و

. جویدمی را آن و بود گرفته را گیاه محکم خرس اما. پیچیدمی ورآن و وراین به و دادمی تاب را خود گیاه
 .ساختندمی نابود را اشذرهذره و رفتندمی فرو گیاه یتنه در تیزش و بزرگ هایدندان
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 باز را دهانش راستا. کرد بلند آسمان به را راستا و داده افزایش را خود رشد دید،می نزدیک مرگ به را خود که گیاه
 زرشکی به و داده رنگ تغییر سرعت به سبزرنگ ساقه آن. ساخت نابود را آن و قطع را گیاه حرکت یک با و کرد
 .شد مبدل سیر
 افرا و داشت زمین با تریکم ارتفاع و بود بلند راستا قد چون اما افتادند؛ زمین بر بلندی صدای با دو هر راستا و افرا
 .ندیدند آسیبی کدامهیچ بود، گرفته قرار ترسناک گیاه آن حصار در هم

 تعدادی جز چیزی آخر در که طوری به. شدندمی ترکوچک و ترضعیف لحظه هر و ترتیره افرا دور هایساقه رنگ
 نگاهش و شد نزدیک او به راستا. کشیدنمی نفس و بود افتاده هاآن میان در افرا. نماند باقی شکننده و خشک چوب
 هفت ایساقه و قرمز گلبرگ سه تنها که کمان،رنگین گل با بعد ایلحظه و شد دور جاآن از آرامآرام سپس. کرد

 در شد،می خارج آن از که را رنگی نارنجی یشیره سپس و کرد نیم دو به وسط از را ساقه او. برگشت داشت، رنگ
 راستا دیدن با او. شدند باز چشمانش و کرد کشیدن نفس به شروع افرا که نگذشت زیادی مدت. ریخت افرا دهان
 .شد ساکت افتاد، راستا مهربان چشمان و بخشآرامش لبخند روی نگاهش تا اما کشید؛ بلندی جیغ

 نداد اهمیتی راستا. بکشد عقب را خود و بترسد افرا شد باعث که کرد نزدیک افرا صورت به و بلند را اشپنجه راستا
 تا و بود زده بیرون شالش از و داشت ریزی فِرهای که افرا مشکی موهای روی را اشپنجه و آمد جلو قدم یک و

 .کرد نوازش را او و گذاشت رسید،می کمرش گودی باالی
 !نبود باورپذیر کرد؛ نگاه را او تعجب با افرا
 :گفت آرام

 !عجیبه قدر چه -
 .شد خیره او به و کرد کج را سرش راستا
 :پرسید افرا
 میگم؟ چی من فهمیمی... تو -

 .کرد تایید را او حرف کار این با و داد تکان را سرش راستا
 !عجیبه -
 :داد ادامه سپس و
 کجاست؟ وهوگون گل بگی تونیمی فهمی،می رو من هایحرف تو اگه -

 بودند، افتاده زمین کف که را وسایلش نیز افرا. کرد حرکت جنگل مرکز سمت به سپس و داد تکان را سرش راستا
 .کرد دنبال را او و جمع

 :کردند خواندن آواز به شروع بودند، نشسته کوتاهی درخت شاخه روی که نارنجی پرستآفتاب تعدادی
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 باشکوه مکان اون***کوه به ریممی باهم ما»-
 عود بوی و رز بوی***خوب بوی از سرشاره

 «قشنگه پاشم تا سر***وارنگه و رنگ جااون
 :گفتند و آمدند در آبی رنگ به سه هر بعد و
 !هو هو هو -

 زیبایی صدای چنین کردنمی فکر گاههیچ اما بخوانند؛ آواز توانندمی هاپرستآفتاب که دانستمی او. زد لبخند افرا
 .باشند داشته

 خاکستری و بزرگ سنگ یک جز چیزی افرا امّا بودند؛ رسیده دریاچه به ظاهراً. آورد خود به را او راستا خرناس
 .کردمی اشاره آن به و بود ایستاده کنارش راستا که دیدنمی

 شده؟ چی -
 .داد هُل سنگ سمت به را افرا و گذاشت او پشت را اشپنجه و شد نزدیک او به راستا

 !کن ولم کن، ولم کاریه؟ چه این -
 .داشت نگه معلق هوا در و کرد بلند را او و حلقه افرا کمر دور را هایشپنجه راستا

 کنی؟می کارچی داری! زمین بذارم -
 .کرد پرت سنگ سمت به و برد سرش باالی را او راستا
 :کشید جیغ افرا
 !نه -
 درد شدت از بدنش و ببیند خراش کشنده، و تیز سنگ آن توسط صورتش تا شد آماده و بست را چشمانش سپس و

 خودش حماقت ینتیجه که شدمی شدیدی درد منتظر باید. کردمی اعتماد احمق راستای آن به نباید. شود مچاله
 تعجب با. نداشتند او با چندانی یفاصله ظاهراً که بود بنفش هایچمن تند بوی کرد، حس که چیزی تنها امّا بود؛

 خود اطراف دنیای به و شد بلند تعجب با! بود شده جدیدی مکان وارد و شده رد سنگ از او کرد؛ باز را چشمانش
 .بود گرفته قرار شفاف یژله از بزرگی یدریاچه او پای جلوی درست. کرد نگاه
 :گفت حیرت با افرا
 !باشن هفتم آسمون توی لرزونک هایدریاچه کردممی فکر -
 و زد لبخندی. رفت پایین و باال نرمی به دریاچه. کرد وارد فشار آن به انگشت، با و شد نزدیک آن به حرف این با و

 به حیوان آن بود، کرده قضاوت زود او یدرباره. برگشت باشد، ایستاده جاآن راستا کردمی فکر که جایی سمت به
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 دید،نمی را آن افرا دیگر حال که سنگ طرف آن و جنگل در درست دور، اینقطه در راستا. نبود احمق وجههیچ
 .بود ایستاده

 :گفت تعجب با
 .تو بیا وایستادی؟ جااون چرا -

 کرد سعی و آمد نزدیک او. زندمی حرف و شده حکاکی سنگ روی نقاشی مانند که دیدمی را افرا الجثهعظیم حیوان
 .گرفت درد اشبینی و کرد برخورد آن به محکم اما کند؛ عبور سنگ از

 .بود خورده نامرئی دیواری به پیش ایلحظه که کرد نگاه حیوانی به تعجب با افرا
 بیای؟ تونینمی -

 .داد تکان را سرش راستا
 .بشم رد تونستم که من ممکنه؟ طورچه -

 :خواندند سپس. شدند صورتی و داده رنگ تغییر هاپرستآفتاب
 بومرنگ یک مثل شد پرت***سنگ توی رفت دختره» -

 شد ملنگی نمک با***شد قشنگی نقاشی
 «دیوار با آسفالت شد و رفت***چاق گنده جونور اون اما
 :گفتند و شدند سفید شعرشان دادن پایان برای دوباره و
 !هو هو هو -

 معنایی چه ملنگ بودند؟ چه دیگر آسفالت و بومرنگ بود؟ شده نقاشی یک. کرد فکر خواندند،می که آهنگی به افرا
 نامربوطی شعرهای معموالً هاپرست آفتاب کهاین فکر با امّا بیاورد؛ در سر قضیه از تا رفت راستا سمت داد؟می
 با تیره بنفش رنگ به پر،هشت گلی دریاچه وسط درست. کرد نگاه را آن و برگشت دریاچه سمت به خوانند،می
 !بود وهوگون گل بود؛ خودش. بود روییده زرد نازک هایخط
 .بیفتد لرزه به سرتاسرش شد باعث که گذاشت دریاچه روی و کرد بلند را پایش یک زدههیجان افرا

 باال سپس و پایین آب. داد فشار آب روی را دستش دوباره چه؟ رفت،می فرو دریاچه آب توی اگر برگشت؛ عقب
 .برگشت خود یاولیه حالت به بعد و رفت

 دنیای و نرم که تفاوت این با. کردندمی اسکیت آن روی زمستان در که بود پاتیناژ هایزمین مثل دریاچه، آن
 .بود واضح کامال زیرش

 اما رفت؛ پایین و باال و خورد تکان دریاچه. گذاشت آب ایژله سطح روی را پایش یک و کرد جمع را عزمش افرا
 .نیفتاد افرا برای اتفاقی
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 خود تعادل کردمی سعی توانش تمام با او اما خورد؛می تکان و بود لیز پایش زیر. کرد آنجا در زدن قدم به شروع او
 .نخورد زمین و کند حفظ را

 زیر تعجب با. خورندمی شدیدی هایتکان پایش زیر ایژله هایآب شد متوجّه که برسد گیاه به بود نمانده چیزی
 و کشید جیغی افرا. بود واضح کامال اشخبیثانه لبخند. آمدمی سمتش به سرعت به ایکوسه. کرد نگاه را خود پای

 او به لحظه هر کوسه کرد؛ نگاه پایش زیر یمنظره به وحشت با. افتاد زمین روی و خورد لیز اما کرد؛ فرار به اقدام
 .خورد لیز دوباره اما شود؛ بلند کرد سعی. ترساندمی بیشتر را او و شدمی ترنزدیک و نزدیک

 در دوم بار برای و بست را چشمانش. زدندمی چشمک او به که ببیند را کوسه هایدندان تمام توانستمی دیگر افرا
 چه. کرد باز را چشمانش تعجب با. شد بلند آسمان به افرا و لرزید جا همه ناگهان که شد مرگ یآماده روز آن

 .پیچیدمی خود به درد شدت از کوسه آن زیر و بود سالم کامال و نشده سوراخ ایژله آب بود؟ افتاده اتفاقی
 سر از نفسی نشده، خورده ترسناک ایکوسه توسط که این از. شد پرتاب آسمان به و افتاد هاژله روی دوباره افرا

 .کشید آسودگی
 با او ارتفاع کمکم. شد بلند هوا به دوباره و کند را گل زمانهم و کرد دراز را دستش آمد، آب روی به افرا که دوم بار

 نگاه پایش زیر زمین به دیگر بار و شد بلند احتیاط با بنشیند؛ حرکتی هیچ بی آن روی توانست و شد کم دریاچه
 هاچمن روی و رساند خشکی به کشانکشان را خود او بود، شده لیزتر آب ایژله سطح. نبود خبری کوسه از کرد؛
 سمتی به. شود خارج تا شد آماده و گذاشته کیفش در را آن خوشحالی با افرا. بود دستش در چنانهم گل. کرد پرت
 .بود ایستاده جاآن راستا که رفت

 .کشید دست سنگ به تعجب با راستا. آمد بیرون آن داخل از او بعد کمی و شد محو سنگ روی افرا تصویر
 :گفت راستا به افرا
 دیدی؟ رو دریاچه دیدی؟ رو جااون هم تو -

 .داد تکان را خود سر راستا
 .پریدممی پایین و باال دریاچه روی داشتم. بودم جااون من ممکنه؟ طورچه -

 افتاد؛ راه به پسر جان نجات برای و انداخت باال ایشانه نرسید، اینتیجه به چون اما رفت؛ فرو فکر به ایلحظه
 ایفاصله در افرا یکلبه و تمام جنگل که رسیدند جایی به دو هر که زمانی تا داد نشانش را راه و زد جلو او از راستا

 :کرد نگاه راستا به لبخند با افرا. بود گرفته قرار دور چندان نه
 .مخونه تو بریم بیا! ممنونم ازت واقعاً -
 .کردمی نگاه را او و بود ایستاده جاهمان راستا اما دوید؛ اشخانه سمت به حرف این با و

 .برگشت او سمت به افرا
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 نمیای؟ چرا شده؟ چی -
 .کشید خرناس راستا

 میگی؟ چی! نمیشم متوجه -
 .کشید سبیل خود برای و گذاشت سرش روی خیالی تاجی راستا

 نمیای؟ اون خاطر به میگی؟ رو پادشاه -
 .داد تکان را خود سر راستا

 چرا؟ -
 .برگشت جنگل داخل به برگشته بخت حیوان

 میری؟ داری کجا! اِ -
 سمت از خنکی باد و بود شده میش و گرگ هوا. شد ناپدید جاآن تنومند درختان میان در و نداد اهمیتی راستا اما

 .دهد نجات را پسر تا برگشت کلبه داخل به افرا. وزیدمی شرق
 ممکنه؟ طورچه چی؟ -

 زمین روی از را آن. بود انداخته پسر روی که افتاد ایملحفه به چشمش افرا! نبود کسهیچ جاآن! بود خالی
 از بیشتر افرا. کردمی پیدا نجات تا خوردمی پادزهر باید او! نه بود؟ شده زنده بود؟ رفته کجا پسر یعنی. برداشت

 .بود شده متحمل پسر آن خاطر به که خوردمی را اتفاقاتی حسرت باشد، پسر ناراحت کهاین
 پرت بود، شده تزئین گل صورتی هایحلقه با و ساخته صنوبر درخت چوب از که تختش روی را ملحفه حرص با

 .کرد
 راستای یک. دیدم خطرناک بزرگ یساقه یک و وهشیته تا پنج اون، خاطر به من رفته؟ کجا یعنی! اَه -

 ...و لرزونک دریاچه با خون،آوازه پرستآفتاب تا چند و الجثهعظیم
 از را پسر کرد سعی. است نگذرانده را دشواری و سخت چنانآن ظهر از بعد که رسیدمی نتیجه این به کمکم داشت

 برگشته سپس و ساخته آغشته وهشیته زهر به را او عمد از کسی اگر. کردمی فکر او به مدام اما کند؛ پاک ذهنش
 چه؟ بردارد، را او جسد تا بود
 که ششم آسمان و هاانسان سرزمین که اول آسمان از غیر به خداوند هایآسمان. بود غیرممکن تقریبا هم این اما
 گرفت تصمیم کند؟ کار چه دانستنمی. است نبوده بدی و شرک محل گاههیچ بود، گرفته قرار راییکا یسلطه زیر
 .بدهد او به را اخیر اتفاقات گزارش و برود پادشاه قصر به مدرسه از قبل زود، صبح فردا
 یدرباره باید. کشید بیرون را مشقش دفتر و رفت اشکتابخانه سمت به. دادمی انجام باید که افتاد تکالیفی یاد

 .نوشتمی تحقیقی ششم آسمان
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 کردمی زندگی داشت، رنگی آبی -سبز براق و بزرگ هایبال که مرغتخم یک اندازه به ایحشره ها،خانه اکثر در
 .دادمی انجام سرزمین آن اهالی برای را ساعت کار که
 خراشیگوش و بلند صدای هاآن از ایعده البته) داشت نوازیگوش نازک و ریز صدای نام، سرلک یحشره آن

 .شدمی استفاده هم شهر اهالی به خبررسانی برای هاآن از.( کشیدندمی جیغ مدام و داشتند
 را بودند هایشبال از عضوی که سرلک پرهای او. زدمی چرت و بود نشسته میز روی که رفت سرلک سراغ افرا

 :گفت و کرد نوازش
 .شو بیدار! سرلک سرلک، -

 :دادمی جیرجیر صدای نشده، کاریروغن در یک چونهم که کشید ایخمیازه سرلک
 کردی؟ بیدار رو من چرا شده؟ چی -
 چنده؟ سرلک االن بدونم خواستممی -
 .سالگانه 45 و 7 سرلک االن -

 سالگان صد به سرلک هر که تفاوت این با اما است؛ ساعته 24 که ما هایروز مانند بود؛ سرلک 24 آنان هایروز
 .بود شده تقسیم خوانیم،می دقیقه را آن ما عادی ساعت در که
 :کرد فکر خود با افرا
 .دارم وقت دیگه سالگان 55 فقط میشه، بسته 8 سرلک کتابخونه -
 برجسته رز هایگل با رنگ سفید روسری و صورتی پیراهن با را خود یمردانه هایلباس آن که، آن از بعد سپس و
 .شد خارج خانه از کرد، عوض بودند داشت، که مناسبی و تمیز هایلباس تنها که صورتی و

 .دوید بود، گرفته باال را خود پیراهن که حالی در کتابخانه، تا را راه تمام
 هاخرگوش که داشتند اعتقاد سرزمین آن اهالی کردند؛می اداره را آن هاخرگوش که بود زیبایی مکان کتابخانه
 .هاستآن سزاوار کامالً سمت این و هستند باهوشی حیوانات

 رنگی لیمویی موهای و کوتاه هایگوش که بود انسان یک یاندازه به پیری خرگوش کتابخانه، سرپرست استاد،
 .بودند ایستاده جلویش دست به کتاب هم ایعده و بود نشسته میز پشت او. داشت

 رویروبه که صندلی یک روی و بود بخش آن مسئول که خرگوشی به و رفت تاریخی هایکتاب یقفسه سراغ افرا
 :گفت بود، نشسته داشت، قرار کتاب هایقفسه

 بدید؟ من به ششم آسمون یدرباره کتابی میشه! داوود آقا سالم -
 :گفت و کشید رنگش ایقهوه کوتاه موهای روی دستی داوود، آقا
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 هابچه که این مثل شدن؛ گرفته امانت به شیشم آسمون خصوص در هامونکتاب تمام امروز. اومدی دیر! متاسفم -
 .داشتن تحقیق شونمدرسه برای
 :کشید پوف ناراحتی با افرا
 نمونده؟ هم کتاب یک حتی یعنی -
 .اومدیمی زودتر باید بردن، رو شهمه! نه -
 شد؟ تموم زود قدراین که داشتید کتاب تا چند مگه -
 .کمه هم مجازمون هایکتاب تعداد نیستن؛ مجاز داریم، شیشم آسمون خصوص در که هاییکتاب یهمه -

 :گفت ناراحتی با افرا
 کنم؟ کار چی رو تحقیقم پس -
 .کنم کمکت تونممی من بخوای اگه -
 :کرد صحبت به شروع بخواهد، جوابی افرا از کهاین بدون و
 خاصی هایقدرت سرزمین، اون پادشاه پروشات،. بوده معروف هاکوتوله سرزمین به گذشته در ششم، آسمون -

 العادهفوق جای ها،کوتوله سرزمین. بده تشخیص بدی از رو خوبی آبی، ارواح از استفاده با تونستمی اون. داشت
 ...کهاین تا بود زیبایی و خاص

 :زد جیغ و کرد صاف را صدایش بوده، اطراف همان در که سرلک یک
 ...سالگان 65 و 7 سرلک سالگان، 65 و 7 سرلک -

 حتی بردند،می حساب او از همه. کرد ساکت را او دهانش روی اشاره انگشت گذاشتن با و کرد نگاه او به استاد،
 .پررو و لجباز هایسرلک

 :گفت اخم با و داد تکان را بلندش هایگوش داوود آقا
. کنهمی اعالم رو سرلک مدام بار، یک سالگان پنج هر حاال تا صبح از. لجبازه و دنده یک خیلی جدید سرلک این -

 .گیرممی درد سر دارم کمکم
 .گفتیدمی داشتید -
 هاکوتوله سرزمین به راییکا اسم به دختری ناگهان که کردنمی زندگی خوشی و خوبی به جااون در همه! بله اوه، -

 هر الیکا، خواهرشون و آذربانو. گذرهمی الیکا با اعظم فرشته چهار جنگ از که هاستسال! که دونیمی. کرد حمله
 که بود موقع اون و کرد انتخاب رو نیکی آذربانو و تاریکی جوونیش و زیبایی اوج در الیکا. بودن خاندان یک از دو
 در رو زمین و هاآسمون مُلک تا گرفت تصمیم اون بود؛ خواهیزیاده و گستاخ زن الیکا. شد جدا هم از خواهر دو راه
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 رو اون و گرفت رو جلوش دیگه اعظم یفرشته سه کمک با بانو آذر اما باشه؛ داشته رو خودش قلمروِ و بگیره دست
 .کرد نابود

 نبود؟ سخت براش خواهرش کشتن -
 ظاهراً. کرد پنهون مردم بقیه از رو خودش هامدت تا و خورد بدی ضربه اتفاق اون از بعد که نوشته هاکتاب توی -
 از خبری و گذشت هامدت. کنه آروم عبادت با رو خودش کردهمی سعی و داشته وجدان عذاب خواهرش مرگ از

 و باد خاک، آب، اعظم پری چهار مرتبه، بلند خداوند دستور به»: گفت و شد نازل جبرئیل روز یک کهاین تا نشد اون
 «.گشت نخواهند باز رود، بین از بدی و شرک که زمانی تا و اندیافته راه هفتم آسمان به آتش
. بودن شده ناپدید شونهمه اما رفتن؛ بانوآناهیتا و ارشنوس و اَرشیت جناب زندگیِ محل به و کردن تعجب مردم
 گرفتن سر از رو عادیشون زندگی دوباره مردم و شد فراموش قضایا این تمامی کمکم. نبود خبری هم آذربانو از حتی

 موجودات اون. پدرشه شیطان و مادر الیکا کردمی ادعا که شد پیدا راییکا اسم به دختری کله و سر ناگهان کهاین تا
 قدرتمند و بلند دُمشون. داشتن خصوصیبه هایتوانایی که آورد وجودبه رو وهشیته اسم به خطرناکی و وحشتناک

 سرلک. بودن کشنده خیلی که شدمی ترشح هاشونناخن زیر از زهری و داشتن رو متری چندین پرش توانایی بود،
 .بوده اومده اینجا امروز یکیشون که گفتمی خبررسون

 .بودن تا پنج یکی؟ -
 .کرد عبور نمیشه دروازه از! غیرممکنه این! تا؟ پنج -
 بیان؟ جااین تونستن جوریچه پس جوریه،این اگه -

 :پرسید سپس و کشید سفیدش هایسبیل روی را آلودشپشم هایپنجه خرگوش،
 نبوده؟ خواب توی مثال یا ندیدی؟ اشتباه بودن؟ تا پنج مطمئنی تو -
 .نمیشه پاک ذهنم تو از شونقیافه اصال. بودن خودشون که مطمئنم من. نه -
 مربوط شیاطین و راییکا به تنها زشت خصلت این و گویدنمی دروغ جاآن در کسی که دانستمی که این با داوود آقا
 آن با که بود پوشیده رنگیخوش و زیبا بلوز او. باشد دیده را هاآن افرا که کند باور توانستنمی اما شود؛می

 .کردمی تشبیه دارکتاب یک به تربیش را او سفیدش، و بلند هایسبیل
 :داوود آقا
 خطرناکن؟ قدرچه و قوی قدرچه هااون دونیمی کنی؟ فرار دستشون از تونستی طورچه پس طوره،این اگه -

 :گفت خودش با اما بدهد؛ توضیح کرد سعی افرا
 باشه؟ باهوش قدراون راستا یک که میشه باورش کی داد؟ نجات رو من راستا یک کنهمی باور کسی مگه آخه -

 .انمصرفی بی و خنگ موجودات هااون کننمی فکر همه
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 .دانستمی آورشرم و زشت را کار این او. گفتنمی دروغ گاههیچ افرا
 !سختی به کردم؛ فرار دستشون از -
 هایسوال جواب توانستنمی. شد خارج کتابخانه از حرف این دنبال به و ندانست جایز را ماندن این از بیشتر دیگر و

 .بدهد را داوود
 :کرد زمزمه لب زیر
 خانم جواب میشه؟ چی فردا تحقیق. کنم پیدا شیشم آسمون یدرباره بخور درد به چیز یک نتونستم هم آخرش -

 بدم؟ چی رو سروی
 آرامآرام باران، قطرات که نگذشت چیزی. کردند ایجاد ایرعشه آسمان دل در و کردند غرشی سرش باالی ابرهای
 .کردند سیراب خود از را لبتشنه گیاهان و چکیدند
 شکر را خدا و دادندمی سر «اکبر اللّه» فریاد و آمده بیرون هایشانخانه از مردم باران، بارش هنگام همیشه

 .کردندمی
 را خدا نام وجود تمام با که شنیدمی را شهر مردان و زنان صدای. دوید خانه سمت به و کرد تند را خود هایقدم افرا

 شد مبدل ایکشنده و بزرگ هایرگبار به که نگذشت چندی و شدمی شدیدتر و شدید کمکم باران. زدندمی فریاد
 در که بود مانده او تنها حال و انداختمی لرزه به را افرا دل برق و رعد صدای. خواستبرمی آدمی هر نهاد از آه که

 فریاد. بود او آرامش و آسایش محل و سرپناه اما بود؛ کوچک گرچه که ایکلبه دوید؛می خانه سمت به باران میان
 .بود رسیده کلبه به دیگر هم افرا و رسیدمی گوش به هنوز اکبر اهلل
 کمی هم اشگونه و قرمز تگرگ ضربات شدت از هم صورتش و خیس پایش تا سر. شد خانه وارد و کرد باز را در

 .کردمی عطسه مدام و لرزیدمی خود به سرما از او حال. بود شده زخمی
 :پراند جا از را او سرلک جیغ

 کهاین بدون باشه آخرت بار. شدم نگرانت چقدر دونستیمی اگه کردی؟می کارچی هوا این تو بودی؟ کجا االن تا -
 .آورده خودش سر بالیی چه ببین! نگاه نگاه. بری بیرون خونه از بگی من به

 :گفت او. بود خسته بسیار و کردمی درد افرا بدن
 .کن ولم سرلک، نیست خوب اصال حالم -

 روی را خود کرد،نمی صحبت گونهاین کسی با گاههیچ او. دادمی را بدش حال گواه این و بود تند کمی لحنش
 خواب به خستگی شدت از بزند، حرفی سرلک کهآن از قبل و خزید نرمش و گرم پتوی میان و انداخت تخت

 .رفت فرو عمیقی
*** 
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 .پرید خواب از بود، ایستاده کلبه از بیرون ظاهراً که مردی بلند و رسا صدای با صبح
 !کنید باز را در. ایمآمده پادشاه دستور به -

 :گفت تعجب با و گذاشت تمامنیمه را اشخمیازه افرا
 چی؟ -

 سربازان از ایعده. کرد باز را در نمود، پنهان شالش زیر را موهایش کهاین از بعد و پرید پایین تختش از سپس
 که کسی و بود بلند بسیار سلطنتی سربازان قد. بود ایستاده افرا جلوی هم هاآن از یکی و بودند اسب بر سوار حاکم،
 .شدنمی داده نشان بیش گنجشکی افرا تنومند، سرباز آن برابر در. کردندنمی استخدام را بود متر دو زیر قدش

 شده؟ چی -
 :کرد تکرار بلندش صدای آن با وارطوطی سرباز

 .بیایید ما با باید ببریم؛ قصر به را شما تا ایمآمده پادشاه دستور به -
 چرا؟ آخه -

 :گفت و برد باال را صدایش دوباره سرباز
 بدانم؟ کجا از من -

 .بود ادب از دور هاآن نزد زدن، حرف عامیانه و بگویند سخن ادبی ایگونه به بودند موظف پنجم آسمان دربار اهالیِ
 :گفت بگیرد، بهانه و شود بیدار سرلک مبادا کهآن ترس از افرا
 .بریم شاه دیدن به بعد کنم، عوض رو لباسام کنید صبر فقط. میام االن! باشه باشه، -

 :زد فریاد دیگر بار شده، ریزیبرنامه رباتی مانند سرباز
 ...که داریم وظیفه ما اما -

 نشان العملیعکس و نکرد حرکتی جانبی و خشک سنگی مانند سرباز اما پراند؛ جا از را افرا سرلک جیغ صدای
 .نداد

 کارچی جا اون رفتی؟ کجا تو افرا! دیگه بخوابیم بذارید کنید؟می صدا و سر قدراین چرا صبحی؟ اول شده چی -
 ...م
 کوچکی آن به ایحشره برای او. شد روروبه سرباز با که آمد بیرون خانه از کردمی غرغر که حالی در پروازکنان، او

. کند چپ یلقمه یک ناهار عنوان به را او لحظه هر بود ممکن که ماندمی گرسنه و دم و شاخ بی غولی مانند
 .برگشت خانه داخل سرعت به و لرزید خود به اما رساند؛ نخواهد آسیبی او به سرباز دانستمی گرچه سرلک
 :گفت سرباز

 .کنیممی راهنمایی قصر داخل به را شما ما. بیایید ما با باید شما -
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 .بشورم رو صورتم بذارید الاقل -
 .شودنمی -

*** 
 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتتاب این

www.negahdl.com 
*** 

 :گفت سپس و کشید پوف کالفگی با افرا
 .میام شما با من. بریم! خب خیلی -

 فریاد و دوختمی چشم نامعلوم اینقطه و جلو به او. کردنمی نگاه بود، ایستاده جاآن افرا که پایین به گاههیچ سرباز
 .کرد تکرار را کار همان باز باراین و زدمی
 .بیایید آن با توانیدمی است؛گشته مهیا برایتان اسبی -
 افرا به کسی. شد اسبش سوار خشک، حرکاتی با و کرد رفتن راه به شروع کوکی هایبازیاسباب مانند سپس و

 قدم آن سمت به و کرد پیدا سرنشین بدون اسبی انجام سر و دواند چشم او! شود اسب کدام سوار که نگفت
 اسب سوار حال به تا او شد؟می حیوان آن سوار چگونه بود، گشته چروک که صورتی پیراهن این با حال. برداشت

 .بود نشده
 .بلنده خیلی قدش برم؟ باال این از جوریچه حاال -
 رنگ مشکی اسب به تعجب با افرا. کشید شیهه و نشست زمین روی اسب آمد، بیرون دهانش از حرف این تا

 کردندمی گمان همه که راستا مانند هم او شاید شد؟می مگر بود؟ فهمیده را حرفش معنی او. کرد نگاه رویشروبه
 اسب موقع همان که نشست زین روی و کرد بلند را پایش افرا. رسیدمی نظر به گونهاین است، ابله و خنگ حیوانی

 .کشید شیهه دوباره و شد بلند
 .رسیدمی نظر به باهوش خیلی اسب این. بیاورد در شاخ تعجب از افرا که بود نمانده چیزی
 :زد فریاد سرباز

 !رویممی پیش به -
 بلد سواریاسب که افرا. کردند حرکت به وادار را هایشاناسب و زدند فریاد نیز دیگر سربازان حرفش این دنبال به

 کرد؟می چه باید حال. کرد نگاه را هاآن تعجب با نبود،
 :گفت حیوان گوش در و شد خم او
 .برو هااون دنبال میگم، چی فهمیمی اگه -
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 ایشیهه اسب حرف، این با. نداشت او برای ضرری هم امتحانش اما است؛ فایدهبی هایشتالش که دانستمی
 .افتاد راه به هااسب یبقیه دنبال به و کشید

 سرعت به اسب. افتادمی زمین روی شک بدون بود، نگرفته را آن اگر. زد چنگ را اسب افسار و کشید جیغی افرا
 برایشان را راه مردم و کردمی عبور هاخیابان و هاکوچه ها،خانه ها،مغازه از رفت،می پیش جلو به و کردمی حرکت

 به که نگذشت زیادی مدت سرانجام و شدندمی خیره او به تعجب با شناختندمی را افرا که کسانی و کردندمی باز
 . رسیدند قصر
 آن کنار و بود جوشیده آبی کوچک یچشمه قصر کنار. شد پیاده آن از راحتی به افرا و نشست زمین روی اسب
 و رفت چشمه سمت به افرا. کردندمی پرواز دورشان پروانه زیادی تعداد و بودند روییده رنگیبنفش و یاسی هایگل

 دیدار به او. کند پیدا بهتری ظاهر و مرتب را خود یچروکیده هایلباس کرد سعی سپس. شست آن با را صورتش
 .رسیدمی نظر به آراسته و زیبا او حضور در نظر هر از باید و رفتمی ایفرهیخته و بزرگ پری

 :برآورد فریاد دیگر بار سرباز
 .بیایید ما همراه رویم؛می قصر به -

 دنبال به است، مرتب و خوب چیز همه شد، مطمئن کهآن از پس و انداخت نگاهی چشمه در خود تصویر به افرا
 .افتاد راه به سرباز
 الینا همسرشان و رشادت عالیجناب دیدن به توانستندمی مردم و شدندمی باز معینی زمان مدت در قصر هایدروازه
 .بخواهند کمک هاآن از و بروند

 هایانشعاب دیوارها تمامی از. کردندمی تجاوز متر پانزده از و بودند بلند بسیار دیوارها گذراند؛ نظر از را اطرافش افرا
 را جاهمه اشسایه و روییده مجنون بید درخت یک هم دیوار کنج هر در و بود شده کشیده زمین روی تا نازگل بلند
. بود کرده رنگ صورتی پارچهیک را زمین که شده پوشانیده محمدی گل هایگلبرگ با زمین کف. بودگرفته بر در

 .بود سرسبز و زیبا آن، از خارج مثل درست قصر، داخل
 عدد شش. کردندمی پرواز... و سرلک کفشدوزک، حیات، دژم، قسع، سنجاقک، پروانه، جمله از زیادی هایحشره
 :خواندندمی آواز و بودند نشسته مجنون بید درخت کی زیر پرستآفتاب

 رفت اندیش وفا قوم آن پیش***رفت پیش امیران زان امیری یک -
 زمن اندر منم عیسی نایب***من مرد، آن نایب اینک: گفت

 همین بُد خالفت در او دعوی*** کمین از آمد دیگر امیر آن
 جهود خشم را دو هر آمد بر تا***نمود توماری اورن بغل از
 «معنوی مثنوی»
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 .گفتندمی سخن ادبی هم دربار هایپرستآفتاب حتی
 :آورد خود به را او سرباز فریاد

 .نماییممی ورود خواست در رشادت پادشاه از -
 :رسید گوش به مردی ابهت پر صدای که نگذشت چندی

 .شوید داخل -
 امور انجام برای را اتاق آن. گردید نمایان پادشاه یچهره و شدند باز خود به خود هادروازه حرف این دنبال به

 برداشت میزان که شدمی طومارهایی بررسی مشغول تنهایی به جاآن در وی و بودند کرده آماده پادشاه سرزمین
 را... و بود شده آوریجمع بضاعتبی کودکان به کمک برای که مبلغی حشرات، و حیوانات تعداد مرگ محصول،

 .ریزد برهم شاه تمرکز بود ممکن زیرا نداشت؛ را جاآن به ورود حق او یاجازه بدون کسی و بودند نوشته آن داخل
 پادشاه ظاهراً. بود گیاهی و گل هرگونه از خالی قصر، دیگر مناطق برخالف جاآن. نهاد قدم داخل به افرا

 او. کند اشتباهی مالیاتی ارقام تفریق و جمع در بود ممکن زیرا زند؛ برهم را حواسش چیزی بگذارد خواستنمی
 هر. گذاشتمی کنار کاری انجام برای را هاآن از کدام هر و کردمی تقسیم دسته چندین به را حکومت سالیانه درآمد
 .بودند شده نوشته زیادی گزینش و دقت با که شدمی دیگری هایانشعاب شامل دسته

 دوست اشنداشته پدر مانند را، مهربان مرد این او. گذاشت احترام و کرد خم را سرش عالیجناب دیدن با افرا
 .داشتمی

 :گفت و کشید رنگش ایقهوه هایریش به دستی رشادت
 ای؟شده احضار جااین به چرا دانیمی -
 .دانمنمی خیر، -

 .کند صحبت ادبی شاه حضور در باید که دانستمی افرا
 تا وی. بشکند را ششم و پنجم آسمان میان یدروازه قفل دارد قصد پلید راییکای است؛ راه در ایتازه اتفاقات -

 .دارد روا اینجا به را ایوهشیته است توانسته و است بوده موفق حدودی
 یک اما کنن؛ حمله من به خواستنمی هااون. دیدم جنگل تو رو تاشون پنج دیروز خودم من عالیجناب، اما -

 از خواستممی وقتی چون ترسه؛می شما از رسیدمی نظر به! راستی اوه،. داد نجات رو من و اومد مشکی راستای
 .نیومد دنبالم بشم، خارج جنگل

 باعث این و رفت درهم بارهیک به پادشاه یچهره. گفتمی سخن عامیانه و بود کرده فراموش را خود ادبی لحن او
 .نگوید سخن دیگر افرا که شد
 شده؟ چیزی عالیجناب -
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 ترسد؟می من از چون است نشده خارج جنگل از تو با او است؟ داده نجاتت راستا یک -
 .کنم ناراحتتان یعنی... ناراحتتون خواستمنمی کنید باور -

 بر ارتباط هاپری با توانستمی راستا مگر زد؟می حرف چه از دختر این. دوخت او به را اشجستجوگرانه نگاه شاه
 .کردمی متمایز بقیه از را او دختر، این درون در چیزی شک بدون کند؟ قرار
 :پرسید شاه

 شد؟می تو سخنان متوجه راستا -
 :داد پاسخ تردید با افرا
 را چیزهایی اشاره زبان با اما بزند؛ حرف توانستنمی خودش گرچه فهمید؛می را من هایحرف او. جنابعالی بله -
 .فهماندمی من به
 چیزهایی؟ چه -
 ...را وهوگون گل بتوانم تا برد لرزانک یدریاچه به مرا او... خب -
 .اندعجیب بسی هایتحرف -
 به مرا او. کرد برقرار ارتباط من با راستا آن اما اند؛کودن هاآن کردممی فکر شما مثل هم من. دانممی دانم،می -

 ...در تنها که برد مکانی
 :کرد ساکت را او سربازی بلند صدای

 .خواهندمی ورود یاجازه شاهزاده -
 .شود داخل -

 درشت چشمان و سبزه پوستی با بلند، قد پسری. ببیند را شاهزاده تا برگشت او. شدند باز افرا سر پشت درهای
 ساخت؟می آشنا حد این تا افرا برای را او چهره، این چیز چه. بود ایستاده او رویروبه ای،قهوه
 :گفت و کرد خم سر افرا
 .شاهزاده بر درود -

 :گفت و نمود تبسمی شاه
 .بنشین جااین بیا! شهاب آمدی خوش -

 .نشست و رفت شاه کنار در جایگاهش سمت به سپس. کرد تعظیم و زد گرمی لبخند شهاب
 در و دارد را زیرین هایآسمان به حمله قصد پلید، راییکای. است راه در زیادی حوادث گفتم؛ که طورهمان: شاه

 .بشکند را دروازه تا است تالش
 :کرد فکر افرا
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 داره؟ من به ربطی چه هااین آخه -
 با و آمده هم گرد آسمان پنج از دهیم؛می انجام خداوند خواست مبنای بر را، خود هایتصمیم ما که جاییآن از -

 .بیابیم ایچاره راه تا کردیم برقرار ارتباط خداوند با گویی،پیش از استفاده
 :رسید گوش به اتاق از خارج سرلکی، جیغ صدای

 .است سالگان یازده و شش سرلک است؛ سالگان یازده و شش سرلک -
 :گفت شاه

 .داد نشان ما به را تو خداوند و -
 :کرد اشاره خودش به انگشت با. رفتند باال افرا ابروهای

 !من؟ -
 .کرد تایید را او حرف چشمانش بستن با شاه. بود تعجب از سرشار صدایش

 .اممعمولی دختر یک فقط من ممکنه؟ طورچه آخه... اما -
 .نشده تمام هنوز باش؛ داشته صبر: شاه
 :کرد فکر افرا
 شده؟ چی دیگه -
 آورید؟نمی یاد به را ایشان -
 .کرد اشاره شهاب به حرف این با و
 .باشم دیده قبال را او کنمنمی گمان اما هستند؛ آشنا بسیار برایم -
 تا بودند آمده گوییپیش از پس که هستند ستارگان سرزمین فرمانروای آتور، شاه فرزند شهاب، شاهزاده ایشان -

 یابندمی را ایشان ما، سربازان. بینندمی آسیب خواریخون یوهشیته توسط ظاهراً اما ببرند؛ چهارم آسمان به را شما
 ما حضور در حال و آورندمی دست به را خود سالمتی و شده درمان قصر طبیبان توسط او. آورندمی قصر به و

 .اندنشسته
 .نبود خبری او یچهره در رنج و درد از دیگر. کرد نگاه شاهزاده به تعجب با افرا

 :شاهزاده
 .بانو خوشبختم ام،آمده سرزمینم از نمایندگی به -
 .همچنین -

 .کنید رفتن به اقدام ترسریع چه هر است بهتر! مرخصید حال: پادشاه
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 بار اولین. برداشت قدم او پایبهپا و آمد بیرون هم شاهزاده او دنبال به. شد خارج جا آن از سپس و کرد تعظیم افرا
 .کرد بازی انگشتانش با و انداخت پایین را سرش شد؛می قدمهم پسری با افرا که بود
 بیاری؟ خودت با بخوای که هست چیزی -

 .بود شده خیره جلو به که کرد نگاه شهاب به و گرفت باال را سرش افرا
 کنید؟نمی صحبت ادبی شما -
 .دونینمی که کنممی تعجب کنن،می صحبت عامیانه همه ما سرزمین توی -

 :گفت و کرد نگاه افرا به سپس
 .کننمی صحبت عامیانه همه ما سرزمین توی میشه؛ هاآسمون از بعضی شامل قضیه این -
 !جالبه -
 .برگرد قصر به هم ده سرلک. بردار رو داری نیاز سفر برای که ایوسیله هر گفتم،می داشتم -

 :پرسید افرا
 شدم؟ انتخاب من چرا دونیدمی -
 .بوده خدا خواست این دونه،نمی کسهیچ -
 .خداحافظ... پس -
. بودند کرده شروع را خود روز و شده بیدار خواب از مردم. گذاشت طبیعت به پا و آمد بیرون قصر از حرف این با و

 به. فروختندمی تمشکی لواشک هایشانخانه در جلوی زن تعدادی و بردندمی چراگاه به را خود هایپوناس ایعده
 و زن زیادی تعداد بودند؛ شده دعوت همه و شده برپا بزرگی جشن سرزمین، عالمان از یکی دختر عروسی مناسبت

 .کنند برپا شب تا را نشاط و شور بساط بتوانند تا بودند جوش و جنب در مرد
 نور از و گرفتندمی را خورشید جلوی هم گاهی و کردندمی حرکت آسمان در پفکی و نرم ابرهای و بود زیبایی روز
 .کاستندمی آن

 خود هایبرگ دادن تکان با هاگل و کردمی صحبت نرمی به آنان با و دادمی آب خود هایگل به مهربانی پیرمرد
 .خوردندمی چشم به پنجم آسمان در تنها هاییگل چنین. کردندمی اعالم را رضایتشان

 بلند چنانآن جاآن درختان جنگل؛ کنار در و ساکت شهر، از دور محلی. گرفت پیش در را کلبه راه و زد لبخندی افرا
 حفاظت خطرناکی هرچیز برابر در کلبه این از خواستندمی گویا بود، کرده احاطه را کلبه دور شانسایه که بودند
 .کنند

 .زدمی غر لب زیر و کردمی پرواز کلبه دوروبر مدام سرلک
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 معلوم. نیومده که هم حاال بردنش، هاسرباز که هم امروز اومد، دیر که دیشب. هوابهسر یدختره این دست از -
 !رفته کجا نیست

 «!سرلک! هی»: رساند او به را خودش دواندوان افرا
 اومدی؟ باالخره تو -
 شده؟ چی نمیشه باورت سرلک وای -

 :گفت حرص با سرلک
 .میشه باورم باش مطمئن -
 .غیرممکنه چیزی چنین اصال. کنم باور تونمنمی هنوز هم خودم -
 نه؟ یا میگی باالخره -
 ...آخه. امشوکه هنوز -

 «!دیگه بگو»: زد جیغ سرلک
 انتخاب رو من خدا میشه؟ باورت. برم چهارم آسمون به باید من میشی؟ عصبانی چرا حاال! خبخیلی خب،خیلی -

 .کنم نابود رو راییکا تا کرده
 .کرد خندیدن به شروع و گرفت را خود شکم که نگذشت چندی اما کرد؛ نگاه او به تعجب با اول سرلک

 بیرون اتخونه از ترسیمی هاشب تو کردن؟ انتخاب رو تو که بوده قحطی آدم مگه آخه نه؟ کنی،می شوخی -
 رو هاتکتاب خونه بیا. خندیدم قدرچه! خدا وای! زنیمی هاحرف بدی؟ شکست رو راییکا بری خوایمی حاال بری؛
 .مدرسه بری باید بردار،

 .گفت من به رو این پادشاه خود کنم،نمی شوخی من اما -
 کنم؟ باور رو هاتحرف میگی یعنی -
 .نمیگم دروغ وقتهیچ من دونیمی که تو ،آره -
 میاد؟ بر چی بچه، دختر یک از آخه -
 .سالمه نوزده نیستم؛ کوچیک هم خیلی -

 که رویشروبه کمدی و اتاق کنج در خوابیتخت با. کوچک و نمناک تاریک، ایکلبه. رفتند کلبه داخل سرلک و افرا
 .بودند داده اختصاص ضروری لوازم و لباس به را آن یبقیه و کتاب از پر اشطبقه سه

 کفش یک و شال عدد دو سپس. انداخت لباسی آن توی و برداشت را اشکوله افرا. بود محقری و ساده یخانه
 .نداشت هم دیگری لباس. رسیدنمی ذهنش به دیگری چیز برداشت؛

 :پرسید سرلک
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 بری؟ خوایمی راستی راستی -
 خدا دستور به خواینمی که تو. کرده رو کار این که دیده من تو چیزی یک حتما کرده؛ انتخاب رو من خدا. آره -

 نکنم؟ عمل
 گردی؟برمی کی نه، -
 .گردمبرمی کشتمش وقت هر نیست، معلوم -
 داره خطرناک و وحشی جونور تا هزار قویه، خیلی اون که نره یادت نیست؛ کنیمی فکر که هم هاسادگی این به -
 نیستی؟. ضعیفی نیستی؟. ترسویی تو چی؟ تو اما داره؛ آتیش قدرت اون خودش، بدتر همه از و
 .بدم شکستش تونممی هاناو کمک با و داره بزرگ خیلی لشکر یک آسمون هر نمیاد؛ پیش مشکلی -

 .رسید گوش به شهاب شاهزاده صدای
 .برگردیم االن همین باید هست؟ خونه کسی -

 «.برم باید دیگه من سرلک، خداحافظ»: افرا
 .شد خارج کلبه از افرا. نگفت چیزی و کرد بدرقه را او نگاهش با سرلک
 «ای؟آماده»: شهاب

 .بریم تونیممی بله، -
 .کنیم عبور دروازه از باید ببند، رو هاتچشم. خب خیلی -
 ...بـ رو کار این قصر توی باید کردم فکر من جا؟این -
 .ببند رو هاتچشم نداریم، وقت -

 :رسید گوش به شاهزاده صدای. بست را چشمانش و شد ساکت افرا
 .بگیریم رو هم دست باید -

 :کرد باز را چشمانش افرا
 .نامحرمیم که ما ولی -
 .نیست ایدیگه راه نداریم، ایچاره -
 . کرد زمزمه لب زیر را کلمات و گرفت را او دست حرف این با و

 و کردند حل خود در را دو آن گردبادی مانند و احاطه را برشان و دور طالیی ریز هایستاره که نگذشت چیزی
 .گشتند ناپدید و شده کمرنگ سپس
 شناختمی کودکی از را دخترک او شد؛می تنگ افرا برای دلش دید؛می را قضایا این تمامی پنجره پشت از سرلک

 .آوردنمی زبان بر را این گاههیچ گرچه داشت،می دوست را او و
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 ظاهر افرا و شهاب قصر، راهروهای ترینشلوغ و ترددترین پر از یکی در آتور، جنابعالی قصر در چهارم، آسمان در
 افرا دست سرعت به شهاب. نکردند دو آن به توجه ایذره کدامهیچ که داشتند ایعجله چنانآن خدمتکاران. شدند

 .کرد رها را
 دارن؟ عجله قدراین هااین چرا: افرا
 .بریم باید رسیدن، -
 .برداشت بلندی قدم حرف این با و
 کجا؟ چی؟ -
 .کنیم دیر نباید اصلی، تاالر -
 ...اما -

 .برگشت او سمت به و ایستاد شهاب
 «.نیستن مناسب هاملباس»: افرا
 .بیا دنبالم فقط نیست؛ مهم -
 درست بود، رفته عقب که را اشروسری افرا رفت؛ قصر جنوبی ضلع سمت به داشتبرمی قدم تند که حالی در و

 .دوید او دنبال و کرد
 ابتکار. کردمی محو بعد و طالیی ثانیه چند مدت به را پا محل که بود گرفته قرار زمین روی فضا شکل به فرشی

 از را خود راه کردمی سعی او. کند مشغول گونهاین را خود فکر تا نداشت را آن فرصت افرا اما بود؛ جالبی و زیبا
 .کند دنبال را شهاب و کرده باز خدمتکاران میان

 ...نمـ من! کنین صبر... شاهزاده... شاهزاده -
 .کرد قطع را حرفش درخشید،می و کردمی ساطع نور خود از که خاکستری هایلکه با رنگ سفید دری دیدن با
 چیه؟ دیگه این -
 .ماه سنگ -
 ماه؟ سنگ -

 .شد باز آهسته و خورد تکانی در. کرد زمزمه چیزی لب زیر و برد باال را دستش شهاب
 و متحرک تصویرهای با را سقفش و زمین دیوارها، تمامی که بزرگ سالنی. شدند وارد افرا سپس و شهاب نخست

 کرده روشن را آنجا و گرفته قرار ماه جنس از بزرگی میز آن، میان در درست و بودند کرده طراحی فضا از ایزنده
 .بود
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 از افرا. کردندمی نگاه دو آن به لبخند با و بودند نشسته باوقاری شاهزادگان و هاملکه پادشاهان، آن، دور تا دور
 .شد بسته زد، شهاب که حرفی با که بود شده باز کمی دهانش مانند، کهکشان سالن دیدن

 .آسمان پنج فرمانروایان بر درود -
 !شما بر درود -

 :کرد تعظیم افرا
 !درود -
 .گرفت اشخنده کلمه این لفظ از و

 :گفت و گرفت نظر زیر را افرا سبزه، و گرد صورتی و بلند ردای با مردی
 .آمدید باالخره پس -

 «.پدر بله»: شهاب
 .بنشینید توانیدمی... خب بسیار -

 یک دنبال چشم با بنشیند؟ کجا دانستنمی افرا نشست؛ پدرش کنار خالی صندلی روی و برداشت قدم شهاب
 گرفته قرار صندلی یک روشن، پوستی و کشیده صورتی با زیبا، بسیار دختر یک کنار در درست. گشت خالی صندلی

 تنها ملکه، و پادشاه همه آن میان از. گذراند نظر از را اطرافش و نشست آن روی و رفت صندلی سمت به. بود
 .شناختمی را آبتین و آتوسا فرزندانشان و الینا ملکه همسرشان، و رشادت پادشاه

 وارد آوردند،می دارچرخ میز یک روی را ایشیشه و بزرگ ایکاسه که حالی در خدمتکار تعدادی و شد باز سالن در
 .شدند
 از بقیه همراه به سپس و داد قرار میز روی و کرد بلند دقت با را کاسه داشت، تریافتاده جا چهره که هاآن از یکی

 .دارند عجله خیلی که بود واضح. نکشید طول بیشتر ثانیه چند هاآن کار این شد؛ خارج جاآن
 :گفت بود، نشسته افرا کنار که زیبارویی دختر

 مانده؟ قدرچه -
 .کرد ادا را کلماتی لب زیر و بست را چشمانش گذاشت؛ اششقیقه روی را دستانش ستارگان، سرزمین حکمران آتور،

 :گفت او
 پارمیس، بانو اول. کنید آماده را چیز همه. است گرفته قرار خورشید و زمین میان درست ماه نداریم؛ زیادی فرصت -

 .ابرها سرزمین یملکه
 از نرمی و کوچک ابر. کرد فوت کاسه در را نفسش و شد بلند جایش از زد، کمرنگی بسیار لبخند پارمیس ملکه

 .نشست کاسه در و آمده بیرون دهانش
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 :گفت و داشته نگاه بسته را چشمانش آتور شاه
 .دلساست ملکه نوبت حال -

 .نگریست شدمی بلند جا از که مادرش به و زد لبخندی بود، نشسته افرا کنار که دختری
 :کرد فکر خود با و شد خیره او رنگ یخی چشمان و موها به افرا
 ست؟پرآوازه و خوشگل مانیای همون این نکنه -

 درخشانی و بزرگ برف بلور که نگذشت چیزی و گرداند یکدیگر دور به ایماهرانه شکل به را دستانش دلسا ملکه
 .نشست سپس و کرد هدایت کاسه داخل به را آن ملکه. شد پدیدار دستانش میان در

 :گفت آتور، شاه
 .است چهارم آسمان نوبت حال -

 بلند زیبا ایستاره شکل به و طالیی سرعت به آن محل که زد ایـوسه بـ خود دست بر و شد بلند جایش از شهاب
 .پرید ظرف داخل و شد
. است شده انتخاب هاگل سرزمین از نمایندگی به و خداوند جانب از که است کسی نوبت حال. نداریم زیادی وقت -

 !سریع افرا، باش سریع
 :گفت افرا
 بکنم؟ کار چی باید -

 :داد را پاسخش زیبارو مانیای
 .بریز ظرف این داخل را خودت از مو تار یک -

 :گفت آتور شاه
 !نمانده خسوف تا دیگری چیز باش، سریع -

 تلفن هایسیم مانند که کند را موهایش مشکی و براق تارهای از یکی و برد روسری زیر را دستش و شد هول افرا
 .انداخت ظرف درون را تار و شد خم جلو به او بود؛ خورده فر

 هایرنگ از کوچکی گرداب و کردند چرخیدن به شروع باشند، گرفته تازه جانی که انگار ظرف درون مواد تمام
 رنگیهفت غلیظ مایع به و ترسنگین مواد که نگذشت چیزی... طالیی یخی، مشکی، آبی،. دادند تشکیل مختلف
 .شدند تبدیل

 :آرتور شاه
 !است گوییپیش وقت! شد خسوف -
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 گردی سپس و خارج آن از جرقه مانند صدایی. کردند نگاه آن کمانیرنگین مایع و ظرف به اشتیاق با همه
 .گرفت شکل سرشان باالی ابر، از ایگلوله شکل به و شد بلند ظرف داخل از رنگهفت

 !بود عجیب برایش قدر چه. کردمی نگاه را منظره آن گرد چشمانی با افرا
 .شد براق و سیاه دوات، جوهر مانند و داده رنگ تغییر کمکم ابر

 :گفت تعجب با دلسا ملکه
 افته؟می داره اتفاقی چه -

 در او چون نبود، پذیرامکان کسهیچ برای دیدنش اما داد؛می نشان را پوشسیاه مردی تصویر ابر، درون یمنظره
 .بود سیاه قیر مانند هم ابر و رفته فرو محض تاریکی

 :گفت ابرها سرزمین پادشاه برنا،
 نمیده؟ نشون چیزی چرا -

 .داد تکان سر هم آتوسا و کرد تایید را او حرف مانیا
 «.میره راه داره. اوناهاش! بینمشمی من اما»: افرا

 :پرسید پارمیس ملکه
 بینی؟می هم ایدیگه چیز -

 و تاریک ایچهره تصویر، درون مرد گفتند؛می سخن عامیانه و کرده فراموش را زدن حرف ادبی طوری به همه
. داد تشخیص چشمانش از راحتی به شدمی را سختی و سردی. داشتبرمی قدم اقتدار با وجود این با. داشت زدهغم
 درون مرد. بود گرفته بر در را جاهمه تاریکی. بود گرفته قرار حیات هرگونه از خالی و سیاه و تیره مکانی در او

 مرموز مرد آن از. آمد در لرزه به افرا قلب کرد؛ نگاه افرا به و چرخاند را آمیزشخشونت و سرد چشمان تصویر
 بود؟ که دیگر او. بودند نفرت از حاکی همه اش،حرکاتش،چهره چشمانش،. ترسیدمی

 تعجب با مانیا شد باعث که شد خم جلو به کرد،می درد بدنش تمام. شدندنمی باز دیگر چشمانش بود؛ شده خسته
 بلند هایشانصندلی روی از تعجب با همه گذاشت، میز روی را سرش و کشید کوتاهی بسیار آه کند، نگاه او به

 .شد خاموش چیز همه و تیره نظرش در دنیا. کردند نگاه او به و شدند
*** 
 چیزی هر یا ستاره از نشانی آن در بود؛ گرفته قرار رنگکم صورتی دیوارهای با اتاقی در کرد؛ باز را چشمانش وقتی

 بود؟ کجا او. نداشت وجود شود، مربوط چهارم آسمان به که
 بلند و ساده پیراهن. نشست و زد کنار را پتو. بود گرفته قرار رویش رنگیسرخابی پتوی و بود نرم و بزرگ تختش

 .داشت خواب لباس حالت و شدمی کشیده زمین روی تا که بود پوشیده رنگی یخی
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 کجام؟ من -
 .بود گرفته قرار رخابیس و صورتی سفید، هایرنگ به شال عدد چند آن روی که بود سفید دراور یک تختش کنار
 در پیچ ظرفشویی سیم مثل و خورده گره هم در وحشتناکی طرز به موهایش کرد؛ دقت آینه در خود یچهره به افرا
 .داشت پف کمی هم چشمانش و بودند شده پیچ

 کنم؟ باز رو هااین طوریچه حاال! وای -
 و هاستاره و سیارات با راهروها. کرد باز را آن و رفت در سمت به سپس کرد؛ سرش و برداشت را هاشال از یکی

 داشت؟ تفاوت قصر با اتاق داخل طراحی چرا پس. بود قصر در هنوز افرا بودند، شده نقاشی بعدی سه هایکهکشان
 آن در خدمتکار کمی تعداد و بود ترخلوت بودند، شده ظاهر آن در شهاب و افرا که راهرویی به نسبت راهرو این
 .بودند آمد و رفت حال
 در زد؛ صدا را داشت رنگی قرمز موهای و بود پوشیده طالیی و مشکی یساده پیراهن که را خدمتکاران از یکی افرا

 .کند انتخاب را خود پوشش نوع توانستمی خواست،می که کسی هر و بود آزاد حجاب خداوند هایآسمان
 بیاید؟ اینجا میشه خانوم، ببخشید -
 بله؟ -
 کجام؟ من -

 دانست؟نمی خودش و بود قصر در او. کرد نگاه او به تعجب با خدمتکار
 .آتوره پادشاه قصر جااین -
 .ممنون بله -
 سرانجام. افتاد مرموز مرد آن و گوییپیش یاد. بود قصر در هنوز پس بست؛ را در و برگشت اتاق داخل به سپس و

 شد؟ چه آن
 ظاهر کهاین از بعد بود گرفته تصمیم. کرد موهایش کردن درست به اقدام و برداشت قلب شکل به ایشانه افرا

 .برود شهاب شاهزاده دیدن به کرد، پیدا ایآراسته
 دری دراور، کنار درست. گشت حمام دنبال اتاق در کرد؛ درستشان بتوان که بودند آنی از ترسرسخت موهایش
 .بود دستشویی و حمام زیاد احتمال به که داشت قرار رنگ صورتی

 ایقفسه اتاق، کنج در. بود عجیبی مکان. شد وارد و کرد باز را در کرد؛می اذیت را چشمانش صورتی رنگ همه آن
 .بود شده آویزان حوله عدد چند اتاق سر آن و بود گرفته قرار ستاره از پر

 «کجاست؟ دوشش پس حمومیه؟ جور چه دیگه این»: افرا
 .زد صدا را دیگری خدمتکار سپس و کرد باز را در و شد خارج حمام از
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 :آمد طرفش به خدمتکار
 داشتید؟ کاری خانوم؟ بله -
 .داره مشکلی یک جا این حموم ببخشید -
 :کرد باز را حمام در خدمتکار شود؛ وارد تا داد اجازه خدمتکار به سپس و
 چیه؟ مشکل -
 .نداره دوش -

 وقتاون بدید؛ فشار رو سبزرنگ یستاره و هاستاره یقفسه کنار برید باید»: گفت و کرد ریزی یخنده خدمتکار
 «.میشه باز آب دوش

 .آهان -
 .اجازه با پس -
 و رفت قفسه کنار سپس. کرد آویزان حوله کنار و آورد در را هایشلباس افرا. شد خارج جاآن از حرف این گفتن با و

. کرد ریختن به شروع آب نداشت، سوراخی و نقطه هیچ که افرا سر باالی سقف از. داد فشار را سبزرنگ یستاره
 بیاورد؟ کجا از شامپو حال که بود فکر این در. خواباند آن با را موهایش پف افرا

 «.باشه شامپو هاستاره این از یکی شاید»: گفت خود با
 و خارج آن از رنگی طالیی و غلیظ یماده. داد فشارش و گرفت سرش باالی را آن و برداشت رنگ آبی ستاره یک
 .نشد قضیه این متوجه افرا امّا بود؛ بدن شامپوی اصل در که ریخت افرا سر روی
 .شد خارج جاآن از کرکی هایدمپایی با و پیچید موهایش و خود دور به را حوله سپس و شست را بدنش و موها
 گذاشته آن در پوشیده و زیبا پیراهن عدد چند. کرد باز را درش افرا که بود گرفته قرار بزرگی کمد دراور، رویروبه

 .بودند
 کمد، کف. پوشید و کرد انتخاب را بود ترتنگ کمی کمرش دور که صورتی ریز هایگل با سفید پیراهن یک افرا
 در رویش بزرگی پاپیون با پاشنهبی صورتی کفش یک افرا. بود گرفته قرار پاشنهبی و بلند پاشنه کفش عدد چند
 افرا. نبود ایساده کار. زد شانه را موهایش و نشست آن صندلی روی و رفت دراور سمت به سپس. پوشید و آورد

 وقت کلی به کردنشان شانه و کردندمی درست دردسر برایش آن ریز فرهای همیشه اما داشت؛ زیبایی براق موهای
 .داشت نیاز

 آینه در خود یچهره به و کرد سر سفید شال یک سپس و بافت را هاآن شد، تمام موها کردن شانه کار وقتی
 در پشت که دید را شهاب که کرد باز را در و شد بلند جایش از. بود کرده پیدا بهتری ظاهر حال انداخت؛ نگاهی
 .بود ایستاده
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 «.کنم صحبت باهات باید»: شهاب
 :بست را در و شد خارج اتاق از افرا
 .بفرمایید -

 .کردند زدن قدم به شروع هاآن دوی هر
 .شد خونده برامون پیام رفتی، هوش از کهاین از بعد -
 بود؟ چی پیام اون -

 روی از همه بود، افتاده میز روی افرا که زمانی درست. آورد خاطر به را پیش ساعت چند و رفت فرو فکر به شهاب
 افرا از را نگاهش آبتین. آورند هوش به را او کردندمی سعی مانیا و پارمیس بانو و بودند شده بلند هایشانصندلی
 زنی زیبای و بلند صدای ناگهان که کرد صاف سرش روی را تاجش سپس و گفت چیزی آتوسا گوش در و گرفت

 :پیچید اتاق در
 .شد خواهد جهان حکمران زودی به بدی و شرک دهید؛ فرا گوش همگی -

 .کردند نگاه یکدیگر به آرتور و رشادت
 ...دیگری و ما خوب یبنده آتور، فرزند اول نفر. شوندمی انتخاب فرزند دو خداوند، جانب از -

 نگاه او به همه. بود کرده انتخاب را او خداوند شد؛ بلند اشصندلی روی از شهاب. شد برقرار کوتاهی سکوت
 .کردندمی
 ...فرزند ست،بهشتی یالهه -

 «کیست؟ بهشتی الهه»: رشادت
 ببینید؟ را او توانیدنمی طورچه شماست؛ میان درست او -
 .شد ناپدید آرامی به و زد حلقه افرا دور رنگطالیی نوری سپس و

 :کرد نگاه او به و ایستاد باز حرکت از نیز افرا. کرد نگاه افرا به و ایستاد شهاب
 خب؟ -
 .کنیم پیدا رو گوی تا کرده انتخاب رو تو و من خدا -
 چیه؟ گوی -
 .بده شکست رو راییکا تونهمی که شده زندانی قدرتمند مرد یک گوی اون توی -
 .بدم شکست رو اون تا شدم انتخاب من گفت پادشاه اما -
 .میشید کار این انجام به موفق دیگه هم کمک به تا دو شما واقع در -
 کجاست؟ گوی اما -
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 .کنهمی زندگی ایران توی که پیرمرده یک پیش -
 .پراند جا از را هاآن دوی هر سربازی فریاد

 .بروید کنار -
 .شدند روروبه کردند،می حرکت هم سر پشت ردیف دو در که سرباز شش با و برگشتند دو هر شهاب و افرا
 .بودند کرده سفر پادشاه همراهی برای چهارم، به پنجم آسمان از که بودند رشادت پادشاه سربازان هاآن
 .بشوند رد بلند و خشک هایمجسمه آن تا رفتند کنار دو هر شهاب و افرا
 «ان؟جوری همین هم شما سرزمین سربازهای»: افرا
 .انطالیی پا تا سر اما معمولیه؛ آدم مثل ظاهرشون. داره فرق دیگه هایآسمون سربازهای با ظاهرشون هااون -

 .پیچید قصر سرتاسر در و شد بلند مسجد از اذان دلنشین صدای موقع همان
 ...حضرت دهممی شهادت است، بزرگتر خدا -

 فارسی زبان به دعاهایش تمامی و قرآن که تفاوت این با اسالم همانند دینی بود؛ ماهتیسایی هاآسمان تمامی دین
 .بودند

 «.بخونیم نماز بریم»: گفت شهاب
 تمامی اذان هنگام به که داشت وجود قصر هر در زیبایی و بزرگ ینمازخانه. رفتند نمازخانه به هاآن دوی هر

 عابد بزرگترین رهبری به و رفتندمی جاآن به پادشاهان، و هاملکه تا گرفته سربازان و خدمتکاران از قصر، اعضای
 .کردندمی اقامه جماعت به را نمازشان سرزمین، آن

 .بودند شده جمع آن در همه و بود شلوغ نمازخانه
 «.کنندمی زندگی چهارم آسمون تو شونهمه ادریس، و عیسی خضر، الیاس، حضرت که شنیدم»: افرا

 .کرد تایید را حرفش و داد تکان کمی را سرش شهاب
 گیره؟می عهده به رو نماز رهبری کدومشون ان،بزرگی پیامبرای چهارتاشون هر -
 .میدن انجام رو کار این ایدیگه مسجدهای توی شونبقیه کنه؛می اقامه جااین رو نمازش معموالً خضر حضرت -

 :شد بلند جمع صلوات صدای ناگهان که زدندمی حرف و بودند ایستاده جماعت نماز صف آخرین در دو آن
 .محمد آل و محمد بر درود -

 توانستنمی او و بود ایستاده افرا جلوی زیادی جمعیت. گفتندنمی عربی به را هاآیه و ذکرها گاههیچ هاماهتیسایی
 است؟ افتاده اتفاقی چه بفهمد

 «شده؟ چی»: پرسید شهاب از
 .اومده خضر حضرت -
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 .کرد ساکت را شهاب و پیچید نمازخانه در خضر حضرت صدای
 مهربان، یبخشنده خداوند نام به. است حکیم دانای او همانا که خوانیممی ظهر نماز خداوند رضایت و رضا برای -

 ...پروردگارا
 و داشت لب بر شیرینی لبخند. نشستندمی حضار دل در راحتی به و آمدندمی بیرون او دهان از عشق با کلمات

 سیر جاآن از دور و دیگر مکانی در کردمی فکر دیدنش با هرکسی که کردمی ادا را هاآیه جان و دل با چنانآن
 دین در که قنوت هنگام. گنجیدنمی کسی ذهن در هرگز که بود عظیم چنانآن خداوند به او عشق. کندمی

 گویا که گرفتمی پایین را سرش و آسمان به رو را هایشدست چنانآن خوانند؛می اول رکعت در را آن ماهتیسایی
 .کندمی گدایی خداوند از
 :گفت شد،می سرازیر هایشگونه از که اشکی با
 و ایمان نور و ببخشی را بندگانت دارم تقاضا کنیم؛می را اتبندگی و ایمآورده ایمان تو به هاستسال! پروردگارا -

 ...مبادا که نکنی دریغ هاآن از را عبادت
 .بود شده خیس اشک از صورتش و خوردندمی تکان هایششانه

 .برهان دوزخ آتش از را ما! پروردگارا -
 و نشستند همه نماز از بعد. نبود اتمامش خواستار ایتماشاکننده هیچ که کردند اقامه را نمازشان زیبا چنانآن

 .نمود آغاز را اشسخنرانی و زد گرمی لبخند خضر حضرت
 که است واالتر کنندگان،وصف توصیف از و برتر ها،پدیده به داشتن شباهت از که سزاست را خداوندی سپاس -

. است پنهان اندیشمندها فکرهای یهمه بر عزتش، بزرگی با و آشکار، بینندگان یهمه بر آورش،شگفتی تدبیر
 ...آگاهی که آن نه داناست،

 لب بر زیبایی لبخند و گفتمی سخن آرامش با. بودند او بصیرت و آگاهی روی از و دلنشین زیبا، کلماتش تمام
 .زدمی را حرفش و دوختمی حضار از یکی به را چشمانش گاهی از هر و داشت

 از. دیدمی را او یسرزنده و درخشان یچهره راحتی به افرا بود؛ ایستاده خضر حضرت و نشسته حاضران که حال
 زیر را دستانش. داشتمی دوست را موی سپید پیرمرد آن قدرچه. بود کرده احساس خود دل بر را مهرش اول همان
 .دادمی گوش او به وجود تمام با و بود گذاشته اشچانه
 .فرستادند صلوات ایشان خیر پر وجود فضیلت به و خواستند پا به حاضران یهمه شد؛ تمام سخنانش وقتی

 .فرستاد صلوات جمع پای به پا و کرد تررنگ پر را برکتش پر لبخند خضر حضرت



 

 

36 

 

 بهشتی الهه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Amelia 

 خضر حضرت دیدن به نیز ایعده. شدندمی خارج نمازخانه از دستهدسته نمازگزاران و بود شده تمام نماز حال
 سواالتشان به و کردمی رفتار آنان با گرمی به نیز مهربان و بزرگ مرد این و کردندمی صحبت او با و رفتندمی

 .دادمی پاسخ
 .رفتند نزدش شهاب و افرا شد؛ خارج نمازخانه از نیز گروه آخرین وقتی

 .سالم -
 :گفت و کرد نگاه افرا به خضر حضرت

 .دخترم سالم -
 .کرد دریافت دلنشینی پاسخ و داد سالم نیز شهاب

 :گفت نماییدندان لبخند با افرا
 !بینممی نزدیک از رو شما دارم نمیشه باورم -
 ...نظر این -

 .دوید هاآن سمت به و شد نمازخانه وارد ایخدمه
 میان؟ اینجا هاملکه و هاپادشاه از ایعده امروز که نداشتید خبر حضرت -

 :گفت بود، نشده خدمتکار منظور متوجه که خضر حضرت
 افتاده؟ اتفاقی مگه -
 .دادید تغییر عامیانه به ادبی از رو زبونتون نماز، اواخر -

 .شد پریشان بارهیک به مهربانش یچهره
 .برم باید ببخشید، رو من لطفاً. کنم عذرخواهی برم باید کردم، ناراحت رو خدا هایبنده من! من بر وای -
 .شد خارج جاآن از رفت،می پیش و داشتبرمی قدم اشدستی چوب کمک با که حالی در سپس و

 «شد؟ ناراحت قدراین یهو چرا»: افرا
 .باشه کرده ضایع رو کسی حق ترسهمی -
 بود؟ کرده کارچی مگه -
 نظرشون به عامیانه و زننمی حرف ادبی هاآسمون از بعضی دربار افراد. اومدن دیگه هایسرزمین از رفته؟ یادت -

 .میاد زشت
 :داد ادامه سپس

 بدم؟ نشون بهت رو مونسرزمین داری دوست مونده، شب تا زیادی زمان -
 شب؟ تا چرا حاال -
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 .بشیم آماده ماموریت برای باید شب -
 عجیبه، کارهاشون میگن. دونمنمی زمین درباره هیچی هنوز ندارم، آمادگی هنوز من! زوده خیلی این اما -

 از ایگوشه فقط این و کننمی ـیانـت خــ هم به کشن،می آدم میگن، دروغ راحتی به عجیبه، رفتارهاشون
 .کارهاشونه

 .بکنه کارها خیلی تونهمی بشکنه، رو دروازه راییکا اگه. بریم زودتر چه هر باید -
 بده؟ انجام براتون رو کار این خوایننمی ازش چرا گیره؟نمی رو جلوش خدا چرا پس -
 .هستیم هم ما هستن، آزاد هااون که طورهمون نداره؛ هازمینی با که طورهمون نداره، ماها کار به کاری خدا -

 :گفت برد،می پی سرلک هایحرف صحت به و کردمی نگاه منطقی قضیه به حال که افرا
 !بودم نشده انتخاب ماموریت این واسه کاش ای اصال! نبود طوراین کاش ای -

 :شد خانه نماز وارد خدمتکاری موقع همان
 .ببینن رو شما خوانمی پدرتون شاهزاده، -

 :برگشت افرا سمت به دوباره بعد و داد تکان را سرش شهاب
 و دادیم بهش رو سلطنتی نشون کهاین از بعد و پیرمرد پیش میریم فقط ما. افتهنمی اتفاقی هیچ باش مطمئن -

 .میاریم در توش از رو مرد و گیریممی رو گوی اومدیم؛ قصر از که کردیم قانع رو اون
 :شد وارد دوباره خدمتکار

 .منتظرن پدرتون عالیجناب، -
 :گفت خود با بود، شده کالفه کمی که افرا. شد خارج جاآن از و برگشت خدمتکار سمت به شهاب

 .بگیرم کتاب زمین یدرباره و کتابخونه برم بهتره -
 جا آن. کرد پیدا را کتابخانه ها،ندیمه و خدمتکاران از وجوپرس با و شد خارج باشکوه مکان آن از فکر این با و

 .بود پوشانده طالیی هاییقفسه را دیوارهایش تمامی که بود روشن بسیار مکانی قصر، نقاط تمامی برعکس
 :گفت دل در و کرد نگاه منظره آن به تعجب با افرا
 !خوبه قدرچه بزرگه، قدرچه قشنگه، قدرچه جااین -

 با او. باشد حقیقی توانستنمی ایمنظره چنین. بود کتاب عاشق او. ساختند گشادی لبخند و رفتند باال لبانش کمکم
 فقط حال به تا او چون است؟ بزرگ قدراین هم هاگل سرزمین قصر یکتابخانه آیا که کردمی فکر خود

 .بود دیده را قصر از خارج هایکتابخانه
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 کتابدار دنبال چشم با افرا. داشت قرار کتاب هزار از بیش هرکدامشان در در که بود شده تشکیل طبقه سه از جا آن
 نشسته میزی پشت رسید،می پایش نوک و زمین کف تا که بلند هایریش با پیرمردی. بگیرد کمک او از تا گشت

 .خواندمی چیزی دقت با اشفرهیخته و دانا چهره آن با و بود
 :رفت سراغش افرا
 کنید؟ کمک من به میشه! آقا سالم -

 ایجاد صورتش در تغییر ایذره که این بدون و گرفت کتاب از را چشمش بود، کتابخانه سرپرست اتفاقاً که پیرمرد
 «خواید؟می کتابی چه»: پرسید کند،

 .خواممی زمین یدرباره کتاب تا چند -
 :گفت و کشید دستی هایشریش روی

 .داریم زمین درباره کتاب دو و شصت و صد -
 .بدید رو هاشبهترین از تا سه میشه اگه پس -

 :گفت و برد باال را راستش دست پیرمرد
 .بیاید اینجا ،11 شماره کتاب و یک و 270 شماره کتاب و 366 شماره کتاب -

 درست میز، روی سپس و رفتند دو آن طرف به زنانبالبال و آمده بیرون شانقفسه توی از کتاب سه موقع همان
 .نشستند پیرمرد و افرا بین
 روی را هاکتاب و رفت میزی سمت به کرد،می تشکر پیرمرد از که حال همان در و برداشت را قطور هایکتاب افرا
 را آن طبیعی هایویژگی و کشیده زمین از مختلفی تصاویر آن در. کرد بازش و برداشت را اول کتاب. گذاشت آن

 هرکدام درباره سپس و بود کرده صحبت هاآن تشکیل چگونگی و هاقاره درباره بعد کمی. بود داده توضیح
 و شده منقرض حیوانات یدرباره و کردمی ترگسترده را بحث کمکم. دادمی را... و جغرافیا هوا، و آب مثل اطالعاتی

 شده زیبایش مباحث و کتاب این جذب قدرآن افرا. دادمی توضیح هاانسان تفکر نوع و اخالقیات یا انقراض حال در
 .کرد تمام را کتاب ساعت چند عرض در و شدنمی زمان گذر متوجه که بود

. بود قطوری و بزرگ کتاب. خواست ایران یدرباره را جاآن کتاب ترینکامل و بهترین و رفت پیرمرد سراغ دوباره
 صحبت سرزمین آن اقوام تکتک درباره و کرده شروع باستان ایران از. کرد خواندن به شروع و برداشت را آن افرا

. هستیم خبربی هاآن وجود از هم هاایرانی ما خود حتی که بودند قدیمی قدرآن هایشانبعضی که اقوامی. بود کرده
 .است بوده قدرتمند بسیار خود زمان در و شدمی اداره کجان توسط که کَجانیان قوم مانند
 از او! است بوده زیبا و عظیم کشور این تمدن قدرچه که گفتمی خود با و خواندمی را ایران تاریخ ذت*لـ با افرا

 مرگ حتی بود؛ شده نوشته آن در درستی به وقایع تمام. رسیدمی پهلوی دوران به حال و کرده شروع باستان ایران
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 تمام نیز را پهلوی تاریخ افرا رساند؟ قتل به را او حکومت یا کرد خودکشی آیا که دارد سوال جای هنوز که تختی
 آخر در و رسید تحمیلی جنگ سال هشت به بعد و خواند مطالبی ایران اسالمی جمهوری یدرباره سپس و کرد

 .کرد تمام را ایران تاریخ
 گرد چشمانی با افرا. دادمی نشان را پوشش و تفکر نوع که رسید امروزی ایران از تصاویری و مطالب به آن از پس

 هایشگونه. کرد نگاه بود داده حالت را دیگر نیمه و کچل را آن از نیمی و کرده بنفش را موهایش که دختری به
 ،براق قدرآن. بودند هایشلباس بدتر همه از. داشت عروسکی و باال سر دماغی و قرمز و بزرگ لبان و استخوانی

 هایترافیک از تصویری با و زد ورق را کتاب. کشید خجالت آن دیدن از هم افرا که بودند تنگ و کوتاه جیغ،
 آلودگی درباره آن یادامه در. بود شده گرفته تهران هایخیابان ترینشلوغ از یکی از که شد روروبه شهری سنگین

 دلیل همین به و است صنعتی شهری اراک گفتمی و بود کرده صحبت اراک و تهران مثل شهرهایی در هوا
 .شوندمی مبتال غیره و ریوی هایسرطان به آن از زیادی مردم سالیانه و باشدمی آلوده بسیار هوایش

 :گفت ناراحتی با افرا
 اومده؟ ایران سر بالیی چه! وای -

 در درختان. بودند شده پر زباله از که آورد هارودخانه و هاجنگل و طبیعی منابع از تصویری بار این. زد ورق را صفحه
 مگس مثل کثیف حشرات اقسام و انواع و بردندمی سر به پاره پالتوهای و شکسته هایلیوان و هاپالستیک میان
 از رودخانه آب و بود افتاده مرده ماهیِ تعدادی رودخانه، کنار ترطرف آن کمی. کردندمی پرواز برشان و دور

 چنین نیز را زادگاهش و پنجم آسمان افرا. بود حرکت حال در و شده پر خربزه و هندوانه پوست و چای هاینخاله
 چنین تحمل بکند؟ توانستمی کاری چه شد،می گونهاین هم او سرزمین روزی اگر. لرزید خود به و کرد تصور

 .بود غیرممکن مکانی
 به پاره هایلباس با و بودند نشسته خیابان کنار و گوشه که دادمی نشان را معتادی و فقیر هایانسان بعد، تصویر
 .بودند شده خیره زمین

 ترس با بودند؟ شده بدبخت قدراین هاانسان چرا. کرد نگاه شانخوردهچروک و تاریک هایچهره به ناراحتی با افرا
 به اشک از پر چشمانی و گلی و کثیف صورتی با و بود نشسته روپیاده در پا، بدون کودکی. کرد نگاه بعد عکس به

 کاش ایکه کرد آرزو دل ته از او. شد جمع ناراحتی شدت از افرا یچهره. کردمی گدایی هاآن از و نگاه مردم
 آمد؟برمی او دست از کاری چه اما کند؛ کمک هاآن به توانستمی

 .آورد خود به را او خدمتکاری صدای موقع همان
 .ببینن رو شما خوانمی پادشاه بانو، -

 .برگشت سمتش به افرا
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 کی؟ -
 .آتور پادشاه -

 :پرسید نبود، بلد را پادشاهان نام که افرا
 آسمونه؟ کدوم فرمانروای -
 .جاهمین -
 بدید؟ نشون من به رو راه میشه! آهان -
 .بیاید من دنبال لطفا البته، -

 گردش حال در که مشتری و زحل از تصاویری که راهرویی از دو آن. کرد دنبال را او هم افرا و افتاد راه به خدمتکار
 هایدستگیره با مشکی در یک جلوی خدمتکار سرانجام و کردند عبور کشید،می نمایش به را بودند خورشید دور به

 .ایستاد درخشان و سفید
 .آتوره عالیجناب اتاق جااین -

 .زد در و آمد جلوتر رسید؛می متر شش به اشبلندی که کرد نگاه دری به و برد باال را سرش افرا
 .شو داخل -

 .شدمی باز راحتی به و بود ترسبک کردمی فکر که چیزی آن از. داد هل را در افرا
 حرکت هاآن از بعضی گاهی از هر و بودند شده نقاشی زنده و کوچک هایستاره با و بودند ایسورمه اتاق دیوارهای

 را آنجا و بودند شده ساخته ماه سنگ از اتاق، داخل وسایل. رفتندمی سمتش آن به دیوار سمت این از و کردندمی
 .کردندمی روشن

 از که دوخت چشم پادشاه به و گرفت بود، تخت کنار که کتاب بزرگ و سفید یقفسه روی از را نگاهش افرا
 .کردمی تماشا را خود قلمروی اتاق؛ کنج در ایپنجره
 براتون زیادی مشکالت جااون ممکنه. بری زمین به من پسر با قراره دونی،می خودت که طورهمون»: پادشاه

 «.بمونید جااون زیادی مدت بشین مجبور و بیاد وجودبه
 و هازباله میان باید که کردمی فکر او. لرزید خود به داشت، ایران از دیگری تصور تصاویر، آن دیدن با که افرا

 .ببرد سر به کثیف و زشت هایانسان
 :داد ادامه شاه

 .کنه محافظت تو از باید که منه پسرِ این بیاد، شماها سراغ و بشکنه رو قفل راییکا اگه -
 چیه؟ هاحرف این از منظورتون -



 

 

41 

 

 بهشتی الهه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Amelia 

 تا بخونیم محرمیت یصیغه یک بینتون کوتاهی مدت برای بشید، ترراحت شما که این برای گرفتیم تصمیم ما -
 .بشه تموم ماموریتتون که وقتی

 .شد خوشحال آیدمی در هشاهزاد یک عقد به کهاین فکر از اما بخورد؛ او به شهاب دست نداشت دوست گرچه افرا
 رو صیغه و بریم تاالر به باید االن همین چون نشی؛ شوکه تا بگم بهت زودتر رو خبر این خواستممی فقط»: شاه

 «.کنیم زمین راهی رو شما هم بعد و بخونیم
 :گفت تعجب با شود، کار این به مجبور زود قدراین کرد،نمی فکر که افرا
 االن؟ همین -
 .بله -
 .شود باز اتاق در شد باعث که برد باال را دستش حرف این با و
 .میریم شارابه تاالر به -
 شارابه تاالر به دو آن که نگذشت زیادی مدت. افتاد راه سرش پشت هم افرا برداشت؛ قدم و شد پیشگام سپس و

 .رسیدند
 و شاهان تمامی همراه به خضر حضرت. کرد باز را در کارش، این با و برد باال را راستش دست دوباره آتور شاه

 .بودند جاآن آسمان پنج هایملکه و شاهزادگان
 .داد آرامی سالم و زد کمرنگی لبخند افرا. ایستاد او کنار و رفت شهاب سمت به و داد سالم همه به آتور
 «.کنید شروع را کارتان توانیدمی خضر حضرت. ستا آماده سفر برای چیز همه»: آتور

 انداخت پایین را سرش کشید،می خجالت که افرا. ایستاد کنارش سپس و رساند افرا به را خود و برداشت قدم شهاب
 .شد خیره هایشکفش به و

 افرا به نگاهینیم شهاب. کرد خداوند آیات یزمزمه به شروع و رفت سمتشان به زیبایی لبخند با خضر حضرت
 که آوردمی پدید نورهایی دستش حرکات با که شد خیره خضر حضرت به سپس و جویدمی را هایشلب که انداخت

 بلند را دستش یک افرا. کردندمی احاطه ایدایره شکل به را دورشان و رفتندمی شهاب و افرا سمت به رقـــص با
 تا شدند ترکمرنگ و کمرنگ نورها که نگذشت چیزی. گرفت بر در را او خوبی حس داد، عبور هاآن میان از و کرد

 .رفتند بین از سرانجام
 .بود شده محرم او با حال. انداخت شهاب به کوتاهی نگاه افرا
 «.برید زمین به باید! باشید سریع»: آتور
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 خبر درونش از کسی البته کرد،نمی فرقی برایش افرا با شدن محرم انگار و بود نکرده تغییری شهاب یچهره
. کردمی پنهان خود جدی یچهره پشت را این و بود غوغا درونش شاید کرد، قضاوت او یدرباره تواننمی و نداشت

 .ایستاد آن داخل و رفت بود شده نقاشی زمین کفِ و اتاق کنج در که سفیدرنگ ایدایره سمت به و برداشت قدم او
 :گفت خود با افرا
 .برم دنبالش باید هم من البد -
 انداخت؛ لرزه به را او دل و گرفت را افرا دست شهاب. ایستاد شهاب کنار و شد دایره وارد هم او فکر، این با و

 شد؟می مگر اما بگیرد؛ خود به تفاوتیبی یچهره کرد سعی افرا. زدمی دست او به که بود بار دومین
 یدایره آن. بود زمین به ورود برای هاآن کلید کلمات، آن. کرد زمزمه چیزی لب زیر و بست را چشمانش شهاب
 افتدمی اتفاق جادویی چه بار این که بود فکر این در افرا. آمد در زمین شکل به کم کم و کرد پیدا رنگ تغییر سفید

 .رفت فرو زمین داخل و شد خالی پایش زیر ناگهان که
 :گفت و کرد نگاه برنا همسرش به پارمیس بانو
 .کنن پیدا رو گوی بتونن بشکنه، رو دروازه راییکا کهاین از قبل امیدوارم -

*** 
 ترینشلوغ از یکی در ملک خیابان در درست. شدند ظاهر اراک هایخیابان ترینشلوغ از یکی در شهاب، و افرا

 هایشانلباس و آنها به تعجب با هم مردم و بودند ایستاده کوچک فروشی موبایل یک جلوی دو آن. روز ساعات
 .داشت تن بر شنل و سلطنتی لباس هم شهاب و پیراهن افرا. کردندمی نگاه

 «.ایمدیوونه ما کنن فکر ممکنه بخریم، لباس سریع باید»: شهاب
 :کرد فکر افرا
 .کشننمی هم خجالت. پوشیدن همه جلوی و کردن پاره رو شلوارهاشون که اندیوونه هااین من نظر به -

 .پراند جا از را او ماشینی بوق که بود موقع همان
 و برداشت مانتو دست چند سرعت به سپس. کشاند فروشی لباس یمغازه یک داخل را او و گرفت را افرا مچ شهاب

 .داد فروشنده به را آنها
 :گفت و کرد هاآن دوی هر به نگاهی فروشنده

 میشن؟ خانوم یاندازه هامانتو که مطمئنید -
 «.میشن اندازش آره،»: شهاب

 «خوره؟می تنشون به میاد، بهشون اصال ببینن کنن، پرو بدید که بهتره ولی»: فروشنده
 کنن؟ چی بدیم -
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 .اتاقه اون تو! جااون. پرو -
 جاآن در تا داشت چیزی چنین هم اتاقش در. کرد نگاه داد،می نشان فروشنده که کوچکی اتاق به شهاب
 .داد افرا به و برداشت را هالباس. کند عوض را هایشلباس
 :گفت او به آرام سپس

 .کنی عوض رو هاتلباس و جااون بری باید کنم فکر -
 «چی؟ یعنی پرو دونیمی»: افرا
 .زنممی حرف فروشنده با من برو، تو حاال. میگن هااتاق اون به کنم فکر -
 .باشه -

 سعی کند، فرض دیوانه را هاآن فروشنده ترسیدمی که شهاب. بست را در و شد اتاق وارد و گرفت را هالباس افرا
 رفت فروشنده سراغ بود، خوانده چیزهایی تئاتر سالن درباره هایشکتاب در که او. بگیرد خود به عادی ایقیافه کرد

 :گفت او به و
 نه؟ میاد، عجیب نظر به هاملباس -

 :گفت و کشید دستی تاسش نیمه سر روی فروشنده
 .پوشیدید لباس هاقدیمی مثل آره، -

 :گفت حال این با اما بود؛ متنفر گفتن دروغ از شهاب
 دیدید؟ رو رهگذر تئاتر -
 .نشنیدم هم رو اسمش حتی نه، -
. بیایم هااین با شدیم مجبور و شد گم هامونلباس نمایش از بعد ولی تئاتریم؛ این بازیگرهای خانوم این و من -

 بفروشه؟ مردونه هایلباس که شناسیدنمی رو جایی شما. بخریم لباس و بریم باید هم حاال
 .خوبه هم هاشجنس. هست خیابون اونور یکی چرا، -

 «بیاین؟ لحظه یک میشه! شهاب آقا یعنی... شاهز»: افرا
 :گفت و رفت پرو اتاق در پشت شهاب

 بله؟ -
 :گفت آرام افرا
 ندارن؟ بلندتر چیز یه میشه؛ معلوم پاهام ان،کوتاه خیلی هالباس این ولی ببخشید -

 :پرسید فهمید،نمی را افرا منظور که شهاب
 !باشه بلند نباید که مانتو چی؟ یعنی -
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 :بدهد توضیح کرد سعی افرا
 که هاییلباس این اما نمیشه؛ معلوم پاهام همین واسه رسه،می زمین کف تا پوشممی پیراهن من وقتی ببینید -

 .میشه معلوم پاهام همین واسه ان،کوتاه خیلی میگید، مانتو بهشون شما
 :گفت بود، فهمیده را افرا منظور که شهاب

 .میارم شلوار تا چند برات االن وایسا جاهمین. بپوشیش شلوار با باید. جوریههمین مانتو -
 و رفت جلوتر کمی ندید خواستمی که را چیزی چون اما کرد؛ نگاه را اطرافش و شد خارج مغازه از سرعت به او

 .فروختمی شلوار و بود نشسته خیابان کنار که افتاد فروشیدست به چشمش ناگهان که گشت را اطراف
 .شودمی افرا یاندازه کردمی فکر که برداشت شلوار عدد سه و رفت سمتش به شهاب

 میشه؟ قدرچه قیمتشون -
 !مفت مفته تومنه، بیست ایدونه -

 و آورد در را آن نیاید، پیش برایش مشکلی سفر در تا بود، گرفته پدرش از پول کیف یک خوشبختانه که شهاب
 هزارتومانی ده یک و هزارتومانی پنجاه تراول یک کرد،می تشکر پول یدرباره کتابش مطالب از که درحالی سپس

 .داد فروشنده به و آورد در
 «!طال دستت ای»: فروش دست

 و کرد باز کمی را در الی رسید، پرو اتاق به وقتی. گرفت پیش در را مغازه راه و برداشت شلوار سه سریع شهاب
 .فرستاد داخل را هاشلوار

 فکر او. شد بلند آخش و خورد اتاق کوتاه سقف به سرش و پرید جا از بود، شده شوکه شهاب دست دیدن از که افرا
 .ببیند شلوار و شال بدون را او و کند باز را در شهاب است ممکن االن که کردمی
 .بگیر رو شلوارها -

 آسودگی سر از نفسی شد، خارج جاآن از شهاب دست که وقتی و گرفت را هاشلوار و کرد گوش حرفش به افرا
 کمربند یک با و رنگسفید بود، تنش که مانتویی. پوشید و برداشت را پررنگ لی هایشلوار از یکی سپس. کشید

 .بود زیبا بسیار. شدمی گشاد کمی پایین به کمر از و بود شده تزیین طالیی
 کمی دست زیبایی در که افتاد مانتویی به چشمش که بردارد را آن خواست بود، آمده خوشش لباس همین از که افرا
 .نداشت بود، تنش در که اینی از
 .بپوشم هم رو این حاال بذار -



 

 

45 

 

 بهشتی الهه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Amelia 

 که افرا. بودند مخفی نیز هایشدکمه و بلندتر جلویش از آن پشت. بود رنگچرک صورتی و دخترانه بعدی مانتوی
 نگاهی آینه در خود به و پوشید را بود رنگ مشکی که دیگری شلوار آید؛نمی مانتو آن به اصال لی، شلوار شد متوجه

 .بود زیبا بسیار هم مانتو این انداخت؛
 پیشخوان روی و آورد بیرون را هالباس بقیه و کرد سرش را شالش سپس کرد؛ انتخاب را اولی مانتو، دو بین از او

 .گذاشت مغازه
 «خوای؟می رو کدومشون»: شهاب

 «.پوشیدم که یکی همین»: افرا
 «میشه؟ قدرچه مانتو این قیمت آقا»: شهاب

 . تومن 95 نداره، قابل -
 .داد فروشنده به و آورد در اعتباری کارت بار این شهاب

 رمزتون؟ -
 :آورد خاطر به را بود گفته او به پدرش که چیزهایی شهاب

- 12 ...25. 
 .برگرداند شهاب به رسید همراه به را کارت سپس و کرد وارد را رمز فروشنده

 .باشه مبارکتون -
 .شد خارج آنجا از افرا همراه به و زد فروشنده به لبخندی شهاب
 «.بخریم شلوار و کت من برای باید حاال»: شهاب

 کجا؟ از -
 .هست خیابون اونور مغازه یک گفت فروشنده -

 هم خردسال کودک یک حتی که طوریبه. بود کم بسیار یکدیگر با هاماشین یفاصله و بودند شلوغ بسیار هاخیابان
 .کند عبور هاآن میان از توانستنمی

 چراغ به چشمش. بود غیرممکن تقریبا کاراین اما کند؛ عبور هاماشین میان از کرد سعی و رفت خیابان کنار شهاب
. کردندمی عبور پیاده عابر خط از قرمز رنگ شدن روشن با و بودند ایستاده آن کنار مردم که خورد سبزی و قرمز

 حرکت به شروع آنها هردوی قرمز رنگ شدن روشن با. کرد دنبال را او هم افرا و رساند جاآن به را خود شهاب
 .رساندند خیابان سمت آن به را خود راحتی به و کردند
 آنجا از هایشلباس پوشیدن از پس و رفت پرو اتاق به و کرد انتخاب شلواری و کت سریع و شد مغازه وارد شهاب
 :گفت و زد کوچکی لبخند. بود شده جذاب قدرچه کرد؛ نگاه او به افرا. شد خارج
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 !قشنگه خیلی -
 افرا که شد متوجه اما شد؛ خارج جاآن از و کرد حساب را هایشلباس پول سریع و زد کوچکی لبخند نیز شهاب

 .است نیامده دنبالش
 !افرا؟ -
 بله؟ -
 .هتل بریم باید! جااین بیا -
 چیه؟ هتل -
 .مسافرها استراحت محل -
 :کرد زمزمه لب زیر سپس و
 جوری؟چه ولی کنیم؛ پیدا آژانس باید -
 .بودند نداده توضیح بیشتری چیزی و بود شده صحبت آژانس کار یدرباره فقط هایشکتاب در

 «بریم؟ جادو با طورهچه»: افرا
 !بیا من دنبال کنیم؛ پیدا خلوت جای یک باید آره، -
 و تنگ یکوچه یک به آخر در و کند پیدا خلوت جایی تا دوید هاکوچه پس کوچه توی حرف این گفتن با سپس و

 آن اواسط تا و کرد کوچه وارد سختی به را خود. داشت انتهایش در زده زنگ و متروکه دری تنها که رسید بلند
 :گفت و کرد افرا به رو سپس. کشاند

 ای؟آماده -
 :پرسید سپس. کرد اعالم را خود رضایت سر، دادن تکان با افرا
 بگیریم؟ رو هم دست نباید -
 .رفتمی یادم داشت گفتی، شد خوب! چرا -

. نگرفت بر در را افرا حسی هیچ قبل دفعات برعکس بار،این گرفت؛ را افرا دست و کرد متمایل جلو به کمی را خود
 .شدمی عادی برایش داشت شاید

 جلوی درست و شدند ناپدید سپس و طالیی هاآن هردوی. کرد زمزمه چیزی لب زیر و بست را چشمانش شهاب
 .ندید را هاآن کسی و بود خلوت اطرافشان شکر را خدا. شدند ظاهر اراک هتل بهترین امیرکبیر، هتل

 «!بیا دنبالم»: شهاب
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 ایگوشه. شد هتل وارد شهاب دنبال به و گرفت بود، شده کاشته اطراف آن که درختانی و هاچمن از را نگاهش افرا
 تا زمین از که بزرگ هایپنجره و بودند پوشانده شیکی رنگ کرم و راحتی هایمبل را اول یطبقه بزرگ سالن از

 . بودند بخشیده زینت رنگایقهوه و طالیی سلطنتی و بلند هایپرده را بودند شده کشیده سقف
 سمت به و گذشت شد،می محسوب آسانسور و داشت قرار سالن وسط که قطوری و بزرگ ستون کنار از شهاب

 آن پشت هتل فرم در طالیی، شده رنگ فر موهای با خانمی و داشت قرار ستون رویروبه درست که پذیرش
 .رفت بود، نشسته

 .کرد قد بلند و تپل نسبتا خانم آن با وگوگفت به اقدام و آورد در را بود شده تهیه هاآن برای که هاییشناسنامه
 نگاهش سرانجام و انداخت کردندمی ساطع خود از رنگ طالیی نور که ایشیشه و بزرگ هایلوستر به نگاهی افرا

 یکدیگر کنار در هانت. داد فشار را آن هایدکمه و رفت سمتش به. شد سالن گوشه مشکی و بزرگ پیانوی متوجه
 .نواختندمی عجیبی آهنگ

 :کرد فکر افرا
 خیلی پیانو از چنگ. بزنم آهنگ تونستممی هم من بودن، گذاشته طالیی و بزرگ چنگ یک این جای به اگه -

 .ترهراحت
 «.افرا»: زد صدایش شهاب

 بله؟ -
 .بیا گرفتم، اتاق -

 .شد آسانسور وارد هم او شهاب، دنبال به و رفت سمتش به افرا
 تو؟ این اومدیم چرا -

 :داد فشار را دو طبقه لمسی دکمه شهاب
 .باال برهمی رو ما این -
 کنه؟می پرواز و هست دوم آسمون تو که بقاهایی همون مثل -
 .کرد حرکت نرمی به آسانسور و شد بسته کشویی در
 .میره پایین و باال فقط این نه، -

 «.دوم طبقه»: پیچید آسانسور در زنی نازک صدای
 :کرد نگاه اطرافش به تعجب با افرا
 بود؟ کی -

 :گفت تردید با شهاب
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 .هاموناتاق تو بریم زودتر بیا -
 .برداشتند قدم طویل راهروهای در و آمدند بیرون آسانسور از سرعت به دو آن
 :کرد فکر بود، کرده مشغول را ذهنش دیگری موضوع که افرا
 دوتامون؟ واسه باشه گرفته اتاق یه نکنه -

 .داد او به کارتی شهاب
 .همه کنار اتاقامون کنی، باز رو اتاقت در تونیمی این با -

 :پرسید بود، شده راحت خیالش که افرا
 مائه؟ برای هااتاق این از کدوم دونیمی کجا از -
 .فهمممی اون روی از داره، شماره یه اتاق هر -
 .ایستاد رنگیایقهوه چوبی در یک جلوی سپس و
 .میشه باز هم اون و گیریمی قفل روی رو کارت ببین،. جالبه خیلی هاکارت این کار طرز -
 خوندی؟ هاکتاب توی هم رو این -
 یهمه هم اون و پرسیدم کردن،می استراحت توش زمینی هایمسافر که جایی یدرباره پدرم از روز یک. نه -

 .کرد تعریف برام رو هااین
 کدومه؟ من اتاق -
 .123 اتاق یکی، اون -

 .کرد باز را در و داد انجام بود، کرده شهاب که را کاری همان و رفت در سمت به افرا
 «بلدی؟ زمین توی رو هاسرلک»: شهاب

 .ترهکوتاه ما از هم روزهاشون. ساعت میگن سرلک، نمیگن هااون آره، -
 .بخوریم غذا پایین بریم خوایممی بیرون، بیا نه ساعت پس -
 .باشه -

 کرد؛ نگاه را بود شده نصب دراور رویروبه و تخت باالی که را ساعت افرا شدند، هایشاناتاق وارد هاآن دوی هر
 .بود نیم و هشت
 کشید دراز تخت روی سپس و پوشید را داشت تن بر قبال که پیراهنی همان و درآورد را هایشلباس یبقیه و مانتو

 .بست را هایشچشم و
*** 



 

 

49 

 

 بهشتی الهه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Amelia 

 داد؛ مالش مدتی برای را چشمانش و شد بلند جایش از خستگی با افرا. درآمد صدا به اتاق در که بود نه ساعت
 .کرد باز را در و شد بلند جایش از سپس
 «.بودی خواب دونستمنمی»: شهاب

 :گفت آلودشخواب صدای با
 .کن صبر لحظه چند فقط میشم، حاضر االن بودم، خواب ببخشید -
 اما بود؛ شده طراحی هازمینی مانند حمام و دستشویی هاآن سرزمین در شد؛ دستشویی وارد و بست را در سپس و

 .کنند باز را آن تا دهند قرار آب شیر روی را دستشان بود کافی داشت؛ تفاوت هاآب شیر کردن باز سبک
 .شد خارج دستشویی از و شد کار این خیال بی کند، چه دانستنمی که افرا

 .است کرده باز شهاب برای را در روسری بدون که شد متوجه تازه ایستاد که رنگ ایقهوه دراور جلوی
 .کرد سر همیشگی سبک به را شالش سپس و پوشید را شلوارش و مانتو و داد تکان را سرش ناراحتی با

 :گفت شهاب آمد، بیرون اتاق از که همین
 .کنی سرت روسری هاایرانی مثل بهتره -
 .بذارم بیرون رو موهام خوامنمی من -
 .بندازی جلو رو اون باید نبندی، سرت پشت رو شالت که اینه من منظور نه -
 و گذاشت آزاد را دیگری و مخالف یشانه روی را هاآن از یکی و گرفت دست در را افرا شال هایگوشه سپس و

 .فرستاد داخل کامال را موهایش سپس
 .نمیشه معلوم گردنت دیگه جوریاین -
 داره؟ ایرادی مگه -
 .آره اسالم دین تو -

 .شد بسته خود به خود هادر و شدند آسانسور وارد دو هر
 .ترهکامل ما از هم شونپوشش هااون -
 تره؟کامل ما مال از پوشوننمی رو سرشون نصف فقط که هاییشال و کوتاه و تنگ هایمانتو یعنی -
 .کنندنمی استفاده رو اون مردم اکثر که چادره اصلیشون پوشش هااون -
 چرا؟ -
 هازن به و قویه مردهامون دین چون آزاده؟ حجاب ما دین تو چرا کنیمی فکر. ندارن ایقوی اعتقادات چون -

 .کنننمی نگاه
 .آمدید خوش همکف، یطبقه -
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 .شد باز درهایش و ایستاد باز حرکت از آسانسور موقعهمان
 «چی؟ بگه همه به اگه شنید، رو حرفامون خانومه اون وای،»: گفت ترس با افرا
 .نیاری خودت روی به کن سعی -

 .داد افرا به و کرد باز را منو شهاب. نشستند نفره دو میز یک پشت و رفتند رستوران به هاآن
 چیه؟ این -
 .بده سفارش داشتی دوست رو هرکدوم و بخون رو هاغذا اسم -
 .ستخوشمزه خیلی میگن شنیدم؛ زیاد ایرانی هایکباب یدرباره -
 نوشابه؟ یا خوریمی دوغ. خواممی کباب جوجه هم من کباب، شدی تو پس -
 چیه؟ نوشابه -
 .میدم سفارش دوغ تا دو. بهتره نخوری نداری، آشنایی چون -

 «دارید؟ میل چی غذا»: گفت و آمد سمتشان به بود، پوشیده لباس فرانسوی سبک به که پیشخدمت
 .دوغ تا دو با کباب جوجه یک و کباب یک -

 .رفت آنجا از و کرد تایپ هاییچیز تبلتش توی پیشخدمت
 «.نخوندم رو نمازم من میشه؟ حاضر کی غذامون»: افرا
 !کنهمی فرق ما مال با اذانشون زمان هااین چون کنی؛ صبر یکم نماز واسه بهتره -
 چرا؟ -
 .کنهمی فرق ما با هاشونساعت چون -
 ما کنار کسی ممکنه طورچه. ندیدیمش ما ولی بود؛ آسانسور توی ما با هم قبل دفعه. زنم اون نگران هم هنوز -

 نبینیم؟ رو اون ما و باشه
 .هستیم مسیحی ما کرده فکر زنه خود هم شاید یا کنه باور رو هاشحرف کسی بگه، اگه نکنم فکر -
 مسیحه؟ دین منظورت مسیحی؟ -
 خوندی؟ شدرباره هم تو -
 . دادن یاد بهمون مدرسه تو -

 هاآن رسوم و آداب از خوردند؛ سکوت در را غذایشان و کرده تمام را بحثشان دو آن و آورد را غذایشان پیشخدمت
 .نشود آورده زبان بر کالمی غذا میز سر که بود این
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 افرا. برگشتند دوم طبقه در هایشاناتاق به و شدند بلند جا از دو هر کردند، تمام را غذایشان کهاین از بعد
 اتاق در تابلویی با که قبله به رو کرد، سر به قدیم سبک به هم را شالش کهآن از بعد و کرد عوض را هایشلباس

 .رفت خواب به تختش روی شبانه دعای از بعد و خواند را نمازش بود، شده داده نمایش
*** 

 در مهربان مادری مانند خورشید و بود شده صبح حال. زد کنار خود روی از را گلگون پتوی و خورد تکانی افرا
 .تابانیدمی هاآن بر را خود یدرخشنده و طالیی نور و بود کرده علم قد هاروستا و هاشهر آسمان

 افرا. بود دلگیر و تاریک کمی فضا و دادندنمی را اتاق به نور دخول یاجازه اتاق رنگ ایقهوه و ضخیم هایپرده
 صورت و کرد آب شیر کردن باز گرفتن یاد صرف زیادی وقت که آن از بعد و شد بلند جایش از و کشید ایخمیازه

 .درآورد صدا به را شهاب اتاق در و شد خارج اتاق از و کرده عوض را هایشلباس شست، را سفیدش
 .شد روروبه افرا پرانرژیِ اما کرده؛ پف چشمان با و کرد باز را در شهاب

 .اومدی موقع به -
 حباب از هاییطرح با رنگ قرمز هایموکت روی از زنانقدم دو هر و بست را در شهاب. کرد بسنده لبخندی به افرا

 را اطرافش مدام ببیند، را آسانسور داخل مرموز زن خواستمی باالخره بار این که افرا. شدند آسانسور وارد و گذشتند
 گرفت تصمیم ندید چیزی چون اما کرد اطرافش به نگاهی نیز شهاب. داشتبرنمی چشم چیزی از و کردمی نگاه
 .کند واگذار افرا به را کار یبقیه و شود خیال بی
 .آمدید خوش همکف، -

 :گفت ناراحتی با افرا
 .کنممی پیدات روز یه باالخره -
 .شد خارج جا آن از سپس و

 «میگه؟ رو طبقه شماره فقط خانومه این کردی دقت»: شهاب
 .آره -

 :گفت نرسید، ذهنش به چیزی چون اما رفت؛ فرو فکر به ایلحظه شهاب
 .کن فراموشش -
 :پرسید افرا رفتند،می رستوران به دو هر که حالی در
 چیه؟ امروزمون یبرنامه -
 .گردیمبرمی هم بعد و گیریممی ازش رو گوی و کنیممی پیدا رو پیرمرد میریم امروز -
 .باشه سخت خیلی کردممی فکر من. راحته -



 

 

52 

 

 بهشتی الهه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Amelia 

 :گفت سپس و
 .بهتره خیلی نیست، کردممی فکر که چیزی اون شبیه اصال جا این -
 :گفت شهاب که بنشیند صندلی روی خواست و
 .برداری باید خودت رو صبحونه -
 نمیارن؟ برامون یعنی -
 .نه -

 .داشتبرمی نیز او کرد،می انتخاب شهاب که را چه هر و افتاد راه به شهاب دنبال به افرا
 در را شانصبحانه که آن از بعد و برگشتند میزشان سر پرتغال آب و نان و مربا و کره از سینی یک با هردویشان

 .آمدند بیرون رستوران از و شده بلند جایشان از کردند، تمام سکوت
 یگوشه که رفت باشکوه و بزرگ پیانوی آن سراغ هم افرا و بدهد را اقامتشان یهزینه تا رفت پذیرش به شهاب

 .کردمی خودنمایی اتاق
 در کنار بیشتر زیبایی برای که شد رنگیطالیی بزرگِ چنگ متوجه ناگهان که نشست آن رویروبه صندلی روی

 که ثروتمند دختر چند نظر در کارش این. نشست زمین روی و برداشت را آن رفت، سمتش به. بودند گذاشته ورودی
 .گذاشت منتظر او کنار را هاآن و کرد جلوه دارخنده و جالب کردند،می عبور کنارش از

 و شد خارج آن از انگیزدل نوایی. نواخت را آن و کشید چنگ هایسیم روی را اشدخترانه و ظریف انگشتان افرا
 و آوردمی در صدا به زیرکانه و نرم حرکاتی با و آرام آرام را هاسیم. کرد جلب خود به نیز را دیگر ایعده توجه

 آمده جاآن به کاری برای که هتل رییسِ. نواختمی را بود آسمانشان معروف نواهای از یکی که مریم نازنین آهنگ
 .بروند که کرد اشاره بگیرند را افرا جلوی تا بودند آمده جاآن که نگهبانانی به و پیوست جمعیت به نیز بود،

 کمرنگی لبخند با و بود بسته را چشمانش که کرد نگاه افرا به و آمد جاآن بود، پرداخته را حسابصورت که شهاب
 .نواختمی

 .کرد نگاه هاآن به زیبایی لبخند با افرا و زدند دست برایش همه شد، تمام آهنگ وقتی
 :گفتند همزمان هادختر آن
 .بزن برامون هم دیگه یکی -

 :کرد بلند را او و گرفت را افرا دست و آمد جلو شهاب
 .بریم باید شلوغه خیلی سرمون ما نه، -

 جمعیت اعتراض به و گذاشت سنتی و طالیی نقوش با بلند پایه و چوبی میز همان روی و برداشت را چنگ سپس
 .شد خارج هتل از و نکرد توجهی
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 :کرد اعتراض افرا
  کنی؟می جوریاین چرا -
 اگه بشکنه، رو هادروازه قفل لحظه هر راییکا ممکنه. نداریم زیادی وقت کنیم، تمرکز ماموریتمون روی باید -

 کنی؟ کار چی خوایمی بیفته اتفاقی
*** 

. کرد نوازش را رنگسرخ و بزرگ گوی زیبایش سفید و ظریف انگشتان با. زدند برقی رنگش قرمز و کشیده چشمان
 روی و کرد نزدیک گوی به را صورتش. دادند سر انگیزرعب ایرعشه و شدند باز هم از قرمزش و ایقلوه هایلب

 .زد افرا به پوزخندی هم بعد و کشید دست شهاب یچهره
 :کرد پر را اتاق فضای اشزنانه و زیبا نازک، صدای

 تو نفله؟ یدختره کنی غلبه من به خوشگلت یشاهزاده اون با و بدی شکست رو من تونیمی کنی،می فکر -
 ...هیچی نیستی، هیچی

 عجله و ترس با بینی، هرگونه از عاری صورتی و بزرگ و زرد چشمانی با رنگی ایقهوه مانندِانسان و الغر موجودی
 :گفت و شد اتاق وارد

 !من بانوی من، بانوی -
 :کرد او به غضبناک نگاهی مرموز زن
 بزنی؟ هم به رو من خلوت کنیمی جرأت طورچه -
 .دارم بدی خبر ببخشید رو من خوام،می عذر من بانوی -
 چیه؟ -

 :گفت کنانمنمن و کرد جمع را خود ترس با بیچاره موجود
 ...و پنجم آسمون به رفتن ها،وهشیته از تا چند -

 کنار را خود وحشت با بیچاره موجود. زد حلقه دورش آتشناک رعدی و کرد احاطه را زن دور قرمزرنگ جادویی
 .آمدبرمی او از کاری هر حال و بود شده عصبانی بسیار زن آن. کشید

 «.راییکا... بانو من، بانوی... ب»: گفت لکنت و التماس با
 :گفت و چرخید سمتش به زن
 بیاری؟ زبون به رو من اسم کنیمی جرأت طورچه -
 ...من کنید، باور بانو -
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 مانند بیچاره موجود. آورد باال را بودند بخشیده زینت را آن قرمزرنگ و بلند بسیار هایناخن که را دستش راییکا
 پاهای و دست با و کشیدمی جیغ مدام خورد، چروک پوستش و پیچید خود به باشند، گرفته را آبش که لیمویی
 بلندی جیغ بیچاره موجود. بود شده خیره او به خنثی راییکا پراند؛می لگد بودند، شده کبریت چوب مثل که الغرش

 .شد خاموش دردناک ندایی با سرانجام و کشید
 :زد داد و داد فشار هم روی را هایشدندان حرص با راییکا

 .بفهمن نباید بفهمن، نباید هااون. کردن خراب رو چی همه هاابله اون -
 شد خارج خود غمناک و تاریک قصر از شد،می کشیده زمین روی رنگشایقهوه زیبای و نرم موهای که حالی در و
 او. کردندمی نگاه آن قدیمی نمای به و بودند ایستاده پیرمرد یخانه جلوی که ندید گوی داخل را افرا و شهاب و

 نمایش به دیگر هایآسمان داخل را اشخاص توانستنمی وقتهیچ گویش چون. دیدنمی را هاآن هرگز دیگر
 .بکشد
*** 

 :شد خارج آن از مردی خشن صدای ناگهان که درآورد صدا به را خانه زنگ شهاب
 خواید؟می چی -

 .آوردمی زبان بر عجیبی کلمات که کرد نگاه شهاب به افرا
 .رفت فرو فکر به ایلحظه پیرمرد

 .تو بیاید خب، خیلی -
 «گفتی؟ چی بهش»: افرا
 .میایم چهارم آسمون از ما که کردم ثابت بهش کلمات این با -
 .دادند خاتمه بحثشان به دو هر. شد باز و داد صدایی در

 :رسید گوش به دوباره پیرمرد صدای
 !دیگه تو بیاین -

 که داشت وجود پله راه دو رویشانروبه. بست را آن هم شهاب و شد وارد و داد هل را زدهزنگ نسبتا و سفید در افرا
 .باال به دیگری و شدمی منتهی پایین به یکی
 «بریم؟ طرف کدوم از باید»: افرا
 طبقه یهمسایه اخمو جوان آن که کرد فکر ایلحظه برای افرا. آمد بیرون آن از پیرمرد و شد باز چوبی ایقهوه در

 یصحنه اما شد؛ برطرف شکش آورد، زبان بر را نامش و داد سالم او به شهاب وقتی اما باشد؛ پیرمرد باالی
 .بود ناپذیر باور هنوز مقابلش
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 :گفت بدخلقی با داشت، نام حیدر که جوان
 .باال بیاید -
 .برگشت خانه داخل به سپس و

 «گفتین؟می که بود پیرمردی همون این»: افرا
 .داد تکان را سرش شهاب

 .زنهمی کمتر هم من از جوونه، خیلی کهاین اما -
 :گفت کرد،می طی را هاپله که حالی در شهاب

 .نیست براش سختی کار کردن جوون. جادوگره یک اون گفتم؛ که بهت -
 کنه؟می کار چی زمین تو اون -
 .کردمی آزمایش جادو هاحیوون روی شده، تبعید -
 .نداشت جادوگر یک یخانه به شباهتی و بود ساده کامال حیدر یخانه. شد داخل و کرد باز را در سپس و

 .کردمی نگاه دو آن به اخم با و بود نشسته رنگی خاکی مبل روی حیدر
 اومدید؟ من سراغ چرا خواید؟می چی جا این -

 «.بگیریم ازت رو گوی تا اومدیم»: شهاب
 .نشست حیدر لبان رو پوزخندی

 منه؟ دستِ مگه اومدی؟ من سراغ چرا پس -
 .توئه دست گفت ما به خدا گویی،پیش -

 :گفت و شد بلند هامبل روی از حیدر
 استفاده اشکان از خودم. برسه بهش دستتون ذاشتمنمی هم داشتم. ندارم چیزی چنین من گفته، اشتباه خداتون -

 .کردممی
 «کیه؟ دیگه اشکان»: افرا

 :گفت حیدر به شهاب
 !دونیمی هم چیزهایی گوی اون یدرباره پس. اشکان گفتی االن همین -
 چی؟ که خب -
 .داره تو به هم ربطی گوی پس. داد نشون ما به رو تو گوییپیش -
 منظور؟ -

*** 
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 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتتاب این

www.negahdl.com 
*** 

 :گفت اخم با و آمد تنگ به او باالی سر هایجواب و حیدر خیالیبی همه این از شهاب
 هم االن همین. کنه رد برات اعدام حکم تونستمی بابام دونیمی خوب خودت ام،شاهزاده یک من نکن فراموش -
 کجاست؟ گوی اون بگو، باش زود. کنم تتنبیه خوب تونممی هاتجوابی حاضر خاطر به

 :گفت کالفه حیدر
 .دونمنمی که، گفتم -
 کجاست؟ گوی. نداده نشون ما به رو تو خودیبی خدا -

 :گفت عصبانی حیدر
 ...تو و نگم دروغ که دارم ایمان قدراون ولی کردم؛ بدی کار که درسته شدم، تبعید من که درسته -
 :کرد اشاره شهاب به انگشت با
 .زنیمی گوییدروغ انگ من به که هستی ایمانبی قدراون -

 :گفت و کرد مکثی
 . کنم پیدا رو جاش که تونممی ولی ندارم؛ رو گوی -

 رفت دیواری سمت به حیدر. شد خیره زمین به کالفه و نگفت چیزی بود، شده پشیمان خود کار این از که شهاب
 کلماتی لب زیر و باز هم از را دستانش. بود نگرفته قرار رویش میزی یا عکس قاب حتی و بود خالی خالیِ که

 .شد نمایان اتاقی آن، پشت و ریخت فرو آرامی به دیوار. کرد زمزمه عجیب
 :گفت آرام و گرفت را دستش شهاب که رفت اتاق سمت به افرا
 .برم من اول بذار -

 «چرا؟»: کرد زمزمه هم افرا
 .نشنید شهاب از پاسخی ولی

 داخل که کرد اشاره افرا به اشاره با سپس گرداند؛ نظر از را جاآن اطراف محتاطانه و دقت با و شد اتاق وارد شهاب
 .شود
 هایرنگ در آزمایشگاهی مواد هرگونه فاقد داریم، را تصورش و بینیممی هافیلم در که چیزهایی برعکس جاآن

 یک و مشکی هایدیوار با ساده اتاقی. بود... و کندمی تولید حباب دهد،می صدا سوزد،می کند،می دود که مختلف،
 را اتاق وسط کثیف و قرمز ایقالیچه و بود دیگرش سر در سیاه و نفره تک مبلی و آن سر یک در کتاب قفسه
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 الاقل یا پنجره دلگیر و تاریک اتاق این چرا که پرسید خودش از و انداخت نگاهی اطرافش به افرا. بود پوشانده
 ندارد؟ روشنی المپ
 «!توام با دختر، آهای. کنار برید کنید، خالی رو اتاق وسط»: حیدر
 .رفت کتاب هایقفسه کنار و انداخت او به ناراحت نگاهی افرا

 وسط سحرآمیز هایپودر و جادویی هایمعجون اقسام و انواع از میزی شد باعث که برد باال را راستش دست حیدر
 شروع و رفت ایتیره آهنی و بزرگ یکاسه سمت به و کرد نگاه تمامشان به درخشان چشمانی با. شود ظاهر اتاق

 ظرف داخل و داشتبرمی را عجیب هایمعجون و وارنگ و رنگ غلیظ مایعات ها،پودر اقسام و انواع او. کرد کار به
 آمد دستبه طوسی رنگ به غلیظ بسیار مایعی که زد هم را مواد تمام قدرآن چوبی قاشقی با سپس. کردمی خالی

 را دماغش شالش، یگوشه با افرا. کردمی پخش هوا در بدی بوی و ترکیدمی هاییحباب آن داخل اوقات گاهی که
 .کرد جمع را صورتش و گرفت
 :گفت عجله با حیدر

 زیادی وقت. نمیاد یادم هیچی! من خدای! بود؟ چی اون. ضروری چیز یک هست، نیاز هم دیگه یماده یک -
 .نداریم

 .زد ورق را صفحاتش و درآورد نازک اما بزرگ کتابی و دوید کتاب یقفسه سمت به سپس و
 :گفت ترس با
 بیارم؟ کجا از رو اون. بهشتی الهه موی تار -
 :زد فریاد سپس و
 !میشن منفجر مواد االن! کنین فرار مونده، ماده آخرین -

 «.منم که بهشتی یالهه»: افرا
 «تو؟»: گفت تحقیر با و انداخت نگاهی او سرتاپای به حیدر
 :داد او به و کرد جدا سرش از را مویش تارهای از یکی و کرد اخمی بود، نیامده خوشش حیدر حرکت این از که افرا
 .کن امتحان خودت خوایمی -

 در را مو تار. شدمی بزرگتر و بزرگ و کردمی پف و شدمی سیاه کم کم داخلش مایع که دوید کاسه سمت به حیدر
 .انداخت آن

 رز خوش بوی و شد تبدیل رنگیخوش سرخابی به خاکستری مایع و پیچید فضا در جرینگ جرینگ مانند صدایی
 .پیچید هوا در

 :کرد فکر بهت با حیدر
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 !بهشتیه یالهه واقعاً دختر اون من، خدای -
 :گفت و کرد دو آن به رو سپس و
 !دوتا شما با دونممی من بزنید دست اگه! هانزنید دست چیزی به. کنید نگاه رو کاسه توی و جااین بیاید -

 .کشید پوفی هم شهاب و کرد جمع دهانش در را لبانش افرا
 !دیگه بیاین کنین؟می معطل چرا -

 مردی که شد ظاهر آن روی قرمزرنگ هاییسایه. کردند نگاه را کاسه درون و رفتند میز سمت به افرا و شهاب
 .دادمی نشان را رسیدمی پایش نوک تا که بلندی ریش با کوچک
 .شد ناپدید و رفت فرو ظرف در سرخابی یماده ناگهان و شد ظاهر نامفهوم و درهم اشکالی سپس
 «فهمیدی؟ چیزی»: شهاب

 .پروشاته دست گوی! پروشات -
 «کیه؟ پروشات پروشات؟»: افرا

 :گفت تمسخر با و خندید حیدر
 !داره خنده. شناسهنمی رو پروشات بهشتی یالهه -

 . کرد او به تندی نگاه و کشید هم در را هایشاخم بود، آمده تنگ به حیدر هایطعنه از که افرا
 :گفت افرا به رو شهاب

 ...توی اون. هاستکوتوله پادشاه پروشات -
 :زد فریاد حیدر

 .نگو چیزی! ساکت -
 شده؟ چی -
 .کنممی حس رو حضورش! راییکا -

 :گفت ترس با افرا
 اتاقه؟ این توی االن یعنی -
. بود شنیده راییکا به راجع وحشتناکی چیزهای او. زد چنگ شهاب بازوی به ناخودآگاه طور به و ترس شدت از و

 کهآن از بعد و گرفتمی اسارت به را زیباروی دختران رویش، به هاآسمان شدنبسته از قبل گفتندمی ایعده
 با و بستمی ایآینه جلوی را هاآن کرد،می جدا جدا را سرشان موی هایتار تک تک و سوزاندمی رو پوستشان

 هایشانچشم سطح قدرآن اوقات گاهی و ببینند را خود وحشتناک یچهره تا داشتمی نگه باز را هایشانچشم جادو
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 هاآن هنگام آن در و دادندمی دست از را خود بینایی طوالنی مدتی از بعد که شدمی خشک نزدن پلک شدت از
 .شوند گرسنه هاییوهشیته خوراک زنده زنده تا بودند شده آماده
 هاآن و کندمی تبدیل موش به را هاپری همین برای و بردمی ذت*لـ موش خوردن از او که گفتندمی دیگر ایعده

 .بلعدمی را
 :گفت افرا به آرام شهاب

 .نمیشه چیزیت! باش آروم -
 .بود گذاشته هایششقیقه روی را دستانش و بسته را چشمانش حیدر

 ...وگرنه. نفهمید رو پروشات زندگی محل که آوردیم شانس! بینهمی رو ما داره اون... اون -
 اطراف ترس با. نگوید چیزی و ببندد را دهانش است بهتر بار این کرد فکر خود با اما آورد؛نمی در سر چیزی از افرا
 .ندید چیزی اما ببیند؛ را او بتواند شاید است، بهشتی الهه او چون کرد فکر خودش با و گرداند نظر از را اتاق
 «!بینهمی گوی توی از رو ما داره. نیست جااین اون. آوردیم شانس»: حیدر

 :دوخت شهاب و افرا به را نگاهش
 .برگردین زودتر چه هر که بهتره صورت هر در -

 را دورشان طالیی ستارگان. کرد زمزمه را کلمات و بست را چشمانش و گذاشت افرا دست روی را دستش شهاب
 .کردند حل خود در را دو آن و احاطه
*** 

. بود افتاده شهاب سینه روی افرا سر. کرد پرت تخت روی شهاب، اتاق در را آنها جادو دفعه، هر برعکس باراین
 دو هر سپس و شد خارج افرا دهان از کوچکی «هین» اول. شوند شانموقعیت متوجه تا کشید طول لحظه چند فقط

 مانند افرا قلب. رفت بیرون اتاق از و شد بلند سریع هم شهاب. شدند جدا یکدیگر از سرعت به و خورده تکانی
 و شد بلند زرشکی مخمل هایپرده با نفره دو سلطنتی تخت روی از. کردمی قرارتربی را او و تپیدمی گنجشکی
 محرم هم به که کردمی شکر را خدا و رفتمی راه اضطراب با. بود زیبایی و تمیز بزرگ، اتاق کرد؛ نگاه را اطرافش
 را هاآن جادو چرا بود؟ رفته کجا شهاب. نشست آن روی و رفت تخت سمت به. گرفت آرام قلبش کم کم. هستند

 به اتاق در ناگهان که دوخت چشم کرد،می تاریک را فضا که اتاق ضخیم یپرده به کالفه بود؟ کرده ظاهر گونهاین
 .شد اتاق وارد سفیدرنگ روسری یک با خدمتکاری و آمد در صدا

 بانو؟ -
 :شد بلند تخت روی از افرا
 بله؟ -
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 .ببینن رو شما خوانمی شهاب شاهزاده و آتور شاه -
 .آمد وجودبه افرا بدن در لرزشی

 ببینن؟ رو من خوانمی چرا -
 .دارن باهاتون مهمی کار که گفتن. دونمنمی -
 ببرید؟ جااون رو من میشه -
 .بیاید من دنبال لطفا بله، -

 سرانجام و زد قدم ستارگان، با شده طراحی زیبای و طویل راهروهای در و شد خارج اتاق از خدمتکار دنبال به افرا
 .ایستاد باز حرکت از کرد، توقف ایقهوه در با اتاقی جلوی خدمتکار وقتی

 هستن؟ اینجا -
 .میشم مرخص توناجازه با بله، -

 تمام را بحثشان او دیدن با که بودند زدن حرف حال در شهاب و آتور شاه. کرد باز را آن سپس و زد در بار چند افرا
 .کردند

 :داد شرح افرا برای را موضوع مقدمه، بی آتور
 .بگیرید پروشات از رو گوی و برید شیشم آسمون به باید -

 «کنه؟نمی زندگی شیشم آسمون تو راییکا مگه بعد کیه؟ پروشات دونمنمی هنوز من»: افرا
 هاشوهشیته با و میاد راییکا هابعد که بوده هااون مال اصل در شیشم آسمون. هاستکوتوله پادشاه پروشات -

 ...االن هااون. میده فراری رو هااون
 :گفت ترس با افرا
 .بزنیم حرفی نباید. بینهمی گویش توی رو ما داره االن اون! راییکا -

 :گفت و زد لبخندی آتور
 .کنهمی کار زمینه که اول آسمون توی فقط اون گوی نباش، نگران -
 کجاست؟ االن پروشات پس -
 .کننمی زندگی زمین زیرِ هاشکوتوله و اون -
 دونه؟می رو موضوع این راییکا -
 .بود کشته رو شونهمه االن تا که دونستمی اگه -
 :گفت سپس و
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 دوباره رو هاشوهشیته از تا چند تونسته راییکا که رسیده خبر بهمون. نداریم زیادی وقت! برید باید! باشید زود -
 .کنه پنجم آسمون وارد

 زمزمه لب زیر را کلمات و گرفت را دستش و کرد نزدیک افرا به را خود بود، نگفته چیزی لحظه آن تا که شهاب
 .نشوند ظاهر جاآن بدی وضعیت در بار این که کرد دعا دلش در هم افرا. کرد

 .کردند ظاهر ششم آسمان در را دو آن و چرخیدند دورشان طالیی هایستاره
 فقط. نبود حیات از کوچکی نشان حداقل یا گیاه از خبری کرد،می کار چشم تا و بودند قرمز دو هر زمین و آسمان

 .آمدمی چشم به خالی هایزمین آن در بزرگ سنگ تعدادی و سوخته و سیاه درخت چند
 : گفت شدند، ظاهر درستی شکل به بار این کردمی شکر را خدا که افرا. بود خلوت خلوت اطرافشان

 کنیم؟ کار چی باید االن خب، -
 .کردند نگاه را اطرافشان ترس با. شدند بود، شده بلند دوردست از که خاکی و زمین شدید لرزش متوجه ناگهان

 «شده؟ توفان»: افرا
 !بریم باش زود. باشه خوبی چیز کنمنمی فکر باشه، که هرچی -
 همه خاک و شدمی بیشتر و بیشتر زمین لرزش. کشاند ایقهوه سنگ یک پشت را او و گرفت را افرا دست سپس و

 و بینی جلوی را شالش و بست را هاآن نشود، چشمانش وارد غبار و گرد کهاین برای افرا. بود برگرفته در را جا
 را صورتش تا داد شهاب به هم را شالش دیگر سر. شود هایشریه داخل خاک ذرات ورود مانع تا گرفت دهانش
. اندایستاده جهان دوی یمسابقه بزرگترین کنارِ در که بزنند حدس توانستندنمی حتی هاآن از کدامهیچ. بپوشاند
 توانمی که سرعتی بیشترین با بود، شده آویزان زبانشان و دویدندمی واردیوانه که حالی در راییکا هایوهشیته

 جاآن از کامال تا کشید طول زیادی مدت. کردمی تجاوز نفر دویست از و بود زیاد تعدادشان. دویدندمی کرد، تصور
 چیزی جاآن واقع در نبود؛ معلوم چیزی. کردند نگاه را اطراف احتیاط با شهاب و افرا. گرفت آرام زمین و شدند دور
 .نبود
 «.بوده زلزله شاید»: افرا
 .میاد زلزله زمین توی فقط -
 .نداریم شیشم آسمون یدرباره زیادی اطالعات ما ولی دونم؛می -

 :پراند جا از را دو آن دختری بم صدای
 هستین؟ کی هاشما -

 .شدند روروبه صورتی چشمانی و قد متر یک با زنی با و برگشتند زمانهم دو، هر
 :گفت بدگمانی با زن
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 .باشین راییکا افراد از خورهنمی تونقیافه به -
 «.ببینیم رو پروشات باید»: شهاب

 دارین؟ کارچی باهاش -
 :گفت بگذارد، میان در او با را قضیه دیدنمی صالح که شهاب

 .ببینیمش حتما باید و اومدیم چهارم آسمون از -
 :انداخت دو آن به نگاهی زن
 کنم؟ باور دارید توقع -

 .بچرخند زن دور ستاره عدد سه شد باعث که چرخاند را اشاشاره انگشت شهاب
 :گفت کند، ایجاد اشچهره در تغییری کهاین بدون و کرد نگاه هاستاره به کوتاهی مدت برای زن
 .بیاید دنبالم -

 .افتادند راه به سرش پشت دو آن
*** 
 و زشت آسمان به کالفه. بود سررفتن حال در خالی و گرم برهوت آن در افرا یحوصله و گذشتمی زیادی زمان
 .داد بیرون را نفسش و شد خیره جاآن قرمز
 «.رسیدیم»: زن

 یسایه و گرفتمی را خورشید نور جلوی که بود کرده علم قد هاآن قدمی چند در قرمزی و کوچک یصخره
 .گرفت پناه آن از ایگوشه و کرد دویدن به شروع کوتوله زن. کردمی ایجاد زمین روی بر عظیمی

 .ایستادند کنارش و کردند دنبال را او هم شهاب و افرا
 «.باشید آماده»: زن
 «چی؟ واسه»: افرا
 آن داخل شهاب فریاد و افرا جیغ و شد خالی پایشان زیر زمین که آورد زبان بر سرعت به را عجیب یکلمه دو زن

 باز حرکت از بشوند چیزی متوجه کهآن از قبل و خوردند سر سرعت به مانندی، سرسره تونل در هاآن. شد محو
 .گذراند نظر از را اطرافش و شد بلند سرعت به افرا. ایستادند

 خم کمی بودند مجبور شهاب و افرا. شدمی منتهی جایی به کدام هر که داشت قرار جلویشان تویی در تو هایتونل
 .نخورد سقف به سرشان تا شوند

 «.بیاید دنبالم»: زن
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 از که هاییکوتوله. بود شده روشن رنگارنگ و بزرگ هایالماس با که کرد تونل در زدنقدم به شروع سپس و
 کردند؛می نگاه دو آن به تعجب با شانهمه. داشتند صورتی چشمانی و بودند زن قدِهم درست شدند،می رد کنارشان

 .بودند ندیده بلندی قد پری که بود هامدت
 :ایستاد چوبی در یک جلوی و پیچید راستشان سمت در دیگری تونل در زن
 .پروشاته اتاق جااین -
 .شد ناپدید اتاق داخل و کرد باز را در سپس و

 :آمد بیرون زن و شد باز در انجام سر و کشید طول مدتی دو آن میان وگویگفت
 .ببینن رو شما خوانمی عالیجناب -

 .بایستند جاآن داخل راحتی به توانستندمی و بود بلندتر هاتونل از که شدند اتاق وارد شهاب و افرا
 «.سبز»: پروشات

 «چی؟»: افرا
 .کنممی حس خوبی به رو سبز جادوی! تو -

 زمین تا رنگش ایقهوه هایریش. پرید پایین اشصندلی روی از پروشات. کردند نگاه یکدیگر به افرا و شهاب
 .داشت دست به آن، روی آبی الماسی با چوبین عصایی و رسیدندمی
 «منم؟ منظورتون»: افرا
 هستی؟ بهشتی الهه تو -
 فهمیدید؟ کجا از -
 .دارین هدفی یک که میگه. میگه من به آبی نیروی -
 .شده زندانی توش مرد یک که گویی همون داریم؛ نیاز گوی به ما -
 .کنارته که پسری اون مونهمی اما بهشتی؛ یالهه ستشده ثابت برام تو صداقت -
 .نباشید نگران بابت این از. اعتماده قابل کامالً اون -
 .ببینم جااین بیا پسر، جلو بیا -

 :چرخاند هوا در را عصایش پروشات. زد زانو شود، قدهم پروشات با کهاین برای و برداشت جلو به قدمی شهاب
 .بده قرار قضاوت مورد رو صداقتش و بیا بیرون! آبی نیروی -

 حالت با شهاب دور و آمدند بیرون آن از بزرگ مار یک مثل رنگ آبی نورهایی سپس و زد برقی آبی الماس
 .شدند خاموش و پریدند الماس داخل خوران تاب و پیچ سپس. چرخیدند مانندی رقـــص
 «.خوبه»: پروشات
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 .داد افرا به و آورد در کتابش یقفسه داخل از را رنگی سیاه یجعبه و گرفت فاصله دو آن از حرف این با و
 .خواستینمی که چیزیه همون این -

 قرمز، سبز، هایرنگ شامل گوی. داشتند نیاز هاآن که بود چیزی همان دقیقاً این. کرد باز را چوبی یجعبه در افرا
 نیز گاهی و رفتندمی فرو یکدیگر در شدند،می کشیده سمت آن به سمت این از مدام که شدمی تیره ایقهوه و آبی
 و بود زنده و گرم. کرد لمس را گوی و برد جلو را لرزانش دستان افرا. شدندمی نمایان دوباره بعد و محو آرامی به

 پروانه هایبال. درآمد روشن آبی رنگ به و درخشید بارهیک به گوی. بود پوشانده را آن روی غبار و گرد کمی مقدار
 .درخشید و آمد وجودبه افرا پشت رنگی آبی و ایشیشه مانند

 .کردمی نگاه منظره آن به تعجب با شهاب
 :پرسید اشتیاق با و آرامی به افرا
 بیاریم؟ در رو اون جوریچه حاال -
 .کنی پیدا رو راهش باید خودت ندارم، براش جوابی که سوالیه این -

 «کنیم؟ آزاد رو اون تا نداره وجود چیزی وردی یعنی»: افرا
 .نشده کشف هنوز باشه، داشته وجود هم اگر -

 «.نداریم زیادی وقت. کنیم پیدا چهارم آسمون توی تونیممی هم رو سوال این جواب. برگردیم سریع بهتره»: شهاب
 شهاب. شدند محو نیز افرا هایبال و برگشت اول حالت به گوی رنگ گذاشت، جعبه درون را گوی احتیاط با افرا

 .گرفت بود، گرفته بغل در را گوی جعبه که را افرا دست
 «.خداحافظ»: افرا

 «.باشی موفق بهشتی، الهه همراهت به خدا»: پروشات
 در درست کردند؛ ظاهر چهارم آسمان در را هاآن و پیچیدند دورشان طالیی ستارگان و کرد زمزمه را کلمات شهاب

 .بود کتابی خواندن مشغول و نشسته میزش پشت شاه. آتور اتاق
 :گفت خوشحالی با افرا
 .گرفتیم رو گوی -
 .گذاشت میز روی را جعبه سپس و

 حالت به دوباره که نگذشت زیادی زمان اما شد؛ خیره هاآن به وحشت با بود؛ خورده یکه هاآن دیدن از که آتور
 :گفت مقتدر اما آرام. کرد باز را جعبه در و داد قرار میز روی را کتابش. برگشت خود اولیه

 .شدید موفق شما -
 .شدند ظاهر افرا پشت زیبا بال دو و شد رنگآبی گوی. آورد در را گوی و رفت جلو افرا
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 «بیاریم؟ در رو اون طوریچه حاال»: افرا
 «.کرد رو کار این میشه جادو با زیاد احتمال به»: آتور

 بگیم؟ باید چی ولی -
 .کنید ابداع جدید ورد یک کنید سعی -

 :گذاشت گوی روی را دستش و آمد جلو اول نفر عنوان به شهاب
 .بیایی بیرون گوی این از دهممی دستور تو به اشکان، تو، حال. بخشممی رهایی طوالنی حزن این از را تو -

 .نیفتاد اتفاقی اما گذشت؛ مدتی
 «.دادیمی دستور نباید کنم فکر»: افرا
 .نیفتاد اتفاقی هم باز اما کرد؛ زمزمه چیزی لب زیر و شد نزدیک گوی به آتور
 «بود؟ اشکان اسمش. کنم امتحان هم من بذارید»: افرا

 .کرد تایید را حرفش شهاب
 دستان در گوی این که حال. اینیافته رهایی برای راهی ای،شده زندانی گوی این در که هاستسال خب،»: افرا
 .بیا بیرون جااین از و بکن را تالشت تمام. بیایی بیرون توانیمی است، من

 .نیفتاد اتفاقی هیچ وجود این با
 .ستفایدهبی: افرا

 زمین و شد بلند هوا به جیغش کرد؛ گیر فرش یگوشه به پایش که بگذارد جعبه در را گوی تا برداشت قدم سپس و
 با و افتاد زمین زدهوحشت چشم جفت سه برابر در سپس ماند، معلق هوا در ثانیه چند و شد پرت هوا به گوی. افتاد

 .شکست بلندی صدای
 «!نه»: زد داد افرا

 .درخشیدندنمی و نبودند جادویی دیگر گرفت؛ دست در را آن یشکسته هایتکه و دوید گوی سمت به سپس و
 :گفت گرفت،می اشگریه داشت که افرا
 .بود من تقصیر شهمه -

 .کرد پنهان دستانش میان را صورتش سپس
 :شدمی شنیده اشخفه صدای

 من از همه بعد، سال هزار و کشهمی آتیش به رو جاهمه. کنهمی نابود رو همه اون. خوریممی شکست راییکا از ما -
 .کرد نابود رو آسمون هفت مسخره، اشتباه یک با که کسی. کننمی یاد خنگ پای و دستبی یک عنوان به

 .انداخت شهاب به نگاهی آتور
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 کاش ای که کرد آرزو قلب صمیم از دل در او. رسیدمی گوش به اشگریه صدای و خوردمی تکان افرا هایشانه
 .کند جبران را بود کرده که اشتباهی توانستمی او و گشتبرمی عقب به زمان

 افتاده؟ اتفاقی چه -
 چشمان با و بود ایستاده سرشان پشت که شدند روروبه پوشیتیره و ساله29 بلندِ قد مرد با و برگشتند زمانهم همه

 .کردمی نگاه هاآن به اشخورنده و مشکی
 :گفت تعجب با آتور

 !اشکانه اون -
 :گفت تعجب با نیز افرا
 !اومدی بیرون... گوی از... تو -

 :شد خیره او به است، طلبکار افرا از گویا که اشکان
 درسته؟ دارم، ماموریت یک من -

 «دونی؟می کجا از تو»: افرا
 .شده الهام من به قبل از چیز همه -

 :گفت بیاورد، دستبه را اشپادشاهی وجنات دوباره کردمی سعی که آتور
 ...شیشم آسمون بله، -

 :گفت آرام. کرد بلند را او و گرفت را افرا بازوی شهاب
 .بریم بیرون هم ما کنن،می صحبت اشکان با پدرم تا بهتره -
 .بست را در و کشاند بیرون اتاق از را او
 .میده شکست رو راییکا اون. باشیم نگران هم ما که نیست نیازی دیگه اومده، بیرون اشکان که حاال -
 :داد ادامه سپس و
 بدم؟ نشون بهت رو سرزمینمون داری دوست -

 «.آره»: زد کمرنگی لبخند افرا
 .شدند خارج قصر از دو هر

 «رو؟ وحش جنگل یا هاستاره یرودخونه ببینی؟ اول داری دوست رو کدوم»: شهاب
 :گفت سپس. رفت فرو فکر به ایلحظه افرا
 .شنیدم هاشدرخت یدرباره جالبی چیزهای وحش؛ جنگل -
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 خودش و بنشیند آن روی تا کرد کمک افرا به سپس. ساخت بزرگ نسبتاً ایستاره و داد حرکت را دستانش شهاب
 .پیوست او به نیز

 «.وحش جنگل برو»: شهاب
 .وزیدمی نسیم و بود خنک هوا و درخشیدمی ماه. رفت شب آسمان دل در و شد بلند زمین روی از نرمی به ستاره

 «!میده حالی چه! وای»: افرا
 در جلوتر، کمی آخر در و چرخید مسجدی یمناره دور سپس. داد تاب و پیچ خود به و کرد بیشتر را سرعتش ستاره
 .نشست زمین روی وحش جنگل

 و بود بخشیده زیبایی جاآن به تابشب هایکرم نور و بودرفته فرو سکوت در جنگل. پرید پایین ستاره روی از افرا
 .رسیدمی گوش به هاجیرجیرک صدای همچنین

 «نداره؟ پرست آفتاب جااین»: افرا
 .بمه صداشون ولی داره؛ -

. افتاد راه به افرا دنبال به سپس و کرد غیب را ستاره جادو با برگشت، شهاب. کرد جنگل در زدن قدم به شروع افرا
 .بود ریخته دورشان و بلند مجنون بید مانند هایشانبرگ و بود گرد بزرگی، توپ مانند وحش جنگل درختان یتنه
 «!جالبه خیلی»: خندید و زد دست درختی تنه به افرا

 :گفت ریزی صدای
 !رو دختره اون وای، -

 :برگشت افرا
 بود؟ کی -
 :گفت شهاب به سپس و
 بودی؟ تو -
 !نه -
 .بودم من -

 «کی؟»: افرا
 .من -

 «کجایی؟»: دیدنمی را دیگری کس شهاب جز به افرا
 :گفت شیطنت با و پرید سرش روی بلند و صورتی موهای با میمون بچه یک یاندازه به موجودی

 !جااین -
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 و پرید جا از و کرد فرو او شال در را رنگش سفید و بلند هایناخن عجیب موجود آن که بزند کنار را او خواست افرا
 .برد خود با هم را شال

 .ریختند دورش و شدند باز آرامی به افرا موهای
 «بردی؟ رو روسریم چرا! اِ»: افرا

 چون و کرد سرش را شال و درآورد افرا برای را زبانش بود، نشسته درختی یشاخه روی که عجیب موجود
 :گفت و پیچاند گردنش دور دور، چند بود، بلند خیلی برایش آن هایگوشه

 .بگیرش تونیمی اگه -
 .نشست درختی روی و پرید چا از فنری مانند جانور که برداشت خیز طرفش به افرا

 «!بود؟ نشده منقرض نسلشون مگه دوزکه؟ یک اون»: شهاب
 :گفت تعجب با افرا
 قوزک؟ یک -

 :گفت و شد آویزان درخت یشاخه از دستش دو با دوزک
 !خنگول دوزک، -

 :گفت و کرد مکثی سپس
 چیه؟ منقرض -

 را شال تا کرد تالش و گرفت ترمحکم را او افرا. پراند لگد و کشید جیغی دوزک. گرفت محکم را او و پرید جلو افرا
 افرا سرانجام و کشید طول مدتی دو آن درگیری. کشید بلندی جیغ و کرد تقال بیشتر نیز دوزک. بیاورد در سرش از

 .شد ناپدید درختان میان سرعت به و گفت چیزی عصبانیت با نیز دوزک و دربیاورد سرش از را شال توانست
 :گفت حرص با. خندیدمی دو آن به که برگشت شهاب سمت به افرا
 .کردی کمکم که مرسی -

 :گفت تعجب با و برداشت خنده از دست ناگهان شهاب
 !صورتت! افرا -
 شده؟ چی -

 :خورد پیچ یکدیگر در ابروانش و شد نمایان هاییزخم تدریج به افرا صورت روی
 سوزه؟می صورتم قدراین چرا -
 .دید انگشتانش روی بر را خون رد و زد دست سوزش محل به و برد باال را دستش سپس و
 !نه وای -
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 انداخت؟ چنگ بهت. بوده دوزکه اون کار حتما -
 .نکردم احساس چیزی من امّا کشید؛ صورتم روی رو هاشناخون -
 .بزرگه خیلی زخمت ،(بیمارستان) بیمارونگاه بریم باید -

 و آرام صدایی. شنید صدایی جنگل اعماق از ناگهان که کرد دنبال ساخت،می دیگری یستاره که را شهاب افرا
 .برگشت صدا سمت به. زدمی صدا را او که جان،بی اما نواز گوش
 «.بیا»: شهاب

 .افتاد راه به صدا، آن دنبال به باشد، شده طلسم که گویی افرا
 «میری؟ کجا»: شهاب
 :اندیشید کرد،می نگاه او به درختی باالی از که دوزک

 میره؟ کجا داره -
 دنبال را او هم شهاب و رفتمی پیش آرام آرام افرا. کرد دنبال را او و پرید درخت آن روی درخت این از آرامی به و

 :پرسیدمی خودش از مدام و کردمی
 شده؟ چی یعنی کنه؛ توهم دچار رو آدم تا نداره چیزی سمی که هادوزک هایناخن زخم -

 به شنید؛نمی چیزی کسهیچ و بود رفته فرو سکوت در جنگل. رفتمی راه سرش پشت و نبود زیاد او با اشفاصله
 جیرجیرک حتی و دادندنمی صدایی هم پایشان زیر هایشاخه و هابرگ. رفتمی پیش صدا آن دنبال که افرا از غیر
 غذا و بودند نشسته آن کنار بنفش ماهی عدد چند که رسید ایبرکه به و رفت جلو افرا. بود شده ساکت هم
 .خوردندمی

 «.داره مار نرو، برکه اون سمت»: شهاب
 و بود شکسته کمر از گُلی. کرد نگاه را پایین. شنید پایش زیر از درست را ناله صدای که کرد نگاه را اطرافش افرا

 .کردمی ناله و آه گل. بودند شده پژمرده حدودی تا هم هایشگلبرگ و هابرگ
 «شنوی؟می رو صداش»: افرا
 صدایی؟ چه -
 .کنهمی ناله داره گل، این -
 چی؟ -

 شده زخم قسمت روی را او دست گل هایبرگ که کند، چه که بود فکر این در. کرد صاف را گل و شد خم افرا
 .کرد ترمیم را گل یساقه و شد ساطع رنگ سبز نوری شکسته محل از. نشاندند
 «!کردی جادو تو»: شهاب
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 «.گذاشت اشساقه روی رو من دست گل اون»: افرا
 «!عجیبه»: شهاب

 از یکی سپس و کرد مکثی. نیفتاد اتفاقی. گذاشت آن روی را دستش و شد نزدیک گل به حرف این گفتن با و
 .کشید آرامی به و گرفت را گل هایگلبرگ

 «.زنهمی جیغ داره! نکن»: افرا
 .شنومنمی چیزی که من -

 .کرد جدا گل از را دستش سپس
 «دارم؟ قدرتی چه من که اینه منظورم داره؟ هاییقدرت چه بهشتی یالهه»: افرا

 «بجنگی باید. جادو با نه ولی ببری؛ بین از رو هابدی تونیمی تو. نداری قدرتی تو»: شهاب
 داره؟ ربطی اون به. اومد بیرون سبزرنگ چیز یک هم گل این از سبز، جادوی گفتمی پروشات -
 ...پرسیدیمی ازش رو این بودیم پیشش که موقعی همون کاش ای -

 کردمی اشاره او به و دادمی تکان افرا برای را هایشبرگ گل. کرد اشاره گل به تعجب با و خورد را حرفش ناگهان
 خود و شد نزدیک او به رنگ، قرمز گل. کرد نزدیک گل به را صورتش و شد خم احتیاط با افرا. بیاید سمتش به که
 .برگشت جایش سر آرامی به سپس و کشید افرا صورت روی زخم محل روی را

 :گفت تعجب و خوشحالی با و کرد نگاه شهاب به و برگشت. بودند شده ناپدید کشید، هایشزخم روی را دستش افرا
 .کرد درستش گل این شده، خوب صورتم -
 .بوده زخمت برای درمانگر نوع یک گل این شاید -
 داری؟ هااون برای توضیحی سبز؛ جادوی گل، حرکت صداها، اون اما -
 .بگردیم جوابش دنبال هاکتاب توی و قصر توی برگردیم بهتره -

 طالیی و دادند رنگ تغییر شدند،نمی دیده تاریکی آن در و بودند نشسته برکه کنار که مشکی پرستآفتاب چهار
 :خواندند سپس و شدند

 نزدیک جنگ ست،بهشتی یالهه او اما،... اما زیبا، و سرسبز جایهمان به بروید، خواهید،می شما دانیم،می ما» -
 «.شود پیروز شود، پیروز تواند،می که داندمی او و است

 قافیه کهاین باوجود چون خواندند؛می انقالبی هایسرود سبک به را آوازهایشان و بود مردانه و بم هاآن صدای
 .بود آهنگین اما نداشت؛
 :گفت پشیمانی با بود، گرفته پایین را سرش که حالی در سپس و رفت افرا پیش و پرید پایین درخت روی از دوزک

 .هستید بهشتی یالهه شما دونستمنمی من من،! من بانوی ببخشید رو من -
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 :گفت اقتدار با کند، تنبیه را او کمی دید،می صالح که افرا
 بگیرم؟ نظر در راتب مجازاتی چه کنی؟می بخشش تقاضای من از هم حاال و انداختی چنگ من صورت به -

 :گفت ترس با دوزک
 تو. نکنم اذیت هم رو کسی و نکنم شیطنت دیگه که میدم قول نکنید؛ رو کار این کنممی خواهش من، بانوی نه -
 .ببخشید رو من خدا رو
 .زندان فرستمتمی رسوندی، آسیب بهش یا کردی اذیت رو کسی ببینم دیگه بار یک اگه ولی بخشمت؛می باشه -
 .من بانوی نکنه درد دستتون -
 .شد ناپدید هادرخت میان و دوید حرف این با و

 «.نشدی شاه تو خوبه»: شهاب
 :خندید افرا
 .بریم دیگه، خب -

 .پیوست او به هم افرا و نشست رویش و ساخت دیگری یستاره شهاب
 «.قصر برو ستاره،»: شهاب

 .بریم هم هاستاره یرودخونه بود قرار! وایسا -
 ...سبز جادوی یدرباره خواینمی مگه -
 .هست وقت هم اون واسه حاال -
 !هاستاره یرودخونه به برو ستاره،... پس -

 . کرد پرواز آسمان به و شد بلند زمین روی از ستاره
 «.کن سرت رو شالت»: شهاب

 .فرستاد آن زیر کامل طور به را موهایش و کرد سر به را شالش افرا
 بشی؟ باحجاب ماهتیسای یک گرفتی تصمیم که شد چی -
 بشم، هاباحجاب یفرقه جزو وقت هر که دونستممی. کردم انتخابش هم همین برای و دارم دوست رو حجاب -

 سرم هم هنوز و داشتم دوستش وجود این با اما میشه؛ من برای اجبار یک این و بذارم کنار رو حجاب تونمنمی
 .کنممی
 .کنننمی سرشون روسری اکثراً ما سرزمین هایزن -
 .حجابنبی ازشون کمی تعداد و کننمی سرشون روسری شونهمه ها،گل سرزمین هایزن عوضش -

 .پریدند پایین آن روی از و دادند خاتمه بحثشان به افرا و شهاب. نشست رودخانه کنار و آمد فرود زمین روی ستاره
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 هایستاره که شدمی... و مشکی ای،سورمه ارغوانی، مثل هاییرنگ شامل و مانندکهکشان ها،ستاره یرودخانه آب
 .بروند فضا به تا کردندمی رشد آن در هارهستابچه همان یا کوچک

 «بیارم؟ در رو یکیشون تونممی»: افرا
 .نیست مشکلی -

 برخالف که برداشت ستاره یک و شد خم افرا. بودند نشسته رودخانه کنار و کردندمی بازدید اطراف آن از نفر، چند
 .کردمی ساطع نور خود از و بود گرد و کوچک تنیس توپ مانند و نبود گوشه پنج ما تصور

 «!خوشگله چه»: افرا
 .بمونن آب از بیرون زیاد تونننمی سن این تو ندار، نگهش دستت تو زیاد -

 .انداخت آب در سریع را او افرا که بود شدن داغ و تغییر حال در قرمز به طالیی از ستاره رنگ. بود او با حق
 .باشه قشنگ قدراین بتونه شب کردمنمی فکر وقتهیچ! قشنگه خیلی جااین -
 ماه. شد خیره ماه به و نشست او کنار هم شهاب. برد فرو آب در را دستش و نشست رودخانه کنار حرف این با و

 .بینیممی زمین در هرشب که معمول ماه آن از بزرگتر بود، بزرگ بسیار و درخشان سفید،
 «.بود ماه فرزند من مادر»: شهاب

 !جدی؟ -
 .کرده بیمار رو اون شیطان میگن همه. مرد و گرفت مریضی روز یک اما آره؛ -

 :بود غمگین اشچهره
 .شد کم ماه نور بعد به روز اون از -

 :گفت او به دادن دلداری برای افرا
 اول همون از من ندیدم؟ رو مادرم و پدر هم بار یک حتی که بگم چی من. داری مهربون پدر یک هنوز تو باز -

 .بودم یتیم
 .بده خیلی این -
 یک. باشی ناراحت نداشتی وقتهیچ که چیزی برای سخته ندارم؛ قضیه این به نسبت خاصی حس! دونمنمی -

 بودن؟ شکلی چه بودن؟ کسایی چه مادرم و پدر کنممی فکر خودم با همیشه. کردم عادت قضیه این به جورایی
 بودن؟ کارهچی

 شکست را سکوت افرا انجام سر. بودند شده غرق گذشته در کدامشان هر آمد؛ وجودبه دو آن میان طوالنی سکوتی
 :گفت و
 .بگو برام اون از راییکا، -
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 هفت هر خوادمی طلبش،قدرت ذات و داره مامانش مرگ از که ایکینه دلیلبه و شیطانه و الیکا فرزند اون خب، -
 .کنه خودش برای رو آسمون

 .بره جااون تونهنمی کسی کرده، قفل رو هفتم آسمون خدا. تونهنمی -
 .کنه باز رو اون بتونه تا باشه داشته رو شیشم تا دوم آسمون از آسمون، پنج هر نماد کافیه فقط کردنش باز برای -
 چی؟ یعنی -
 آسمون نماد. میشه نگهداری برجی باالی و قصر ینقطه بلندترین توی که داره خودش برای نمادی آسمون هر -

 کافیه فقط. آبی الماس شیشم آسمون و رزه پنجم آسمون و ستستاره چهارم آسمون یخه، سوم آسمون ابره، دوم
 .کنه باز رو هفتم آسمون و بخونه رو مخصوصش ورد و بریزه ظرف توی و بیاره دستبه رو نماد پنج این

 .کنه حمله هاالهه به هم بعد و -
 !دقیقا -
 چنده؟ سرلک االن -
 مگه؟ طورچه. سالگان 45 و 2 سرلک -
 .نخوردیم ناهار ظهره، -

 :گفت و خندید سپس
 !که شهنمی شبه؟ جااین سال هایروز یهمه -
 .گیریممی جشن فقط رو روز دو اون. صبحه سرلک سه مدت به روز دو -

 :گفت و شد بلند سپس
 .بخوریم چیزی یه بریم بیا. هست( رستوران)خورستان یک اطراف این -

 :شد بلند افرا
 .بریم -

 هر در جلوی. بود طالیی خیابان کف فرشسنگ و بودند سفید هاخانه. شدند دهکده وارد و دور رودخانه از دو هر
 .بودند وآمدرفت حال در مردم و بود شده کاشته گل زیادی تعداد خانه

. بود مشکی و سفید چیز همه انداخت؛ داخل به نگاهی افرا. کرد باز را آن در و رفت بزرگی یخانه سمت شهاب
 .بودند طالیی هالوستر البته و مشکی هامیز سفید، هادیوار

 .آمد میزشان سر سرعت به پیشخدمت و نشستند نفره دو میز یک روی افرا و شهاب
 کنید؟می انتخاب غذایی چه. اومدید خوش «ستاره و ماه» خورستان به -

 «.خورممی نزیرا من»: افرا
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 «.بیارید تابه هم من برای»: شهاب
 .رفت و نوشت را هاسفارش پیشخدمت

 «شناختی؟می کجا از رو ما آسمون غذاهای»: شهاب
 .هست هم ما سرزمین برای نیست، هاستاره سرزمین برای فقط غذا این -
 .بودم کرده فراموش اوه، -
 بیارن؟ رو غذا تا کشهمی طول قدرچه -
 .نمیشه زیاد -

 :پرسید سپس
 بلدی؟ چنگ تو راستی -
 .آره -

 خواستنمی همچنین و است زیاد هم موسیقی کالس یهزینه و نیست ثروتمندی دختر افرا دانستمی که شهاب
 :پرسید برنجاند، خود از را او و کند دارجریحه را او احساسات

 جوری؟چه -
 .بزنم بودم بلد و داشتم اتاقم تو چنگ یه یادمه، که وقتی از ولی باشه؛ عجیب شاید -
 .هاشزدن جیغ و گل و سبز جادوی از اون چنگ، از این! عجیبه -
 نیستم؟. باشم عجیب هم خودم کنم فکر اصال. عجیبن شونهمه -

 را غذایش شهاب. نشد بدل و رد حرفی غذا پایان تا رسوم طبق. آمد سراغشان غذا با هم پیشخدمت و خندید شهاب
 .بود شده بلند و کرده تمام را غذایش افرا برگشت، وقتی. کند حساب را هاغذا یهزینه تا رفت و کرد تمام زودتر

 «.قصر بریم پیاده بیا»: شهاب
 افرا. کردند دهکده هایکوچه و هاخیابان در زدن قدم به شروع دو، هر. داد تکان را سرش و کرد پاک را دهانش افرا

 دارانمغازه و فروشاندست. بردمی ذت*لـ آن از و داشت وجود دهکده در که بود صمیمیتی و جوش و جنب عاشق
 .کردندمی را خود هایجنس تبلیغ و زدندمی فریاد
 :زد فریاد زنی

 ...خوشگل هایگردنبند دارم، اعال هایگردنبند -
 :زد داد همزمان دیگر مردی

 ...این مالم، به زدم آتیش -
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 در جلوی زیبا و سنتی هایپیراهن با زن چند. گذاشتندمی یکدیگر سر به سر و کردندمی بازی یکدیگر با کودکان
 .گفتندمی سخن یکدیگر با و بودند نشسته هایشانخانه

 .کرد زهمغا وارد را او افرا بازوی کشیدن با و انداخت نگاهی گردنبندفروشی یمغازه به شهاب
 «کنی؟می کارچی»: افرا
 .باشی جااین یاد به خودت، سرزمین برگشتی هروقت که بخرم سوغاتی یه برات خواممی -
 .کرد انتخاب اینقره زنجیر و تیره سبز شکل دایره الماس با گردنبند یک سپس و
 طوره؟چه -

 :گفت قدردانی با افرا
 .نیست هاکار این به نیازی واقعاً اما! نکنه درد دستت قشنگه؛ خیلی -

 .بست برایش را گردنبند و شد نزدیک افرا به شهاب
 .باشی داشته خودت برای من از یادگاری یه بذار -

 :گفت داشت، درشتی چشمان و بود سبزه و تپل که فروشنده خانم
 .(چهارم آسمان در پول واحد)میرا هفتاد میشه -

 :گفت افرا شدند، خارج دو هر وقتی. داد زن به و درآورد کوچکی بسیار یکیسه شهاب
 !خوشگله خیلی نکنه، درد دستت -
 :انداخت اطرافش به نگاهی و
 .شلواره و مانتو این خاطر به کنم فکر کنن؛می نگاه جوری یه من به مردم -

 .داشت تن بر را خود همیشگی یجامه و بود کرده عوض را هایشلباس شهاب
 .کنیمی عوض رو هاتلباس قصر میریم االن. نیست مشکلی -
 دنبال به سپس و زد لبخند و کشید دستی گردنبند روی افرا. گرفت پیش در را شدهسنگفرش راه حرف این با و

 کرده علم قد آسمان در و بود گرفته قرار برج چهار آن میان که قصر اصلی بخش و بلند هایبرج. افتاد راه به شهاب
 بزرگ هایدروازه از افرا و شهاب. بودآورده وجودبه را زیبایی بسیار یمنظره و شدمی دیده دور از راحتی به بود،
 پیش طوالنی راهروهای در و کردند طی را طبقات شدند؛ قصر وارد و گذشته بودند، باز همیشه که آهنین اینقره

 .بود صورتی چیز همه کرد؛ باز را در افرا. ایستاد افرا اتاق در جلوی شهاب سرانجام و رفتند
 باشه؟ داشته چیزها جوراین و کهکشان مدل نباید مگه صورتیه؟ اتاق این چیز همه چرا -
 هایاتاق میشه، برگزار جااین آسمون پنج بین جلسات یهمه چون داره؛ فرق هم با هاموناتاق یهمه طراحی -

 .هاآسمون یبقیه و هاگل سرزمین برای تا چند یخبندان، سرزمین برای تا چند. کردیم درست مختلفی
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 .گذشت خوش خیلی بردیم؛ که گردشی برای هم و گردنبند برای هم نکنه، درد دستت هم باز! آهان -
 لیمویی پیراهن و کرد باز را کمد در سپس. بست را در و برگشت اتاق داخل به هم افرا و زد لبخند جوابش در شهاب
 را شالش. داشت سفید بزرگ پاپیون یک آن پشت و رنگ سفید نواری کمرش دور که پوشید و برداشت رنگی

. بنوازد تا داشت چنگی االن کاش ای که کرد آرزو خودش با. بود شده خسته. کشید دراز تخت روی و درآورد
 چشمانش به خواب اما بست؛ را چشمانش و کشید خودش روی را پتو همین برای بخوابد؛ کمی گرفت تصمیم

 آمد بیرون پتو زیر از افرا. درآمد صدا به اتاق در بود؟ شده بدخواب چرا. کشید سرش روی را پتو و زد غلتی. آمدنمی
 :گفت و
 بله؟ -

 :رسید گوش به دختری نازک صدای
 .مانیا منم، -

 دختر همان یخبندان، سرزمین پرنسس. آورد یاد به را او ناگهان بود؟ که دیگر مانیا رفت؛ فرو فکر به ایلحظه افرا
 .زیبا
 .کرد مرتب آینه جلوی را موهایش و هالباس و پرید پایین تخت از سرعت به افرا
 .تو بفرمایید -
 :زد لبخند مانیا. بود تر کوتاه کمی قدش اما بود؛می زیباتر خیلی افرا از. شد داخل مانیا و باز در
 .سالم -

 بگویند؟ چه دانستندنمی کدامهیچ. آمد وجودبه دو آن میان خاموشی سکوت. داد را پاسخش و زد لبخند نیز افرا
 :گفت و کرد باز دهان مانیا سرانجام

 .کنیمی زندگی هاگل سرزمین توی که مشنیده -
 :زد کمرنگی لبخند افرا
 !آره -
 میاد؟ هم برف جااون -
 .نه -
 !بله خیر، بله،! دهدمی او به ایمسخره هاییجواب چه که کرد فکر خود با و

 :مانیا
 .قصر پشت بریم بیا پس -
 اومده؟ برف جااون مگه -
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 .کنم درست تونممی که من ولی نه؛ -
 پشت در بزرگی یمنطقه به دو هر سرانجام. آمدمی پایین هاپله از که کرد دنبال را مانیا و کرد سر به را شالش افرا

 .رسیدند قصر
 :مانیا

 حاضری؟ -
 ابرهای شد باعث که داد تکان را اشاشاره انگشت مانیا. داشت اشتیاق کار این انجام برای داد؛ تکان را سرش افرا
 برف هایدانه. شد سرد کمی هوا و بست یخ زمین. کند بارش به شروع و بگیرد شکل سرشان باالی سفید و نرم
 . نشستمی مانیا و افرا صورت و سر و زمین روی و آمدمی پایین آرام آرام
 «!قشنگه خیلی»: افرا

 زیبا، موهای و خندید نیز بود،آمده در خود ایشاهزاده جلد از که مانیا. خورد سُر و پرید هایخ روی حرف این با و
 .رفت هایخ روی و بافت را بلندش و براق
 به افرا که برفی یگلوله با که خندید و کرد باز را دهانش مانیا. خورد زمین محکم و شد پرت حواسش ایلحظه افرا

 .بست را آن کرد، پرت سمتش
 را هابرف افرا. کرد پرت افرا روی را آن و کرد درست والیبال توپ یک یاندازه به بزرگی برف گوله جادو با مانیا
 کرد سفت حسابی و گرداند دستانش در را آن و برداشت برف ایتکه. دادنمی اهمیتی اما بود؛ شده سردش زد؛ کنار

 .بیفتد هم مانیا شد باعث که زد مانیا چپ پای به را آن قدرت تمام با بعد و
 :زد هم به را دو آن میان جو صدایی موقعهمان

 کنیم؟ بازی شما با توانیممی هم ما -
 شاهزادگان آبتین، و آتوسا دو آن بودند؛ ایستاده هم کنار که چرخید پسر یک و دختر یک روی مانیا و افرا نگاه

 .بودند هاگل سرزمین
 پرتاب به شروع و برخاستند هم مانیا و افرا و شدند بازی وارد نیز آبتین و آتوسا دادند، تکان سر رضایت با افرا و مانیا

 مقابلشان در ساله هفده دوقلوهای آبتین، و آتوسا و گروه یک در افرا و مانیا. کردند یکدیگر به برفی هایگلوله
 .بود شده پر آنان هایخنده از آسمان. بودند ایستاده

 ایتکه و کشید جلو بود، رفته عقب که را اشروسری آتوسا. خورد آتوسا پیشانی به افرا طرف از برفی یگلوله یک
 هایدست و لرزیدند خود به سرما شدت از مانیا، از غیر به همه وقتی سرانجام. گرفت نشانه مانیا سمت به برف
 .شد متوقف بازی ببخشد، گرما دستشان به آن، بخار تا گرفتند دهانشان جلوی را شانشدهحسبی
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 از دست بقیه اما گشود؛ اعتراض به لب کرد،نمی حس را سرما بودن، یخبندان سرزمین یشاهزاده دلیلبه که مانیا
 .شد قصر وارد جمع از تبعیت به نیز مانیا. کنند گرم را خود تا گشتندبرمی قصر داخل به و بودند برداشته بازی
 «!سرده قدرچه! خدایا وای»: افرا

 .کردندمی نگاه او به تعجب با آبتین و آتوسا
 :افرا
 کنید؟می نگاه جوریاین چرا شده؟ چی -

 «.گوییدمی سخن طنز بسی»: آتوسا
 .خندیدند آبتین با زمانهم و

 «آخه؟ طنزه کجاش»: افرا
 «.هست هم ترراحت ما زبون تازه آره،»: مانیا

 «.نیست صحیح گفتن سخن گونهاین است؛ ادبانه بی کمی شما سخنان»: آبتین
 .نگفتند چیزی بود، برخورده آنها به کمی که مانیا و افرا

 .آمد هاآن طرف به سراسیمه داشت، پرپشتی و نارنجی هایسبیل که خدمه از یکی
 .برید هم شما که وقتشه. ستآماده آسمون پنج لشکرِ -

 .کردند اخم کمی بود، نیامده خوششان او گوییعامیانه از زیاد که آبتین و آتوسا
 همه اون خوایدمی جوریچه اصال کنید؟ جمع رو هالشکر زود قدراین تونستید طورچه: گفت ناباوری و تعجب با افرا

 کنید؟ منتقل ششم آسمون توی رو پری
 تنها حال و اندکرده پیدا کامل آرایش قبل از سربازان. شویممی آماده جنگی چنین برای که هاستماه ما»: آبتین
 «.شوند ظاهر ششم آسمان هایدروازه پشت باید
 «شیشم؟ آسمون میریم داریم چی واسه اصال»: افرا
. ایمکرده خارج گوی آن از را او حال که داشتیم نیاز اشکان وجود به راییکا کردن نابود برای ای؟کرده فراموش -

 .را راییکا هم اشکان و کنندمی نابود را راییکا هایوهشیته ما سربازان
 .بدم شکست رو راییکا باید من کردممی فکر -

 «.مونیممی ما و میشن انتقال همه االن کنید؛ ولش رو هاحرف این»: مانیا
 آسمان پنج سربازان از بزرگی لشکر قصر، از خارج در. شدند خارج قصر از و کردند دویدن به شروع چهارتایشان هر
 .پیوستند جمعیت به نیز هاآن. بود شده تشکیل فرماندهان و پادشاهان و شاهزادگان همچنین و

 :زد داد مردی
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 .بگیرید رو دیگههم هایدست همه -
 نه ایفاصله در که خورد شهاب به چشمش ناگهان که گرفت بودند، ایستاده او کنار در که را آتوسا و مانیا دست افرا

 هاآن در خاصی برق همیشه. گفتندنمی و داشتند چیزها چه ایقهوه چشمان آن! آه. کردمی نگاه او به دور چندان
 کردند؛نمی حرکت هایشچشم یحدقه. بگیرد شهاب چشمان از را نگاهش نتواند افرا شدمی باعث که داشت وجود
 چرا بود؟ حسی چه دیگر این. بود شده دگرگون حالش! باشند شده بسته او چشمان به محکم و نامرئی طنابی با گویا

 بود؟ شده چه راستی به بود؟ شده گونهاین ناگهان
 به افرا. نکنند نگاه یکدیگر به دیگر شد باعث و کرد پاره را شاننگاه میان طناب شمشیری، مانند مرد همان فریاد
 .بود شده مشکل برایش هم کشیدن نفس شد، خیره جلو
 از یکی. شدند ظاهر تهی و قرمز مکانی در و ناپدید و طالیی همه ناگهان و کرد زمزمه را وِرد لب زیر مرد

 که برداشت جلو به قدمی برنامه، طبق و کشید عمیقی نفس داشت، مصممی یچهره که سوم آسمان فرماندهان
 .شود رد آن از فرمانده و بلرزد خروشان دریایی مانند رویشانروبه یمنظره شد باعث
 !بود نامرئی دیواری دروازه

 «.میاد زودی به راییکا. بازه هادروازه»: زد فریاد فرمانده
 و راییکا از خبری و نیفتاد اتفاقی هیچ اما گذشت؛ طوالنی مدتی. برگشت بقیه نزد و کرد عبور دروازه از دوباره سپس

 جلوی جدی و مصمم ایچهره با اشکان. بودندایستاده منتظر همه و بودرفته فرو سکوت در جا همه. نشد سربازانش
 هایپچپچ و زمزمه به را خود جای سکوت. بودشده خیره جلو به حرکتبی سنگ یک مثل غرور با و بودایستاده همه
 .گفتندمی سخن یکدیگر با آرامی به همه. داد سربازان میان

 «.ایمکرده ارسال او برای را جنگ پیغام ما! است عجیب بسیار»: برنا پادشاه
 «است؟افتاده اتفاقی چه! آری»: رشادت پادشاه

 بود؟ کجا راییکا شد؟نمی شروع جنگ چرا آمد؟نمی کسی چرا بود؟افتاده اتفاقی چه. بودندشده گیج نوعی به همه
 بود؟ خبر چه جاآن

 با و گزیدمی را هایشلب مدام زد،می موج پریشانش یچهره در نگرانی. شد ظاهر اشکان کنار مردی ناگهان
 دست از سلطنتی لباس آن در را خود ابهت کامل طور به. کردمی نگاه را اطرافش مدام اضطراب از سرشار چشمانی

 :گفت ترس با و رفت شاهان دیگر و آتور سمت به شتابان. بود گرفته خود به انگیزرقت حالتی و بودداده
 .خوردیم شکست ما زدن، حقه ما به... عالیجناب... عـ -

 «چیه؟ منظورت»: آتور
 !دزدیده رو هااون راییکا! هانماد -
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 «رو؟ آسمون شیش یهمه»: گفت تعجب با آتور
 .میشه قدرتمند و گیرهمی رو هاالهه قدرت اون! بله... بـ -

 هاآن که شدنمی باورش هنوز لرزید؛ خود به افرا. بودندشنیده را آن زیادی عده و بودکرده پر را آسمان فریادش
 .بودنشده آغاز گاههیچ که بودندشده جنگی یبازنده
 .بودبرده کار به زشتی و هنرمندانه یحیله چه راستی به و بودزده نارو هاآن به گرحیله زن آن راییکا،

 «.کرده باز رو پنجم و شیشم آسمون بین یدروازه که وقته خیلی اون،»: افرا
 دنبال و بشیم گوییپیش دامن به دست ما تا کرد هاگل سرزمین وارد رو هاشوهشیته از تا چند هم بعد! آره»: مانیا
 «.بریم گوی

 .شه پرت کل به حواسمون و بشیم جنگ کارهای و هاسرباز تعلیم درگیر و -
 هایسرزمین به رو نفر چند که بود موقعاون»: گفت شنید،می را هایشانحرف و بودشده نزدیک دو آن به که شهاب
 «.بدزدن رو هانماد یواشکی تا فرستاد دیگه

 «.بودیم سرِکار مدت این تموم ما یعنی»: گفت ناراحتی با افرا
! دیگه گوییپیش یه! گوییپیش! کنممی حس رو چیزهایی یه»: گفت بود، ایستاده فرزندش کنار که پارمیس بانو
 «.برگردیم باید
 .بازگشتند چهارم آسمان به و گرفته را یکدیگر هایدست و آمدند خودشان به همه تا نکشید طول بیشتر دقیقه چند

 اتاقی در و دادند تشکیل گردهمایی یک سرعت به اشکان و افرا همراه به وزیران و هاملکه شاهزادگان، شاهان،
 .نشستند میزی دور و شده جمع

 از افرا ریخت؛ آن داخل را سرزمینش از نشانی فرمانروا هر و آوردند بزرگی یکاسه قبل سری مانند خدمتکاران
 هم در مواد دوباره گذشته سری مثل و انداخت ظرف داخل را خودش از فرخورده موی تار یک و شد بلند جایش

. درخشیدندمی و بودند رنگسرخ بلکه نبودند، مشکی هاغبار باراین. شد تشکیل آن باالی در غبارهایی و پیچیدند
 .پیچاند شهاب دور را خود و کرد طی را میز بعد. چرخید اشکان سپس و افرا دور و داد خود به تابی و پیچ گردباد

 «چیه؟ هاکار این از منظورش»: کرد فکر افرا
 .شد پدیدار آن روی مشکی هاییسایه برگشت، ظرف باالی به و خود جای سرِ گردباد

 .دادندمی نشان را غریب و عجیب اشکال نوعی هاسایه آن
 «اند؟چیست هااین»: رشادت شاه

 «.شناسممی رو هااون من»: اشکان
 .کردند نگاه او به همه. بود بم و ابهت پر صدایش
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 «...شهاب افرا، من، میگن هااون تمفیقی؛ حروف»: داد ادامه
 .کردندمی تغییر مدام اشکال

 .ببریم بین از رو هانماد و بدیم شکست رو راییکا و بریم ششم آسمون به باید -
 برقرار هاآن میان سکوت کوتاهی مدت. شدند ناپدید و رفته فرو یکدیگر در ظرف داخل مواد و رفتند بین از غبارها

 :رفت بین از رشادت فریاد با سرانجام که شد
 !است خطر در ما یهمه جان! دهید نجات را آسمان هفت باید! باشید زود -

 گرفت را شهاب دست افرا شدند؛ نزدیک یکدیگر به و شده بلند جایشان از سرعت به اشکان همراه به شهاب و افرا
 .شدند ناپدید و کرد زمزمه را ورد سپس و را اشکان دست شهاب و

*** 
 بزرگی یکاسه که داشت قرار کوچک میز یک جلویش و خالی اطرافش بود، نشسته شاهانه صندلی یک روی راییکا

 به رنگیطالیی نور و بود مختلف هایرنگ از مخلوطی که داشت قرار کاسه در ایماده بود؛داده جای خود در را
 در و شدشنیده جیغی صدای. کردمی نگاه کاسه به خشم با و بود گرفته دهان به ناخن راییکا. تابیدمی آن از شدت
 خارج آن از نامرئی آتشی که چشمانی با و شد بلند جایش از راییکا. شدند ظاهر نفر سه او از دور چندان نه ایفاصله

 حالت راییکا، دیدن و موقعیت شناسایی از بعد نفر، سه آن. شد نزدیک هاآن به سوزاند،می را کسی هر دل و شدمی
 .بودگرفته خود به خشنی یچهره هم افرا و بودنددوخته چشم او به انزجار و خشم با اشکان و شهاب. گرفتند تدافعی
 «!اشکان و شهاب افرا،! بینممی چی! به به»: گفت و زد پوزخندی راییکا
 .داد سر ایخنده

 آره؟ بدید؟ شکست رو من تونیدمی کردید فکر -
! کوچولو جوجه! آخی»: گفت زد،می موج آن در دروغینی دلسوزی که لحنی و تمسخر با و شد نزدیک افرا به

 «.بگیری خودت به رو مضحک یقیافه این نیست الزم میدن، لو رو چی همه هاتچشم ترسیدی؟
 را هرکسی تن تا بود کافی هاآن شنیدن فقط که بودزده سر زیادی وحشتناک کارهای او از. ترسیدمی او از افرا

 دستان شد باعث که آورد باال و گرفت را اشچانه و کشید افرا صورت روی را اشکشیده انگشتان راییکا. بلرزاند
 او از حرکتی اما ببرد؛ یورش راییکا سمت به خواستمی شود؛ قفل خشم شدت از فکش و مشت هم در شهاب
 .دهد تکان را خود توانستنمی نبود،ساخته
 :کرد نزدیک افرا به را صورتش راییکا

 بینم؟می چی هاچشم اون ته -
 :کرد اضافه تمسخر با سپس و
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 شدی؟ عاشق تو عشق؟ -
 و شود عاشق تواندمی آدم مگر بود؟ شده عاشق» پرسید؛ خود از را راییکا سوال و رفت فرو فکر به ایلحظه افرا

 «نفهمد؟ خودش
 .شد تهدیدآمیز اما آرام راییکا صدای تن
 .کنممی حس خوبی به رو اون من نیست؟ طوراین. داری سبز جادوی خودت با تو. کنممی حس چیزهایی یه -

 .بدرخشند جاآن نور در مانندش مروارید هایدندان تمامی شد باعث که زد نیشخند
 . ستالعاده فوق خبر یه این -

 را آن و زد چنگ افرا شال به و کرد دراز را دستش راییکا. خوردنمی تکان زبانش اما «چه؟» بگوید خواستمی افرا
 .کرد نگاه اشکان به اول بعد و کرد پرت ایگوشه

 !منی خواهر احمق یبچه همون تو پس. آوردن دنیا به رو تو که تضاد دو! باد و آتش یالهه فرزند -
 لرزی ثانیه صدم یک برای که بود ترسناک و کشنده قدرآن سیاهش چشمان اما بخورد؛ تکان توانستنمی اشکان

 .انداخت راییکا دل به
 .بست را او چشم جادو با و گذاشت اشکان یشقیقه روی را دستانش و شد نزدیک او به راییکا

 خاله؟ نیست طوراین! زیبا و سرسبز چمنزار یه بینی؟می چی -
 .داد افزایش را دستانش فشار و کرد بیان نفرت با را خاله

 که دیدی رو بابات و مامان خونه، برگشتی وقتی نمیاد یادت خاله؟ نیست طوراین بود؛ سالت شیش موقع اون -
 خاله؟ نیست یادت زنن؟می لبخند بهت طورچه ندیدی میشن؟ غیب آروم آروم دارن

 .افتادمی زمین روی آرامی به و غلتیدمی صورتش روی از و شدمی ظاهر اشکان پیشانی روی تدریج به عرق قطرات
 .کردمی ظاهر راییکا قصر از غیر جایی در را هاآن جادو کاش ای که کرد آرزو دل در شهاب

 .رفتمی باال راییکا صدای تنِ کم کم
 قدرچه یادته میاد؟ باد و آتیش هاتدست از داره که دیدی یهو و اومدی بیرون کلبه از گریه با که نیست یادت -

 فرستاد؟ گوی توی رو تو و اومد پیشت جبرئیل نیست یادت ترسیدی؟
 هنوز چشمانش. پیچید سالن در اشکان سرد و بلند صدای. برداشت اشکان صورت روی از را دستانش حرف این با و

 .گفتمی سخن جانبی روبات یک مثل و بود بسته
 پسر یه! بود تهی شهمه. نداشت وجود ایرودخونه و دشت نداشت، زمینی و آسمون بود؛ سیاه چیز همه جااون -

 سپری شکل همین به رو هامدت. بود آتیش و باد با بازی همون سرگرمیش و تفریح تنها که بودم ساله شیش
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 رو من تونستنمی چیزی هیچ که کردم تمرین قدراون. بود یکی شبم و روز شدم،نمی زمان گذر متوجه کردم؛
 .شدم ظاهر اتاق یه توی من و شد رنگی و سفید آرومی به چیز همه روز یک کهاین تا. بده شکست

 «!کافیه جاهمین تا»: راییکا
 است؟ افتاده اتفاقی چه که بود اندیشه این در. شد باز اشکان متعجب چشمان

 محکم و گرفت او از مویی تار تند حرکت یک با سپس و کشید دست موهایش روی و شد نزدیک افرا به راییکا
 کاسه سمت به سپس و. کند او از نیز مویی تار و شد نزدیک اشکان به. بگوید آخی دل در افرا شد باعث که کشید
 .انداخت آن در را هاتار و رفت

 .طبیعت فرزند موی تار و باد و آتش یالهه فرزند موی تار -
 هاگل جیغ صدای دلیل همین به شاید بود؟ طبیعت فرزند او است؟شنیده درست آیا که شد تردید دچار ایلحظه افرا
 راییکا صدای. بود همان سبز جادوی شاید گفتند؛می سخن او با حیوانات که بود دلیل همین به شاید شنید؛می را

 .زد برهم را او افکار
 !ببرید رو هااون! هانگهبان -

. کردند خارج اتاق کنج در دری از و گرفته را نفرشان سه هر شدند، سالن وارد سنگی انسان عدد چند لحظه همان
 .بود شده حرکت قابل هایشانبدن و آزاد هایشانزبان آمدند، بیرون جاآن از کهآن از پس
 را هاآن سربازان. گشتمی ایچاره راه دنبال به پیچیده، هم در ابروانی با اشکان و کردمی تقال شهاب و گالیه افرا
 دور جا آن از دادمی نشان که شد شنیده هایشانقدم صدای سپس و بستند را در و کردند پرت تاریک مکانی در

 .اندشده
 «کجاییم؟ ما»: شهاب

 «!بینمنمی هیچی من»: نالید افرا
 ثابت جاهمان و کرد روشن را جاهمه چراغی مانند درست و کرد پرواز هوا به و کشید شعله اشکان دستان از آتشی
 .ماند
 قدرآن شوند، گرفتار جاهمان ابد تا است ممکن که کرد فکر این به افرا. بودندنشسته سنگی و خالی اتاقی در هاآن
 بودندمی ترشانس خوش اشکان و شهاب شاید حال این با. بروند دنیا از گرسنگی و تشنگی شدت از که بمانند جاآن
 .بمیرد تا دادمی شکنجه قدرآن دیگر دختران مثل را او زیاد احتمال به اما آورد؛نمی سرشان بالیی راییکا و

 و گرفتمی را هایشانقدرت. گرفتمی اسارت به را الهه چهار و کردمی باز را هاآسمان راییکا حال، هر به
 کشت،می را سرزمینش مردم تمام اگر. کردمی غارت را هاآن و حمله دیگر هایآسمان به شد،می ناپذیرشکست

 نابود را ستارگان سرزمین اگر کرد،می ذوب را یخی سرزمین اگر کشید،می آتش به را هاگل سرزمین اگر چه؟
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 بین از وحشتناکی طرز به را نزدیکانش و دوستان تمامی اگر چه؟ کرد،می بخار را هاابر سرزمین اگر و کردمی
. بست را چشمانش و داد تکیه سنگی و سرد دیوار رابه سرش افرا چه؟ کرد،می خود آن از را جهان اگر چه؟ برد،می
 زبانه هاآن از آتش که دیدمی را درختانی کرده، حمله هاگل سرزمین به که دیدمی را راییکایی خود ذهن در

 بود،شده خون در غرق که پاره هایلباس با ایعده دویدند،می طرفآن و طرفاین به وحشت با مردم. کشیدمی
 به که زنی جسد. شدمی گم آنان فریاد و داد میان در مدام راییکا انگیزرعب یخنده صدای و بودندافتاده زمین روی
 شده باز اشروسری که را چاق زن آن هایشانه و رفت سمتش به آمد، آشنا نظرش در بود، افتاده زمین روی پشت

 صورت دیدن محض به که برگرداند زحمت با را بودکرد پیدا زیادی تشابه گلگون آسمان با رنگشحنایی موهای و
 جلوی بود، شده خونی زن با برخورد اثر بر که را دستانش. رفت عقب قدم چند و کشید جیغی زن، آن خون در غرق

 او. شد نزدیک زن به دوباره کرد،می احساس هایشگونه روی بر را گرمش هایاشک که حالی در و گرفت دهانش
 الالیی و نشستمی سرش باالی هاشب مهربانی مادر همچون اش،کودکی دوران در که بود زنی همان بانو،گل
 تا افرا که کسی همان گرفت؛ کادو برایش گرفت، یاد را نوشتن و خواندن افرا وقتی که کسی همان خواند؛می

 را قلبش تپش دیگر کردمی احساس افرا. نبود طوراین واقعاً چه اگر دانست،می خود یخاله را او چهارسالگی
 با سپس و گریست و کرد حلقه بانوگل دور را دستانش. آیدنمی باال دیگر نفسش کردمی احساس کند،نمی احساس

 :زد فریاد وجود تمام
 کسهیچ به که تویی به لعنت نداری، سنگیت قلب اون توی احساس ذره یه که تویی به لعنت! تو به لعنت راییکا، -

 ...کنینمی رحم خودت جز
 :کردمی تکرار خود با چنانهم ولی گریست؛ و کرد فرو بانوگل وش*غـ*آ در را سرش

 .ذارمنمی تزنده راییکا، گذرمنمی ازت -
*** 

 :شهاب
 .شو بیدار! افرا افرا، -

 نگاهی کرد،می نگاهش نگرانی با که شهاب به. بودند زندان در هنوز کرد؛ باز را هایشچشم و خورد تکانی افرا
 که نگذشت چیزی و گرفت وش*غـ*آ در را خودش بود، دیده خواب در که هاییصحنه یادآوری با. انداخت
 :گذاشت هاآن روی را سرش و کرد جمع شکمش در را زانوانش. کرد جوشیدن به شروع هایشاشک یچشمه

 !کردم خراب رو چیزهمه من -
 :گفت شهاب

 .مقصریم مونهمه نکن، ناراحت رو خودت -
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 ناگهان که کردندمی خیس را پیراهنش بعد و صورت اول هایشاشک و خوردندمی تکان شدت به افرا هایشانه
 قلبش شد، روروبه شهاب ایقهوه چشمان با و آورد باال را سرش. رفت فرو نرمی جای در و شد حلقه دورش دستی

 به شروع دوباره ،«باش آرام» گفت شهاب که همین اما خشکید؛ هایشاشک یچشمه ایلحظه. تپیدمی شدت به
 ناپذیروصف آرامشی و بودآمده بند اشگریه. بست را چشمانش و گذاشت شهاب سینه روی را سرش. کرد جوشیدن
 . بود نکرده تجربه حال به تا که احساسی بود؟ احساسی چه دیگر این. بودگرفته فرا را وجودش

 به. رسید ذهنش به چیزی ناگهان که شد جدا شهاب از و درآمد هوا و حال این از سنگی سرباز یک پای صدای با
 .گرفت را سرباز دست و رفت هامیله سمت به سرعت
 :گفت روبات یک مثل درست خنثی، و چرخید سمتش به سرباز

 .رسینمی اینتیجه به ندارم، احساسی که هاستمدت سنگم، یک من. نکن التماس -
 درسته؟ بودی، پری قبالً تو -
 دونی؟می کجا از تو. آره -
 بشی؟ بااحساس پری یه دوباره داری دوست. کردمی تبدیل سنگ به رو هاپری راییکا. خوندم هامونکتاب توی -
 .برهمی بین از رو پری اون. نیست خوب احساس. نه -
 .گرفت ترمحکم را او افرا که کند حرکت دوباره گرفت تصمیم سپس و
 ...عشق محبت، مهربونی،! خوبه چیز یه اون! برهنمی! کن صبر کن، صبر -

 صحبت آن یدرباره راییکا که بود احساسی همان این شد؛ تندتر قلبش ضربان و کرد فکر شهاب به ناخودآگاه
 !عشق کرد،می

 :داد ادامه بخشیآرامش لحن با
 .کنیمی شادی احساس هااین یهمه با کنی،می خوشبختی احساس هااین یهمه با -

 :گفت خنثی چنانهم سرباز
 .مونممی سنگی ابد تا من داره؟ ایفایده چه -
 .کنممی تبدیل واقعی پری یک به رو تو من مونی،نمی -
 نجات؟ یفرشته هستی؟ کی کردی فکر. تونینمی -
 :کرد خندیدن به شروع عجیبی طرز به افرا کردن مسخره برای روبات، یک مثل درست بعد و
 ...ها...ها...ها -

 .کردند نگاه یکدیگر به اشکان و شهاب
 :نباخت را خود افرا
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 رو تو برگردوندم، زندگی به رو اون تونستم اگه پس بخشیدم؛ زندگی گل یک به باریک من طبیعتم، فرزند من -
 .تونممی هم
 .برم باید من -
 !وایسا کنممی خواهش -
 .دهد انجام را کار این بتواند بود امیدوار بست؛ را چشمانش و گذاشت سرباز قلب روی را دستش بعد و

 :کرد زمزمه
 !بیا بیرون احساسبی و محکم جلد اون توی از! شو آب سنگ، ای شو، مهربون شو، پری -
 .نیفتاد اتفاقی هیچ اما

 پایین را سرش افرا. کرد حرکت به شروع و برداشت اشسینه روی از را افرا دست و گفت ای«مزهبی» سرباز
 آهی و نشست زمین روی آرامی به. بودند افتاده گیر جاآن ابد تا هاآن بود،رفته بین از هم امیدشان تنها انداخت؛

 سرباز، روحبی و خاکستری چشمان. آمدمی سلول بیرونِ از که شد رنگسبز نوری متوجه ناگهان که کشید
 ترک هایشسنگ. ببینند را سرباز تا چسباندند هامیله به را خود تعجب با اشکان حتی و شهاب و افرا. درخشیدمی
 هابچه که طوریبه شد بیشتر و بیشتر نور تابش کم کم. آمدمی بیرون نور سبز هایباریکه هاآن میان از و خوردمی

 را سرباز تا کردند تقال هابچه. رفت بین از سرانجام و شد کمتر و کمتر نور. ببندند را هایشانچشم شدند مجبور
 !بود شده پری یک دوباره او ببینند،
 تعجب با. بود سخت بسیار برایش بود، افتاده که اتفاقی تحلیل و تجزیه کرد، نگاه خود به بهت با ثانیه چند سرباز

 .شد خیره هاآن به و برگشت
 !کردی پری یک دوباره رو من تو -
 صدای ناگهان که آمدند بیرون هابچه. کرد باز هاآن برای را سلول در سرعت به و درآورد جیبش از کلیدی سپس و

 از قبل و بودندآورده هجوم سمتشان به سنگی سربازان. چرخیدند تعجب با همه. شدشنیده زمین لرزش بعد و فریاد
 و کردمی درد شدت به شهاب دست کرد؛ سنگینی تنشان بر نفر ده سنگین هیکل بیایند، خودشان به هابچه کهآن

 که مشتی دلیلبه. کشاند بیرون را خود و زد لگدی هاسرباز از یکی به افرا. بود کرده اصابت زمین با هم اشکان بینی
 که کرد حمله او به دیگری سرباز بیاید، خود به بتواند تا. کردمی درد شدت به صورتش بود، خورده هاآن از یکی از

 تازگی به که بود سربازی همان او شد؛ خیره نجاتش یفرشته به تعجب با. شد دور جاآن از و کشیده دستش ناگهان
 و برگرداند را رویش شد،می کشیده دنبالش به و دویدمی سرعت به که حالی در افرا. بود شده مبدل فرشته یک به
 سمت به سرباز و افرا کردند،می دنبالشان هم نفر دو بود؛ راییکا سربازان با درگیری حال در که کرد نگاه شهاب به

. رفتندمی راهرو آن به راهرو این از و دویدندمی سرعت به. شد ناپدید نظرش در شهاب تصویر و پیچیدند چپ
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 از یکی در سرباز. بردندمی سر به قرمزرنگ راهرویی در اکنون. شد شنیده نیز دیگری سنگیِ مردان فریاد صدای
 قرار آن در صندلی یک جز چیزی و بود خالی نسبتاِ اتاق. بردند هجوم آن داخل به دو هر و کرد باز را هااتاق

 .نداشت
 «.شیم قایم باید کنن،می باز رو هااتاق در االن»: سرباز

 به کشید، بیرون را دستش سریع. بود شده قفل یکدیگر در که کرد نگاه سرباز و خودش دست به تعجب با افرا
. گذاشت اشسینه قفسه روی را دستش آمد؛نمی باال نفسش دیگر که بودند دویده قدرآن! بود زده دست نامحرم
 .افتاد زمین پشت از که زد تکیه دیوار به آرامی به. سوختمی شدت به و بودشده خشک گلویش

 .ندید را افرا اما برگشت؛ سرباز افرا، جیغ صدای با
 کجایی؟ -

 «!جااین»: شد شنیده خفه صدایی
 کجا؟ -

 «!تو بیا بدو! اتاقه یک دیوار، این پشت»: آورد بیرون رنگ قرمز دیوار از تعجب با را سرش افرا که نگذشت چیزی
 و بزرگ گوی یک تنها و بود ایپنجره و در هرگونه فاقد که قرمزرنگ اتاقی جاآن. گذشت دیوار از و دوید سرباز

 خود افرا و سرباز. کرد برخورد دیوار به محکم و شد باز شدت به که آمد اتاق در صدای. داشت قرار آن وسط عجیب
 .دادند گوش آمد،می اتاق از خارج از که صداهایی به وحشت با و کردند پنهان گوی پشت را

 :پیچید اتاق در مردی مانند روبات صدای
 .بشه اتاقشون وارد کسی ندارن دوست ملکه! بیرون بیاین زود فرمانده، -

 :داد را پاسخش کلفتی صدای با دیگری شخص
 .آورد سعید سر بالیی چه که نرفته یادم هنوز! آره -
 .شد بسته محکم که اتاق در هم بعد و شد شنیده هایشقدم صدای سپس و

 «!آوردیم شانس»: گفت لب زیر. داد بیرون را اششده حبس نفس افرا
 :زد لبخند سرباز به و
 .دادی نجاتم که مرسی -
 .کردممی تالفی باید برگردوندید؛ اول حالت به و کردید پری یک رو من هم شما هرحال به -

 .آمدمی بیرون آن از زیادی حرارت و بود گرم بسیار شد، کشیده گوی سمت به نگاهش
 :گفت بهت با سرباز

 !راییکاست گویِ این! اوه -
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 گوی؟ -
 .کنیم فرار باید کنه؛ پیدا رو تو و نم جای تا سراغش میاد مطمئناً. ببینه رو چیزها خیلی باهاش تونهمی اون آره، -
 کردی؟ آزاد زندان از رو ما تو فهمیدن طوریچه هاسرباز اون -
 صدا به هاسرباز اتاقِ بوقِ همین واسه دادید؛ انجام رو کار این شما و کرد استفاده جادو از نمیشه زندان تو! جادو -
 .اومد در
 بیرون، بیاین»: رسید گوش به صدایش که نگذشت چیزی. کرد عبور آن از و شد نزدیک دیوار به احتیاط با بعد و

 «.نیست خبری
 از و افتاد زمین روی چوب. داشت قرار گوی کنار که خورد چوبی به دستش ناگهان که کرد حرکت به شروع افرا
 بهمه روی. بود خوانده زیادی چیزهای جادویی چوب درباره برداشت؛ را آن افرا. آمد بیرون قرمزی نور آن سر یک

 .بود سرزمین آن در جادو نشان که داشت قرار ψ مثل عالمتی هاآن
 «!دیگه بیاین»: سرباز

 .کرد عبور دیوار از و چرخاند دستش در را چوب افرا
 .کنیم فرار جادویی چوب با تونیممی -

 :گفت تعجب با سرباز
 کردی؟ پیدا کجا از رو اون... تو -
 .بود اتاق همون توی -
 .کنه ظاهر دیگه هایسرزمین توی رو ما تونهمی اون راییکاست؛ جادویی چوبِ این -
 نرفته؟ دیگه هایسرزمین سراغ و مونده شیشم آسمون توی حاال تا راییکا چرا پس جوریهاین اگه -
 .بیاد تونهنمی! شده اسیر شیشم آسمون توی اون -

 :گفت عجله با سپس
 !کن جادو! دیگه باش زود -
 .نیستم بلد که من -
 .بده هم دستور بهش زمانهم و بده تکون هوا تو رو چوب فقط -

 «...و من جادویی، چوب ای»: گفت و داد تکان هوا در را چوب سرباز، یگفته طبق افرا
 «چیه؟ اسمت»: پرسید سرباز از
 .بهرام -
 .کن ظاهر آتور شاه جلوی درست و ببر چهارم آسمون به رو بهرام و من جادویی، چوب ای! خب خیلی -
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 .شد قرمز چیز همه ناگهان و زد بیرون بسیاری نور جادویی چوبِ از
*** 

 افرا
 و هاکتاب از را نگاهم. بودیم قصر یکتابخانه در ما گذراندم، نظر از را اطرافم تعجب با شدیم؛ ظاهر قصر در

 .کردمی نگاه ما به که شدم آتور شاه متوجه ناگهان که گرفتم آنجا مانند غول هایقفسه
 «؟...شهاب پس»: شاه

 :گفتم آرامی به و مکیدم را لبانم
 .گرفت رو هااون راییکا -

 عادت او به کوتاه چند هر مدت این از بعد کردم؟می کار چه آوردمی سرش بالیی راییکا اگر بودم؛ نگرانش
 .بودشده وجودم از بخشی او بودم،کرده
 .گرفت غم رنگ شاه نگاه

 :کند روشن دلمان در را امید نور که کرد آن در تالش باشد، کننده امیدوار کرد،می سعی که لحنی با بهرام
 .کنهنمی هااون با کاری راییکا مطمئنم من -

 «کیه؟ این»: گفت من به شاه
 .کردیم فرار هم با و کردم پری رو اون من. بود یعنی راییکاست؛ سربازهای از یکی اون -
 چی؟ اشکان و شهاب پس -
 :گفتم ناراحتی با و کردم نگاه هایمکفش به
 .افتادن گیر -
 .شدمی احساس شدت به او خالی جای حال و بود کنارم شهاب هاسفر این تمامی در
 نگاه من به کسی شکر را خدا کردم، نگاه را اطرافم وحشت با. ندارم سر به شالی هنوز که شدم متوجه ناگهان و

 !ببخش خودت خدایا! بهرام از غیر به کرد؛نمی
 کلفتش هایالیه از یکی و شدم خم. شد امالیه الیه پیراهن متوجه ناگهان که بپوشانم چه با را گیسوانم دانستمنمی

 .بستم سرم دور و کردم پاره محکم و گرفته دست به را
 :پرسیدم شاه از و ندادم اهمیتی حال این با شدم، حرکتم این از بهرام لبخند متوجه

 کنیم؟ کارچی باید حاال -
 .گیرهمی رو هاشونقدرت و دزدهمی هفتم آسمون از رو هاالهه اون -

 «.میشه ناپذیر شکست بعد و»: بهرام
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 «!چی؟ شهاب اما»: گفتم عجز با
 ذهنم از را شهاب کردم سعی. شدم متعجب صدایم از هم خودم. داشت بسیاری سوز لحنم نگریست؛ من به شاه
 .شوم متمرکز بحث روی و کنم پاک

 «بدیم؟ نجات جوریچه رو هااون»: گفتم و آمیختم خونسردی با را صدایم
 زیاد کار البته بدیم، نجات هم رو اشکان و شهاب تونیممی که وقتهاون دادیم، شکست رو راییکا وقتی»: آتور شاه

 «.نیست آسونی
 جاآن در را خود وجود که من کرد؛ سوال حکومتش و نظامی نیروی و راییکا یدرباره او از و کرد بهرام به رو سپس

 به مرا که نبود شهابی دیگر باراین نبودم؛ بلد را اتاقم راه. شدم خارج کتابخانه از و دور آرامی به دیدم،می فایدهبی
 کوتاهی مدت برای آن، روی پا جای شدم؛ خیره پایم زیر مانند کهکشان فرش به و کشیدم آه. کند راهنمایی جاآن

 .شدمی طالیی
 :گفتم و گرفتم را بازویش رفت؛می پیش جلو به ایخدمه

 بدید؟ نشون بهم رو اتاقم میشه ببخشید، -
 :گفت و آمد خود به اما نگریست؛ من به تعجب با ایلحظه بود،شده شوکه من ناگهانی حرکت از که خدمتکار

 بانو؟ اتاق کدوم -
 کردم مجسم ذهنم در را آن داخلی طراحی و جزئیات اتاق؟ کدام گفت،می راست. بودم نکرده فکر قضیه این به! آه
 .دادم شرح برایش و

 .برداشت قدم اتاق سمت به سپس و رفت فرو فکر به ایلحظه خدمتکار
 کردند؛می زنده خاطرم در را او یاد و بودند شهاب از یادگاری هاآن روی تصاویر و هادیوار تمامی کردم، دنبال را او

 از اتاقی با و کردم باز را در. استایستاده اتاقی جلوی خدمتکار شدم متوجه که دادم تکان طرف دو به را سرم کالفه
 .بود سفیدرنگ و ایپارچه که بود پتو تنها و بود شیشه از وسایلش یهمه. شدم روروبه شیشه

 .کنید استراحت جاهمین میشه اگه میگید؟ رو کدوم شما دونمنمی من. داریم صورتی اتاق تا ده از بیشتر ما بانو -
 .بدین بهم ترساده اتاق یک میشه اگه بخوابم؟ تونممی طورچه! عجیبه خیلی جااین اما -
 .چشم -

 .بودند نیلی نیز زمین کف و سقف و روشن آبی هایشدیوار کرد؛ باز را آن در و رفت بعدی اتاق سمت به سپس
 .خوبه همین نکنه، درد دستتون -

 خسته بسیار و کردمی درد بودند، کرده وارد آن به سنگی سربازان که ضرباتی از بدنم. بستم را اتاق در و شدم وارد
 خوشحالی از. رسید ذهنم به چیزی ناگهان که فشردم را آن. بود دستانم در هنوز کردم، نگاه دستی چوب به. بودم
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 بهتر این از کنم، ظاهر جااین را شهاب و اشکان توانستممی چوب، آن یوسیله به کشیدم؛ جیغ و پریدم باال
 .شدنمی

 :دادم دستور و دادم تکان را چوب هیجان با
 !کن ظاهر جاهمین رو اشکان و شهاب جادویی، چوب ای -

 !شکرت خدایا بینم،می را شهاب دوباره االن
 .کشیدم آه و گرفتم دندان به را بم*لـ.نشد رنگ قرمز و نورانی هم چوب سر حتی نیفتاد؛ اتفاقی هیچ

 «.کنهنمی کار جااین شاید»: کردم فکر ناامیدی با
 که غریب و عجیب روسری آن درآوردن از بعد و انداختم رنگ سفید دراور روی را چوب و کشیدم پوفی کالفه و

 کرد خطور ذهنم به بود؟ عشق کردم؟می فکر شهاب به قدراین چرا. خزیدم پتو زیر بود، من خلّاق نسبتاً ذهن یزاده
 من کنار جاهمه او ام؛کرده عادت حضورش و او به که باشد دلیل این به او به نسبت احساساتم این تمامی شاید که

 دید؟می عشق چشمانم در گفت؟می چه راییکا اما آورد؛ درد به را قلبم او خالی جای حال که ستطبیعی پس بود؛
 را سرم دوباره. بگوید بخواهد دلش که چیزی هر تواندمی و است شیطان فرزند او حال هر به باشد، گفته دروغ شاید

 از بعد و کشیدم سرم روی را پتو. بخشم رهایی افکار این از را خود تا کردم را تالشم تمام و دادم تکان طرفین به
 .رفتم فرو عمیقی خواب به رفتن کلنجار کلی

*** 
 را او تن گوشت و است سوزانده زنده زنده را شهاب راییکا که بودم دیده خواب. کردم باز را چشمانم و خوردم تکانی

 برایم او از دوری. گرفت دلم و شد اشکی چشمانم خواب، داخل هایصحنه یادآوری با. دهدمی من خورد به
 شهاب که خورد گردنبندی به چشمم ریختم؟می سرم بر خاکی چه کشت،می را شهاب راییکا اگر بود؛ غیرممکن

 مدت از بعد. بازگرداند سالم را او که کردم خواهش خدا از دل در و فشردم و کردم مشتم اسیر را آن. بودخریده برایم
 به طالیی پیراهنی و کردم باز را لباس کمد و آمدم پایین تخت از گرفت، آرام دلم که هنگامی عبادت، کوتاهی

 و بروم شاه سراغ گرفتم تصمیم نداشتم؛ را کاری هیچ یحوصله. کردم تن به و آوردم بیرون سفید شال یک همراه
 کمی بود؛ خالی راهرو شدم، خارج اتاق از. بودند کرده طراحی اشکان و شهاب نجات برای که شوم اینقشه جویای
 به رفتن قصر، این در. ببرد شاه اتاق به مرا که خواستم او از و یافتم را قدبلندی و مسن خانم و گشتم را اطراف
 :گفت و ایستاد دری جلوی خدمتکار. بود فرسا طاقت و سخت قدرچه خواستی،می که مکانی

 .شاهه اتاق جااین -
 .نواختم در به ایضربه دستم، با. شد دور جاآن از سرعت به باشد، داشته مهمی کار کهاین مثل و
 !شو داخل -



 

 

92 

 

 بهشتی الهه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Amelia 

 .نوشتمی چیزی کاغذ روی قلم با و بودنشسته میز پشت شاه کردم؛ باز را در
 ...اشکان و شهاب نجات برای -

 .دوخت چشم من به و گرفت کاغذ از را نگاهش
 :دادم ادامه

 بکنین؟ خواینمی کارچی -
 .بشه جلوگیری هفتم آسمون به راییکا یحمله از تا کنیممی آوریجمع رو نیروهامون داریم فعالً -
 میشن؟ چی اشکان و شهاب پس -
 بذاریم نباید ما و بده انجام کارها خیلی تونهمی بگیره، رو هاالهه و کنه پیدا دسترسی هفتم آسمون به اگه راییکا -

 .میشه غیرممکن هم اشکان و شهاب نجات بشه، اون برای هاالهه قدرت اگه. بکنه رو کار اون
 .شدم خارج اتاق از و دادم تکان سری. بودم گرفته را سوالم پاسخ

 از که سربازی از. بروم کتابخانه به که گرفتم تصمیم و کردم نگاه را اطرافم. بودرفته تحلیل شدت به امحوصله
 قدرآن جاآن گرفتم؛ پیش در را کتابخانه راه و کردم تشکری. داد نشانم را آن نیز او و پرسیدم را راه شد،می رد کنارم
 .کند سرگرم طوالنی مدتی برای مرا توانستمی که داشت کتاب

 :گفتم و رفتم سراغش. خواندمی کتاب و بود نشسته جاهمان پیرمرد. شدم داخل و کردم باز را کتابخانه در
 .آقا سالم -

 :دادم ادامه. نگریست من به و داد قرار میز روی را کتاب
 .خواممی سبز جادوی و طبیعت فرزند یدرباره کتاب یک من -
 .بیا جااین 971 یشماره کتاب -

 به سپس و کردم تشکر برداشتم، را آن. بود برگکم و کوچک نشست، میز روی و آمد سمتمان به پروازکنان کتابی
 .نشستم آن روی و افتادم راه به میزی سمت
 و زیبا طراحی و بود قرمز رنگ به هایشبرگ تمام که دادمی نشان را زیبایی و بزرگ درخت آن، جلد تصویر

 «طبیعت فرزند»: کردم تکرار را کتاب نام ذهنم در. داشت فردی به منحصر
 :کردم خواندن به شروع و زدم ورق را آن
 کرد؛نمی زندگی ایپری هاآسمان در که زمانی و شود متولد زمین روی انسانی کهآن از پیش حتی پیش، هاسال»

 .دهد پرورش هستی کل یزنده موجود اولین عنوانبه را آن گرفت تصمیم و کاشت ایدانه زمین در خداوند
 درخت هابعد اما بود؛ جوان و نحیف ایساقه اوایل. شد تربزرگ و بزرگ زمان گذشت با و کرد رشد آرامآرام دانه

 هایشبرگ شدند؛می زیباتر و زیباتر گذشت،می زمان چه هر و کردند رشد هایشبرگ. ساخت تنومندی و بزرگ
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 را مخلوقش و هستی جهان درخت اولین و زیباترین نام خداوند. بودند ترنرم نیز خالص ابریشم از حتی و گلگون
 «.گذاشت 'افرا'

 را داستان کرد،می نفوذ وجودم در که استرسی همراه به اشتیاق و شوق با! بود افرا درخت آن نام! افرا شد؛ باز دهانم
 .دادم ادامه

 بزرگ و نمود رشد زمین همراه به او کرد؛می زندگی نامند،می برمودا مثلث را آن حال که جایی در و زمین در افرا»
 او به روزی کهاین تا بود درخت هر زندگی مرکز جهان، درختان تمام مادر عنوان به او گذشت، سال هامیلیون. شد
 دیگر نیز او یافت؛می پایان هستی جهان تمام در طبیعت او، مرگ با. آیدمی او نابودی برای شیطان که رسید خبر
 به را نیروهایش تمام تا کرد کودکی درخواست خداوند از که شد این. نداشت را ابلیس با مقابله توانایی و بودشده پیر
 است ناشناس اکنونهم او. فرستادند پنجم آسمان به را کودک. نشود پژمرده طبیعت مرگش، صورت در تا ببخشد او
 «.کنندمی یاد طبیعت فرزند عنوان به او از همه و

 برخوردم آن از ترسنگین مراتب به چیزی به ناگهان که بودم نکرده هضم را بودم فهمیده که چیزهایی تمام هنوز
 .بود شده نوشته متن یادامه در که
 «حیدر - بکش سر رو معجون»

 کرد؟می چه جااین بود، زمینی جادوگر همان حیدر. استشده نوشته تازه دادمی نشان و بود خیس آن جوهر
 پر پاسخبی و نامربوط هایسوال از ذهنم باشد؟ توانستمی چیزی چه معجون اصالً بود؟ چه معجون از منظورش

 و بزرگ قصر این در مگر اما کردم؛می پیدا را حیدر باید شدم، خارج کتابخانه از سرعت به و پریدم جا از. بودشده
 کردم؛ نگاه را اطراف و آمدم بیرون قصر از سرعت به بودم، بلد را خروج راه توانستم؟می شب همیشه سرزمینِ این

 زمین به جادو با سپس و نوشته را آن او اگر. رسید ذهنم به وحشتناکی چیز لحظه همان باشد؟ توانستمی کجا او
 این در سوم بار برای است؟شده تبعید که درحالی بازگردد جااین به بودتوانسته طورچه او اصال چه؟ باشد، بازگشته

 یوسیله به بتوانم که نداشت وجود راهی هیچ. بخشم رهایی افکارم از را خود تا دادم تکان طرفین به را سرم روز،
 دانستمی کجا از اصال دانست؟می چه او بود؟ چه معجون از او منظور راستی به اما کنم؛ پیدا دسترسی حیدر به آن
 بود؟ خبر چه جاآن دادم، بیرون را نفسم کالفه بود؟ کرده گوییپیش خوانم؟می را کتاب آن من که

 داشت وجود این امکان هم باز حالاین با گذراندم، نظر از را اطرافم زمانهم و کردم دهکده در زدن قدم به شروع
 .باشد دهکده در حیدر که
 رفتم پیش قدرآن. نداشت وجود من اطراف در خاصی چیز هیچ کردم؛ حرکت ترسریع و بخشیدم سرعت هایمقدم به
 آمده جااین به شهاب با که انداختمی زمانی یاد مرا جاآن شدم؛ وحش جنگل وارد و رفتم انتها تا را دهکده که
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 آرام مرا شهاب به کردن فکر زدم، لبخند. گذشت خوش خیلی من به اما افتاد؛ عجیبی اتفاقات کهاین با. بودم
 .کردمی
 با شهاب که کوتاه، مدت این در و امبوده تنها آورممی یاد به که زمانی از. نشستم آن زیر و شدم نزدیک درختی به

 راه دستم روی چیزی کهاین احساس با! بود خوب قدرچه او بود؛ شده نشاط و پرشور امزندگی آرام فضای بود، من
 شک بدون دیدمی را موجودی چنین کس هر کرد؛می حرکت دستم روی بنفشی کرم. چرخاندم را سرم رودمی

 ربط بودنم طبیعت فرزند به کنممی فکر ام،نداشته حشرات به حسی چنین وقتهیچ من اما شد؛می چندشش
 پژمرده طبیعت درخت، آن مرگ با که بود شده نوشته کتاب در البته نبود؟ درختان برای تنها آن مگر اما باشد؛داشته

 و بودخزیده پایین دستم روی از کرم. آیندمی حساب به طبیعت از عضوی هم حیوانات خب، شد؛می نابود سپس و
 مدتی و بروم برکه کنار به گرفتم تصمیم. کردم نگاه را اطراف و گرفتم او از را نگاهم. کردمی حرکت آن موازات در
 به و رفتم برکه سمت به پیراهنم، پشت تکاندن از پس و شدم بلند جایم از. بازگردم سپس و بنشینم آن کنار هم را

 باعث این و بودند آورده در لرزش به را آن بودند، آب در که هاییماهی کردم، نگاه آب در خودم تصویر انعکاس
 پر و براق و خیس بدن که شدم بزرگی و سیاه مار متوجه. شود ناهماهنگ و بخورد تکان مدام تصویرم که بود شده

 هوا در را خود زبان و داشت قرار من از دور چنداننه ایفاصله در و کشیدمی بنفش هایچمن روی را پولکش از
 با او و هستم طبیعت فرزند دانستممی که حال اما داشتم؛ وحشت شدت به مارها از حشرات، برعکس. دادمی تکان

 کاش ای. داشت ترس دیدم؛می ترسناکی و بزرگ مار چنین که بود بار اولین. ترسیدممی او از کمتر ندارد، کاری من
 با و چرخید مار. بود من آرامش یمایه و پشتوانه الاقل اما آمد؛برنمی او از زیادی کار که چند هر بود، جااین شهاب

 او به اگر شاید. کرد هیسهیس داریم، انتظار دیگری مار هر از که طورهمان و شد خیره من به رنگش زرد چشمان
 .شدمی دور جاآن از یا گشتبرمی آب داخل دادم،می دستور

 .آب توی برگرد االن همین مار، خب -
 نباید! خدایا اوه نبود؛ میسر برایم حیوانات با ارتباط و کردممی اشتباه شاید شد، نزدیک من به و کرد هیسهیس مار
 زمین و کرد گیر سنگی تخته به پایم که رفتم عقب قدم چند چه؟ بزند، نیش مرا اگر! من بر وای آمدم،می جااین

. شدمی ترنزدیک و نزدیک و خزیدمی زمین روی مانند مارپیچ و نرم حرکاتی با مار! برس فریادم به! خدایا آه. افتادم
. دیدمی فرار آماده را خود یطعمه گویا برداشت، خیز طرفم به ناگهان که شدم بلند دوباره بود، آمده در اشکم

 از دل در. کند نابود مرا و سوراخ را پوستم تا شدم زهرآگینش هاینیش منتظر و فشردم هم روی محکم را چشمانم
 باز را چشمانم تعجب با نیفتاد؛ اتفاقی هیچ. بخشد رهایی راییکا چنگال از که کردم آرزو و کردم خداحافظی شهاب
 .نگریستم مار به و کردم



 

 

95 

 

 بهشتی الهه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Amelia 

 آرامی به. خزید آب داخل و کرد هیسهیس کردم؛ نگاهش حرکتبی. بودشده خیره من به و ایستاده جاهمان او
 .دادم بیرون را نفسم

 !بود نزدیک -
 مواجه دیگری چیز یا عجیب مار با دیگر تا بازگردم زودتر چه هر داشتم تصمیم بود، افتاده که اتفاقی آن از بعد

 .آمدنمی باال دیگر نیز نفسم. شدم خارج جنگل از و کردم دویدن به شروع. نشوم
 عدد سه دور ساله ده یبچه چند. شدندمی دیده زیادی هایخانه طرفم دو در برداشتم؛ قدم قصر سمت به

 .دادندمی گوش هایشانآهنگ به و بودندشده جمع آبی پرستآفتاب
 دیدن با که دویدندمی شیطنت با بزرگ موش دو. بود هادرخت عاشق که خواندندمی مردی یدرباره آهنگی هاآن
 :گفت تعجب با کردمی عبور کنارم از که دختربچه یک. کردند تعظیم و ایستادند پایشان دو روی من
 !رو هاموش اون وای -
 :گفت موش دو آن از یکی. زدم لبخند دو آن به
 !من بانوی خوشبختم -

 :خندید بود، من کنار که دختری
 .کننمی جیغجیغ قدرچه -
 بگن؟ چیزی نشنیدی یعنی جیغ؟ جیغ گفتی تو -

 «!نه»: گفت تعجب با دخترک
 :کردم زمزمه هاموش به رو
 .برید تونیدمی -

 مانند کسانی گفتند؛می هاپادشاه و هازادهاشراف را جمالتی چنین بودم؛ نگفته چیزی چنین کسی به حال به تا من
 کند؟می چه االن یعنی افتادم، یادش دوباره! آه. شهاب
 :گفتند زمانهم هاموش

 .چشم -
 زنی. برداشتم قدم قصر سمت به. دوید مادرش پیش جا،آن از هاآن رفتن با نیز دختر شدند؛ دور جاآن از دواندوان و

 دلم. شدمی ساطع آن از بسیاری نور که فروختمی رنگ اینقره معجونی و بود ایستاده اشخانه در جلوی
 در مطمئناً بودم، گرسنه. بخرم را آن بتوانم تا نداشتم چیزی که حیف اما باشم؛ داشته را هاآن از یکی خواستمی

 به ناگهان که شدم قصر وارد و کردم عبور هادروازه از. بودم رسیده جاآن به دیگر. بخورم تا شدمی پیدا چیزی قصر
 .برخوردم مانیا



 

 

96 

 

 بهشتی الهه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Amelia 

 جایی؟این تو افرا اوه، -
 !سرزمینت برگشتی کردم فکر کنی؟می کارچی جااین تو سالم، -
 .بریم باید شدن؛ جمع قصر پشت سربازها. گشتممی تو دنبال داشتم بودم، نرفته نه، -
 را بهرام اول، نگاه همان در. داشت قرار رویمروبه بزرگی لشکر. کشاند قصر از خارج به و گرفت را دستم سپس و

 مانیا با. کردممی احساس شدت به را شهاب خالی جای بود، ایستاده پادشاهان دیگر کنار و اول صف در که شناختم
 .دادم پاسخ او به نیز من و داد سالم من به او. ایستادیم آتوسا کنار و شدیم جمعیت وارد

 :زد فریاد مردی
 .بگیرید رو هم دست -

 توانستیممی اگر و رفتیممی هفتم آسمان هایدروازه جلوی ما شدم، خیره جلو به و گرفتم را آتوسا و مانیا دست
 .تپیدمی شدت به قلبم اضطراب و هیجان شدت از. شدندمی آزاد نیز اشکان و شهاب دهیم، شکست را راییکا
 :کرد زمزمه مانیا

 .تاریخه جنگ ترینبزرگ این -
 .بود زده زل من به رنگشیخی چشمان با کردم، نگاه او به

 :گفتم
 .بشیم برنده ما امیدوارم -

 !شوم کور بود نزدیک. فشردم هم به محکم را چشمانم شد، طالیی چیز همه ناگهان
 ایستاده هفتم آسمان هایدروازه جلوی درست ما. کنم باز را هایمچشم که شد باعث اطرافیانم، یزمزمه صدای
 هم او گویا رسید؛می نظر به همیشه از ترگرفته آسمان در خورشید. داشت قرار ما رویروبه نیز راییکا لشکر و بودیم

 از را نگاهم که شد باعث شد، خارج مانیا گلوی از که ایخفه آه. نیست انتظارمان در خوبی چیز که دانستمی
 .کنم نگاهش و بگیرم آسمان

 :مانیا
 ...اون... اون -
 احساس وجودم بند بند در را او عشق تازگی به که شد دوخته کسی به نگاهم گرفتم، که را لرزانش انگشت رد

 .افتادمی تپش به گنجشکی قلب مانند قلبم و گرفتمی جریان هایمرگ در خون نامش، شنیدن با و کردممی
 امکشیده درد قلب روی را لرزانم هایدست بود؛ شده قطع بارهیک به صدا و سر همه آن آمد، بند بارهیک به نفسم

 است؟ کاری چه دیگر آن آخر من، خدای. گذاشتم
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 فشردم دهانم روی محکم را آن سپس و کردم پاک را هایماشک یپرده دست پشت با شد، تار رویمبهرو یصحنه
 دل چرا آخر. اندکرده فرو گلویم در آهنین هاییمیله کردممی حس کردم،می خفگی احساس. کنم خفه را هقمهق تا

 دادم؟ هدیه او به را قلبم که شد طورچه باختم؟ معصوم یچهره و مهربان هاینگاه آن برابر در را خود چرا بستم؟
 بودم؟ احمق قدراین طورچه

 .دند*وسیـ*بــمی را یکدیگر جمعیت همه آن جلوی شرمانه،بی که بود شده نفر دو متوجه تنها نگاهم
  باختم، دل سادگی به»

 «.بود ترعاشق من از او کهاین از غافل
 .افتادم خاکی زمین روی آرامی به بود، نمانده پاهایم در جانی

 :پیچید گوشم در مانیا صدای
 خوبه؟ حالت افرا -
 با خوردم؛ شکست راحتی همین به. زدم کنار حرفی هیچ بی گرفت،می را دیدم جلوی و بود شده خم اکنون که را او

 .آوردمی درد به را قلبم و کردمی خنثی را چشمانم نفرت شهاب تصویر اما شدم؛ خیره راییکا به نفرت
 بود، نخواهم بیش ایمرده دیگر من»
 «.نشنیدی هم را دردمندم جیغ صدای حتی و شکاندی مرا تو

. بودند شده دوخته آن به گویا کنم، جدا صحنه آن از را هایمچشم توانستمنمی داد؛می تکان را هایمشانه مدام مانیا
 اما کند؛می سبک را آدم کردن گریه گویندمی. کردندمی خیس را صورتم و ریختندمی محابابی هایماشک
 گویندمی راست دشمن؟ چرا راییکا؟ چرا چرا؟ خدایا، اما. بودند امخوردهزخم قلب روی بر نمکی تنها من هایاشک

 .کند کاری چنین توانست طورچه. است من دوست من، دشمنِ دشمنِ که
 با مانیا. رفت پایین و باال آرامی به امسینه یقفسه و شد آزاد نفسم شد، نواخته گوشم در که محکمی یکشیده با

 :گفت و گرفت قاب را صورتم ترس
 خوبه؟ حالت شنوی؟می رو صدام افرا -

. کردند بلند خاکی زمین روی از و گرفتند را بغلم زیر دو هر آتوسا، و مانیا. دادم تکان را سرم و قورت را دهانم آب
 .کردمی عبور هادروازه از راییکا اما بود؛ شده اسب سوار شهاب کردم؛ نگاه راییکا و شهاب به دوباره

 :زد داد شخصی
 .بگیریم رو جلوش باید هفتم آسمون توی میره داره اون -

 جیغ کرد، بلند هوا در راحتی به مرا و وزید سهمگینی طوفان گرفت، ما سمت به و آورد باال را دستش ناگهان اشکان
 :شد گم بهرام فریاد در که کشیدم بلندی
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 !بکشید دراز زمین روی همه -
 برای که کرد برخورد من به کشیدمی شیهه و خوردمی تکان وحشیانه که حالی در بود، شده بلند هوا در که اسبی
 باد که بفرستد برف سمتشان به داشت تصمیم مانیا. بپیچم خود به درد از شد باعث و کرد خفه را جیغم ایلحظه
 چیز به محکم ناگهان که کردم نگاه او به ترس با. شود پرتاب عقب به نیز او و برگردد خودش صورت به شد باعث
 تا گرفتم دست در را خشکیده درخت آن یشاخه و کردم تقال! بودم کرده برخورد درخت یک به خوردم؛ سفتی
 .نروم ترعقب

 دراز زمین کف هاسرباز بیشتر. دادمی قرار حمله مورد نیز را چشمانم و کوبیدمی هایمگونه به را خود شدت به باد
 از یکی یکی انگشتانم. بودندشده بلند آسمان به هاآن از زیادی تعداد و کرده رم همه هااسب اما بودند؛ کشیده
 و قطع طوفان ناگهان که داشتم نگه آن روی را خود داشتم، توان در که زوری آخرین با شد،می جدا درخت یشاخه

 .گرفت درد شدت به چپم دست اما نبود؛ زیاد زمین تا شاخه یفاصله کهاین با. افتادم زمین روی من
 از بعضی و بودند افتاده زمین روی که کسانی میان از و شدم بلند بودم گرفته وش*غـ*آ در را دستم که حالی در
 .بود نمانده سالم چیزی رساندم؛ پادشاهان دیگر و بهرام به را خود و گذشتم کردند،می ناله هاآن

 کنم، جلوگیری هایماشک ریزش از تا گرفتم گاز را بم*بود؛لـ نشسته اسبش روی غرور با که خورد شهاب به چشمم
 شد؟ راییکا عاشق چرا آخر

 :پیچیدمی گوشم در بهرام فریاد صدای. شدم نزدیک راییکا لشکر به و برداشتم قدم سمتش به درمانده
 !نرو! افرا -
 کیلومتر هزاران آمدمی نظر به که ایفاصله و شهاب و بودم خودم دیدم،می که چیزی تنها نبود؛ مهم برایم دیگر اما

 کسی ما لشکر از. نداشتند من به کاری راییکا سربازان که بود عجیب شدم؛می نزدیک لشکرشان به آرام آرام. باشد
 حتی رسید،می گوش به سرم پشت از سربازان و پادشاه فریاد صدای. بکشد عقب مرا و شود نزدیک نداشت جرأت

 تمام رو این از و بود کرده پیدا جریان هایمرگ در خون. افتادمی دیگری اتفاق چه که نداشت اهمیت برایم ایذره
. بودمشده نزدیک شهاب لشکر به. کردمی ترکفری مرا و کشیدمی زبانه وجودم در خشم آتش بود؛ شده داغ بدنم

 :کشیدم جیغ سمتش به و گرفتم طرفش به را امشده مشت دست
 کنی؟می رو کار این داری چرا چرا؟ آخه -
 مانند رنگش ایقهوه چشمان. فشرد و گرفت محکم را امدیده آسیب بازوی و پرید پایین اسب روی از سرعت به

 سد پشت از هایماشک آرام آرام. کنم گم آن یک در را شهامتم تمام که شد باعث و کردمی پاره را وجودم شمشیری
 را سنگ دل داشتم اطمینان هم خودم حتی که چشمانی با و کردم گریه بلند شد، بیشتر بیشتر و چکید هایمچشم

 .نگریستم او به کند،می آب
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 :کردم باز دهان
 کردی؟ ـیانـت خــ ما به چرا راییکا؟ پیش رفتی چرا شده؟ چت تو شهاب، -

 .کرد هوش بی مرا کوبید، سرم در محکم که چیزی با و کرد اخم
*** 
 کنم؟می چه یخ و سنگی زمین روی دانستمنمی. خوردم تکان و دادم سر ایناله کرد؛می درد شدت به سرم پشت

 .آوردند هجوم ذهنم به سرعت به گذشته حوادث که کردم باز را چشمانم
 :داد سر ایخنده راییکا

 .اومدی هوش به باالخره پس -
 باید چرا آخر. نبود خوب اصال حالم. بود کرده حلقه او دور را دستانش و نشسته شهاب پای روی که کردم نگاه او به

 مثل درست او برابر در من بود، زیبا قدرچه! آه شدم؛ دقیق راییکا یچهره روی یافت؟می پایان گونهاین من عشق
 و خورده فر هایمژه با که او رنگ قرمز و کشیده چشمان برابر در من، مشکی چشمان. بودم طال مقابل در خاک

 کردم پنهان دستانم میان را سرم. نبود کسی هر کار نشدن، ایچهره چنین عاشق. بود هیچ بودند، شده تزئین بلندی
. کردم نگاه را بیرون انگشتانم، میان از پچپچ صدای شنیدن با. کنم کنترل را لعنتی بغض این که کردم سعی فقط و

 بودند؟ که دیگر هاآن. کردندمی صحبت یکدیگر با و بودند ایستاده اتاق یگوشه زن دو و مرد دو
 هم کوچک حرکت همین شد؛ بلند او پای روی از و کرد باز شهاب دور از را دستانش یحلقه راییکا که شدم متوجه

 که شدمی نزدیک ایکاسه به که دوختم چشم راییکا به و برداشتم صورتم روی از را دستم. کرد آرام را قلبم
 .شدمی رنگبنفش و آبی آن داخل محتویات
 :گفت و زد لبخندی

 .میشم ناپذیرشکست دیگه من ست،آماده دیگه هم معجون -
 آن دادممی اجازه نباید. بودند الهه چهار هم اتاق یگوشه نفرِ چهار آن و بود الهه چهار قدرت حاوی معجون آن نه،

 :دویدم طرفش به و شدم بلند زمین روی از توانم تمام با. بنوشد را معجون
 ...بخو رو اون ذارمنمی من! نه -

 نامرئی، دیوارهایی پشت مرا راییکا شدم، بلند جایم از افتاد؟ اتفاقی چه افتادم؛ زمین و کردم برخورد چیزی به محکم
 .بود کرده زندانی
 :گفت و زد ایخبیثانه لبخند

 .بگیری رو من جلوی تونینمی متاسفانه -
 :زد فریاد سالن سر آن هایالهه از یکی گونه؟چه اما کردم،می عبور آن از باید بردم؛می بین از را دیوار آن باید
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 ...س جادوی -
 . بود سبز جادوی منظورش. بست را او دهان و برد باال را دستش راییکا

 دوباره را سنگی سرباز که بود زمانی کردم، استفاده آن از که باری آخرین کنم؟ کار آن با گونهچه دانستمنمی من اما
 :کردم زمزمه و زدم لبخندی بود؛ همین راهش! دادم دستور او به فقط من. کردم پری یک

 !حاال همین شو، خراب! نامرئی دیوار. شی خراب و بری بین از که میدم دستور بهت! نامرئی دیوار ای -
 :گفت خشمگین و بلند راییکا

 !ببره؟ بین از رو من جادوی کرد جرأت کی -
 شهاب ناگهان که دویدم کاسه سمت به. بخورد زمین و بزند جیغی شد باعث که دادم هل محکم را او و پریدم

 و شدند شل کم کم پاهایم بود؛ گرفته وش*غـ*آ در مرا او. داشت نگه جاهمان مرا و کرد حلقه دورم را دستانش
 و بودند افتاده کار از هایشمویرگ تمام بارهیک به گویی داد،نمی فرمان درست دیگر مغزم شدم، خیره زمین به مات
 به قلبم ضربان. جوشیدمی قلبم درون از ایچشمه مانند که بود عشقی گرمای کردم،می احساس که چیزی تنها

 حس این که دادم اجازه محوی لبخند با و بستم را چشمانم. کردممی احساس را کوبشش که بود رفته باال حدی
 .داشت خوبی حس چه دستانش حصار.شود سرازیر وجودم تمام در بخشذت*لـ

 :آورد خودم به مرا هاالهه از یکی جیغ صدای
 .بده ادامه نباز، رو خودت نیست؛ زمانش االن افرا، -

. دادممی شکست را راییکا باید من باختم؛می را خودم نباید تپید؛می شدت به هنوز قلبم دادم؛ تکان بار چند را سرم
. شدم خشک خود جای سر تعجب از ناگهان که کردم نگاهش و چرخیدم شهاب سمت به و کشیدم عمیقی نفس

 راحتی به نبود، بیش مویی مانفاصله که حال اما نبود؛ مشخص دور از رنگ تغییر این بود، قرمز شهاب چشمان
 یسلطه زیر جادو با او یعنی بود؛ کرده طلسم را او راییکا! بود شده طلسم او. دادممی تشخیص را آن رنگ تغییر
 اما زد؛ حلقه چشمانم در شوق اشک بودند؛ داده من به را دنیا انگار. بود نکرده ـیانـت خــ او. بود گرفته قرار راییکا
 .شوم خوشحال نداشتم وقت
 «!ببخشید»: گفتم آرام

 خود و دادم هل عقب را او و کردم فرو دستش در را هایمدندان آخر در و زدم لگد و مشت او به توانم تمام با بعد و
 .کردم آزاد او دست از را
 انداختم چنگ صورتش به هایمناخن با و دادم هل را او بخواند، وردی بتواند که آن از قبل و دویدم راییکا سمت به
 .نواخت گوشم به محکمی یکشیده نیز او کشیدم؛ را موهایش و
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 شوم پرت شد باعث که زد من به محکمی لگد راییکا. نداشتم زیادی وقت کار این برای کردم،می گم را خودم نباید
 .بود آن روی کاسه که بخورم میزی به محکم و

 :زد فریاد راییکا
 .منه برای معجون اون -

 سر را معجون باید من بود؛ کرده گوییپیش او حیدر، ینوشته! معجون! معجون. شد زده ذهنم در ایجرقه
 شده اتاق وارد نیز همیشه از ترترسناک اشکان، و آمدندمی سمتم به راییکا و شهاب شدم؛ بلند سرعت به. کشیدممی
 زمین به محکم صورت با نیز من و شد واژگون کاسه داد؛ هل مرا راییکا که کردم نزدیک دهانم به را کاسه. بود

 یکاسه از ایتکه و شود خالی آن محتویات شد باعث که شکست و افتاد صورتم کنار درست کاسه. خوردم
 .دهد بزرگی خراش را امپیشانی شدهشکسته

 .داد قرار سنگینش هایمشت هدف را صورتم و انداخت من روی را خود راییکا
 کردی؟ بود کاری چه این! سرخیره یدختره -

 کردممی سعی و پیچیدممی خود به بود، آمده بند نفسم. زدندمی کتک مرا و بودند افتاده جانم به نیز اشکان و شهاب
 درد شدت به بود، خورده که مشتی دلیلبه نیز چشمم و بود کرده قرمز را صورتم خون. کنم جلوگیری حرکاتشان از

 مرگ نبود؛ کار در بازگشتی راه دیگر. کشتندمی مرا هاآن. بود من راه پایان این. ببینم چیزی توانستمنمی و کردمی
 اندازه همان به بود؛ جیرجیرک یک صدای مثل نزدم در راییکا هایگویییاوه. زدمی نیشخند و بود نشسته برابرم در

 دستان زیر آخر در که کردمی را فکرش کسی چه. دادممی جان داشتم. گویدمی چه فهمیدمنمی آزاردهنده؛ اما زیبا
 دفتر پایان این. نبود من ماندن زنده به امیدی بستم، را چشمانم بدهم؟ جان داشتم دوستش عاشقانه که کسی

 .کنممی خواهش! ببخش رهایی زودتر مرا خدایا بود، شده حس بی تقریبا بدنم. نبود من زندگی
 :شنیدم را پیرزنی یجاافتاده اما مهربان صدای

 !افرا -
 بود؟ کرده صدا مرا کسی چه کردم؛ باز سختی به را سالمم چشم

 !افرا -
 که خورد امگونه به محکمی یضربه. نبود هاآن از یک هیچ کار کردند،می نگاه من به وحشت با الهه چهار آن

 .ببندم را چشمم دوباره شد باعث
 !دارم جای تو ذهن در من -

 :کردم فکر
 هستی؟ کی تو -
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 !بمیری نباید تو! باش قوی! افرا هستم مادرت من -
 .پیچیدم خود به خورد، شکمم به که محکمی لگدی با
 !افرا کن تمرکز فقط -

 :کردم فکر سختی به. بودشده فرساطاقت برایم هم کردن فکر حتی
 چیه؟ منظورت -

 و رفتمی گیج سرم کنم؟ فکر توانستممی هم موقعیت آن در مگر کردم؟می فکر چیزی چه به. نشنیدم او از جوابی
 .داشتم تهوع حال
 :کردم فکر

 ...موندنمی باقی ازت خاکستر جز چیزی و سوختیمی کاش ای شدی،می نابود کاش ای راییکا -
 .شد تاریک نهایت در و تار چیز همه

*** 
 پیچیدمی بدنم سرتاسر در درد این کشیدم،می که نفسی هر با کردند؛می درد و سوختندمی بدنم هایسلول تک تک

 .آوردمی در را امناله و
 :پیچید گوشم در کسی متعجب صدای

 خوبی؟! افرا -
 گرفته را دستم و بود کنارم نیز شهاب و داشت قرار دیدم جلوی راییکا یسوختهنیمه جسم. کردم باز را سالمم چشم

 .زدم جانیبی لبخند. زدمی موج آن در هم پشیمانی که لبخندی داشت، لب بر بزرگی لبخند. بود
 به مجبور رو من و بود پوشونده رو هامچشم مشکی یپرده یک انگار بزنم؛ رو تو خواستمنمی! متاسفم واقعا من -

 مرده هم راییکا. بودی شده هوش بی هم تو و سرتم باالی دیدم اومدم، خودم به وقتی. کردمی وحشتناکی هایکار
 .بود
 !او مهربان چهره داشت دلنشینی حس چه

 .آمدند سرم باالی نفر چهار
 :گفت هاآن از یکی

 تمام. بخشدمی او به دوباره جانی آن، یذره هر نیروی چون. بگیرید فاصله او از است بهتر است، آماده ما جادوی -
 .اوست به متعلق آن
 در عاشقانه و بزنم چنگ را دستش جا همان خواستمی دلم کرد؛ رها را دستم شهاب زدند؟می حرف چه از

 از هاالهه آن کار ظاهراً اما کنم؛ پر عشق با بودم دور او از که را لحظاتی تک تک و شوم خیره مهربانش هایچشم
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 دلنواز و آهنگین بسیار که کردند زمزمه چیزهایی همزمان و بردند باال را هایشاندست نفر چهار هر. بود ترمهم این
 احساس را بدنم یدیدهآسیب اعضای تک تک گرفتن جان بودم، هوشیار هنوز اما شد؛ بسته آرامی به چشمانم. بود
 تا پا نوک از بدنم تمام. گرفتمی فرا را وجودم بسیاری ذت*لـ و شدمی ترکم و ترکم لحظه هر دردم و کردممی
 .بودم انرژی از پر کودک یک مثل نشستم؛ و کردم باز را چشمم دو هر. شد خوب و یافت ترمیم آرامی به سر،

 :گفت بود، شده خیره زمین به که حالی در اتاق، سر آن از اشکان
 .زدم کتکتون که متاسفم -
 دویدند اشکان سمت به مردی و زن ها،الهه میان از! سنگی مرد بود، همین او. نداشت سوز لحنش شهاب، عکس بر
 .کشیدند وش*غـ*آ در محکم را او و
 :کردم نگاه شهاب به تعجب با
 شده؟ چی -
 .پدرشه اون -

 :شد باز دهانم
 !نمیشه باورم -

 به را خود شهاب. برداشتند قدم سمتشان به و زدند لبخند دیگریک به بودند ایستاده من سر باالی که مردی و زن
 :گفت و کرد نزدیک من
 .بشناسی باید دیگه که هم رو مادرش. اشکانه پدر ارشنوس، عالیجناب -

 :گفتم آرام. بکشم دست فریبنده یچهره این از توانستمنمی
 !راییکا خواهر الیکا، بانو. آره -

 :گفت ارشنوس
 .ایمکرده تلف جااین را زیادی زمان برویم، جااین از که رسیده آن زمان -
 دست نیز شهاب. گرفتند را هم هایدست و ایستادند دیگریک کنار همه ایستادم؛ او کنار و شدم بلند شهاب دنبال به

 ناگهان. بود من آن از اکنون او زدم؛ رنگی پر لبخند و شد مور مور بدنم هایسلول تک تک فشرد، را من
 خود قلبی احساس یدرباره گاههیچ او چه؟ نداشت، دوست مرا شهاب اگر. آوردند هجوم من به افکار ترینوحشتناک

 در که دستم به و انداختم زیر به را سرم چه؟ کردمی ازدواج دیگری دختر با او اگر. بود نکرده صحبت من به نسبت
 از پر چشمانم دادم؟می ادامه خود زندگی به چگونه نداشت، دوست مرا او اگر. شدم خیره بود،شده قفل او دست
 صورتم روی و بلغزد هایمچشم یپرده میان از آن، از قطره دو شد باعث که بستم محکم را هاآن بود، شده اشک
 .شود جاری



 

 

104 

 

 بهشتی الهه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Amelia 

 آسمان و بود شب همیشه مثل. شدیم ظاهر قصر حیاط در ما و شد خوانده ارشنوس توسط ورد که بود لحظه همان
 کرد نگاه من به نیز او. گرفتم فاصله شهاب از و کردم باز را دستانم قفل. بود شده نقاشی درشت و ریز هایستاره با

 .بودم شده خیره هایمکفش به که
 .آورد خود به را نفرمان هفت هر آتور فریاد. بیند را قرمزم هایچشم نتواند بودم امیدوار

 برگردی؟ که کردی جرأت طورچه -
 :پرسید تعجب با شهاب

 شده؟ چی -
 :گفتم سردی به
 نمیاد؟ یادت یعنی -

 !است خبر چه دانستممی من فقط که این مثل. بود شده متعجب هم اشکان حتی کردند؛ نگاه یکدیگر به الهه چهار
 :گفت اششده قفل هایدندان میان از. گرفت محکم را او و رساند شهاب به را خود سرعت به آتور

 کنی؟ ـیانـت خــ سرزمینت و دین به تونستی طورچه گذاشتم؟ کم چی تو برای من -
 پدر؟ میگید چی فهممنمی من -

 :گفتم و دادم قرار دو آن میان را خود. کشیدمی باریک جاهای به داشت کار
 !کنید صبر لحظه یک کنممی خواهش -

 :دادم ادامه. کردم نگاه شهاب به بعد و آتور به اول
 .میدم توضیح رو چیز همه -

 :گفت شود، مسلط خود بر کردمی سعی که آتور
 بذاری؟ سرپوش گناهش روی تونیمی طورچه -

 :زد فریاد بود، ایستاده آتور سر پشت که سربازان از یکی
 .دی*وسیـ*بــمی رو راییکا داشتی تو که دیدیم مونهمه ما -

 :کرد اخم شهاب
 چیه؟ هاحرف این کنی؟ صحبت جوریاین من با کنیمی جرأت طورچه -

 :گفتم بلند
 !باشید ساکت خدا رو تو -

 او از را نگاهم« !نکن نگاه گونه این من به کنممی خواهش». لرزاند دلم که کرد نگاه من به خشمگین شهاب
 :دادم شرح آتور برای را چیز همه شمرده شمرده و گرفتم
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 .طورهمین هم رو اشکان بوده، کرده طلسم رو شهاب راییکا، -
 :دادم ادامه. شد نزدیک تایمان سه هر به و برداشت جلو به قدمی اشکان

 .بودند شده قرمز هااون فهمیدم؛ شهاب هایچشم از رو این من -
 :گفتم آرامش با. نبود خشمگین دیگر کردم، نگاه شهاب به
 هم هااون کشتم، رو اون من وقتی و داشتن قرار راییکا یسلطه زیر چون نمیاد، یادشون هیچی شهاب و اشکان -

 .شدن آزاد
 :گفت تعجب با و دوید سمتمان به بهرام

 مرده؟ اون بگی خوایمی یعنی کشتی؟ رو راییکا تو -
 :آمد بیرون نورانی ایچهره و آبی یجامه با بانویی الهه، چهار میان از
 .گرفت آتش و زد جیغ او! آری -

 :آتور
 بانو؟ هستید کی شما -

 :گفت و زد لبخند زن
 .هستم آناهیتا -

 !بود آب یالهه او! من خدای
 . کردند تعظیم سربازان یبقیه و آتور

 :شهاب
 .کنم صحبت باهاش باید. دارم کار افرا با من ولی پدر؛ ببخشید -

 :کرد نگاه ما به آتور
 .برید تونیدمی -

 :کردم نگاه او به. کرد دور جمع از مرا و گرفت را دستانم شهاب
 بگی؟ چی خواستیمی -
 .شیم دور کامل وایسا -
 فاصله جمع از. بودند روییده اطراف آن زیادی درختان و بودند کرده پر خیس هایعلف را پایمان زیر. پیچید چپ به

 .نبود اطراف آن کس هیچ بودیم، کرده پیدا زیادی
 :گفتم

 بگی؟ خواستیمی چی خب، -
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 را صورتم. بگوید چیزی خواهدمی که بود واضح کامال و بود مصمم اشچهره. گرفت دستانش در را بازوانم و ایستاد
 :گفت آرام طوالنی، مکثی از بعد و کرد برانداز

 کنی؟می ازدواج من با -
 .بودم شنیده اشتباه حتماً افتاد؛ شماره به هایمنفس و شد باز دهانم

 چی؟ -
 :گفت تردید با
 کنی؟می ازدواج من با -

 را هایماشک. زد حلقه چشمانم در شوق اشک داشت، دوست مرا هم او بود، گرفته امگریه. بگویم چه دانستمنمی
 :کرد پاک

 .کنممی خوشبختت -
 لبانش روی از لبخند کند؟می بیداد دارد عشق دیدنمی بخواند؟ چشمانم از را عشق توانستمی آیا. بودم شده الل
 :کشیدم جیغ تقریبا و کردم باز دهان. نبود تعلل جای دیگر. گرفت من از را نگاهش و شد پاک

 .کنممی قبول که معلومه -
 فرا را وجودم تمام ناپذیرپایان آرامشی گرفت؛ وش*غـ*آ در مرا و خندید بود، کرده پر حرارتی و شور را بدنم تمام

 :گفتم آرام و گذاشتم اششانه روی را سرم. گرفت
 .دارم دوستت -
 !است همین گویند،می که عشق همه این»

 «.هایتـوسه بـ شیرین طعم و تو هوای تنفس شور
 :گفت و گرفت را دستم. کردم نگاه صورتش به ذت*لـ با شدیم؛ جدا یکدیگر از لبخند با
 .بدیم خبر پدر به بریم -

 با و بودندشده تاببی من هیجانِ و شوق سر از که هاییقدم با. بگویم چه دانستمنمی که بودم خوشحال قدرآن
 .شدم قدم هم او با دویدند،می طرفآن و طرفاین رقـــص

 :خندید شهاب
 خبره؟ چه -

 بیرون شدهکاریچمن یمحوطه از. نگفتم چیزی و کردم نگاه او به خوشحالی با بود، دلنشین قدرچه هایشخنده
. بودند خوشحال نیز هاآن کردند؛می دنبال را یکدیگر و خواندندمی آواز پرندگان. شدیم قصر حیاط وارد و آمدیم

 و کردند نگاه یکدیگر به ما، شاداب یچهره و شدهقفل ندستا دیدن از بودند، ایستاده قصر در جلوی که سربازهایی
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 جوش و پرجنب مرا و افزودمی امروحیه به من کنار او حضور.شدیم قصر وارد و کردیم طی را هاپله. گفتند چیزی
 پیچمار هاییپله آن، وسط که رسیدیم چهارراهی به تا کردیم طی را راهرو. بود دوم یطبقه در پادشاه اتاق. کردمی
 .شدمی منتهی دوم یطبقه به که داشت قرار

 بود، ایستاده او کنار که زنی گوش در و شد خیره شهاب به سپس و من به اول کرد،می عبور ما کنار از که ایخدمه
 یمضحکه تا کنم کنترل را هیجانم کردممی سعی که حالی در. داد پاسخ او به شک با نیز زن. گفت چیزی

 همسر شهاب که موضوع این به کردن فکر فقط. رفتم باال شمرده شمرده و آرام آرام را هاپله نشوم، خدمتکاران
 به نیز او آیا نداشتم؛ خبری شهاب احساس از. لرزاندمی هزارم بار برای را قلبم و کردمی آب را دلم شود، امآینده
 قوت برایم که دوختمی صورتم به را نگاهش و کردمی بیشتر را دستانش فشار مدام بود؟ زدههیجان من یاندازه
 ضربان. رسیدیم شاه اتاق به راهرو، در طوالنی نسبتاً مسافتی کردنطی از پس و رفتیم باال را هاپله. شدمی قلب
 باشد؟ توانستمی چه شاه واکنش داشتم، استرس و بود یافته شدت قلبم

 .شد شنیده شاه صدای آن دنبال به و زد در شهاب
 .تو بیاید تونیدمی -

 شاه. شد وارد نیز شهاب و شدند کشیده اتاق داخل پاهایم. شوم داخل که کرد اشاره من به سپس و باز را در شهاب
. بودمخوانده زیاد بارهاین در مدرسه، در. دادمی تکان را هاستاره و کشیدمی دست زنده هایستاره با دیواری روی
 .کردمی اداره او نیز را شمسی یمنظومه و دهد تکان را هاستاره توانستمی شاه

 :گفت شهاب
 ...پدر -

 .کرد نگاه ما به و گرفت هاستاره از را نگاهش شاه
 :داد ادامه شهاب

 .کردم انتخاب رو امآینده همسر من -
 :گفت لبخند با و دوخت چشم شهاب به سپس. شد نزدیک و کرد نگاه من به آتور

 .میگم تبریک -
 :داد ادامه شاه. بودشده قطعی شهاب با من ازدواج حال. زدم لبخند نیز من
 .کنیم برگزار رو مراسم زودتر چه هر باید -
 :گفت آرام و گذاشت اشپیشانی روی را اشاشاره انگشت سپس و
 !حیدر -
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 او. شود باز نیز من دهان شد باعث که شد اتاق وارد حیدر و باز در ناگهان که کردیم نگاه دیگریک به شهاب و من
 :گفتم تعجب با کرد؟می چه جااین

 بودی؟ نوشته من برای رو نامه اون تو -
 «نامه؟ کدوم»: شهاب

 «.دادی شکست رو راییکا که شنیدم. آره»: درخشیدمی حیدر چشمان
 «.نخوردم رو معجون اما آره،»: گفتم

 ؟...تونستی جوریچه پس -
 .دادم دستور فقط. دونمنمی دقیق هم خودم -

 :گفت و کرد برانداز مرا حیدر
 !کرده احاطه رو دورت سبز نیروی! فهمممی -

 .نبود چیزی کردیم؛ نگاه بدنم به خودم، همراه به شهاب، و آتور
 :گفت و شد بدخلق دوباره حیدر

 .ببینم تونممی جادوگرم من چون ببینید؛ رو اون تونیدنمی شما -
 «بودی؟ نشده تبعید مگه جا؟این برگردی تونستی طورچه»: پرسیدم

 .برم بخواد دلم که هرجایی باهاش بتونم که داره وجود جادویی همیشه -
 :آمد حرف به شهاب

 .گذاشتی پا زیر رو قانون تو ولی -
 «.بخشیدن رو من هم عالیجناب و»: حیدر

 :چرخید آتور سمت به شهاب
 .بود کرده خطرناکی هایکار اون اما بخشیدین؟ رو اون شما -
 .جایزالخطاست کسی هر -

 :داد ادامه حیدر به رو شاه. نگفت چیزی دیگر شهاب
 .برید تونیدمی شما -
 زدید؟ صدا رو من چرا پس -
 .اومد چشم جلوی تو تصویر که کنم فکر اون به خواستممی حیدره، هم من پیشکار اسم -

 :گفت شهاب و من به و کرد باز را در حیدر
 .میگم تبریک صورت هر در -
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 :گفتم تعجب با
 ...دونیمی کجا از تو -
 .جادوگرم یک من -
 «!حیدر»: کرد زمزمه و گذاشت اشپیشانی روی را دستش دوباره آتور! عجیبند جادوگرها. بست را در حرف این با و

 .شد اتاق وارد الغر و قد کوتاه مردی که نگذشت زیادی مدت
 داشتند؟ امری عالیجناب -
 باید هم عوام کنی، دعوت هم رو همه و ببینی تدارک خوب مراسم یک خواممی ازت. پسرمه عروسیِ فردا پس -
 !نندازی جا رو هاکوتوله. آسمون شش هر از. باشن داشته حضور جشن این در
 .دیدید خودتون چشم به شما که میشه مجلسی بهترین این! عالیجناب نه -

 «.عالیجناب میگم تبریک»: کرد تعظیم و چرخید شهاب به رو سپس
 «.پیشکار ممنونم»: زد لبخند شهاب

 :گفت و کرد نگاه من به قدکوتاه مرد
 .بانو میگم تبریک بهتون باشید، ایشون همسر باید شما -

 :کردم تکرار را بود گفته شهاب که چیزی همان. بگویم چه دانستمنمی اما زدم؛ لبخند
 !آقا ممنونم -

 .کشاند بیرون اتاق از مرا و کرد تشکر پدرش از نیز شهاب رفت، بیرون اتاق از که پیشکار
 .سوختمی اممعده

 .گشنمه -
 : گفت و خندید

 .میارن غذا برامون جا اون اتاقم، تو بریم بیا پس -
 ای،کرده عطا من به که لحظاتی این از گونهچه دانمنمی واقعا! خدایا. بود داشتنیدوست قدرچه بود، مهربان قدرچه

 شهاب. پیچیدیم دیگری راهروی در سپس و رفتیم پیش راهرو در. بود دوم طبقه در شهاب اتاق. بکنم قدردانی
 باالخره هایتمهربانی این». شوم وارد اول من تا رفت کنار سپس. کرد باز را آن و ایستاد سفیدرنگ دری جلوی
 «.کرد خواهند دیوانه مرا روزی
 قدرچه که آن به کردن فکر حتی. بودم شده ظاهر جااین شهاب وش*غـ*آ در بار آخرین گذراندم، نظر از را اتاق

 حلقه دورم دست دو ناگهان و شنیدم را اتاق در شدن بسته صدای. داشتمی وا خنده به مرا بودم، کشیده خجالت
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 فرا را وجودم نشدنی تمام ذتی*لـ رفت، باال دوباره که قلبم ضربان دنبال به. رفتم فرو نرم جایی در من و شدند
 .دادم تکیه اششانه به را سرم و بستم را چشمانم. د*وسیـ*بــ را سرم شهاب. گرفت

 دلتنگی؛ با آمیخته دارم حسی روزها این»
 بازوانی، هر نه اما بگیرند؛ برم در تنگ که خواهممی بازوانی آورم،می کم

 «!تو وش*غـ*آ حصار فقط
 .شنیدم را اشزمزمه

 .دارم دوستت -
 :کردم زمزمه. کند نمایان را من احساس عمق توانستمی که بود لبخندم تنها باراین و
 .طورهمین هم من -

 . شد ترمحکم دستانش حصار
  شود،می معنی تو با ذت*لـ طعم تمام»

 «!باشد تو وش*غـ*آ رویا ترینعسل تعبیر وقتی
 :گفت شهاب

 گشنته؟ هم هنوز -
 :خندیدم

 .بشه فراموشم بود، یادم چی هر که ببینم رو تو کافیه فقط -
 هیچ و بود من آن از اکنون هم مرد این. چرخیدم سمتش به و کردم باز را چشمانم نیز من و برداشت را دستانش

 .کند جدا من از را او توانستنمی چیز
 :گفت و گذاشت اشپیشانی روی را دستش شهاب

 !نفر دو برای بیارید، غذا -
 صندلی روی و برداشت اشپیشانی روی از را دستش. شدم خیره شهاب به و نشستم آن روی و رفتم تخت سمت به

 :نشست میز کنار
 .میارن غذا االن -

 .نگفتم چیزی و کشیدم دراز تخت روی
 روی کهاین از بعد و بستم را چشمانم بودم؛ آلودخواب. رفت اشکتابخانه سمت و شد بلند صندلی روی از هم شهاب
 .رفتم خواب به زدم، غلتی تخت
*** 
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 افرا؟ افرا، -
 روی که را دستش. شوی بیدار خواب از اتزندگی نوای تریندلنشین با و ببندی را چشمانت داشت خوبی حس چه

 :شنیدم را صدایش. کشید صورتم روی را دستش. زدم لبخند و گرفتم بود، نشسته امگونه
 .پاشو. آوردن غذا -

 از. مهربان هایچشم این از لبخندها، این از. بکنم دل چهره این از توانستمنمی کردم، نگاه او به و باز را چشمانم
 .بود شده چیده میز روی غذا. نشستم جایم سر سرعت به نیز من و شد بلند تخت روی

 خوابیدم؟ قدرچه -
 .نشده خیلی -

. نشستم بودند،کرده احاطه را میز که صندلی پنج از یکی روی و شدم بلند تخت روی از و کردم پاک را هایمچشم
 که بگذارم خودم جلوی را آن خواستممی کشیدم، غذا خودم برای و برداشتم بشقاب. نشست رویمروبه نیز شهاب
 .گذاشتم شهاب جلوی و دادم عقیده تغییر

 !بخور بفرما -
 او به تا کشیدمی طول قدرچه. لرزاندمی را دلم کارهایش این گذاشت؛ جلویم را بشقاب و کشید غذا برایم و خندید
 در نشوم؟ حیران و مست اشخنده هر با تا کشیدمی طول قدرچه ندهد؟ صدا تاپ تاپ چنین قلبم و کنم عادت
 دیگر شب چند تنها. او به من و دارد تعلق من به او که کنم باور توانستمنمی رفت،نمی پایین گلویم از غذا او حضور
 .بود کرده پیدا ایتازه معنای برایم مشترک زندگی. شویم شوهر و زن همیشه برای تا بود مانده

 خوری؟نمی غذا چرا -
 .بودم داشته نگه معلق هوا در را قاشقم و بودم خورده را آن از کمی مقدار کردم؛ نگاه غذایم به
 .خورممی -
 گذاشتم امچانه زیر را دستم. بود خوردن مشغول شهاب. کردم تمام را آن و گذاشتم دهانم در دیگر قاشق چند بعد و
 .خندید و دوخت من به را چشمانش و گرفت غذا از را نگاهش. کردم نگاه او به و
 کنی؟می نگاهم جوریاین چرا -

 :گفتم و زدم کنار بود، گرفته را دیدم جلوی که را گیسوانم از ایطره
 .دارم دوستت چون -
 :گفت و انداخت نگاهی تمامش نیمه غذای به
 باغ؟ تو بریم میای -
 باغ؟ -
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 :شد بلند صندلی روی از
 .آره -
 ها؟گل سرزمین بریم میشه پس -
 .داره باغ و جنگل کلی هم جااین ولی -
 یدریاچه ببینم؛ رو راستا و برم جنگل همون توی دیگه بار یک دارم دوست شده، تنگ سرلک برای دلم. نه -

 .بدم نشون بهت هم رو لرزونک
 نبودن؟ هفتم آسمون تو هااون مگه -
 .ایستادم کنارش و شدم بلند صندلی روی از
 .هاستگل سرزمین توی یکیشون ظاهراً اما کردم؛می فکر جوریهمین هم من -

 :گرفت را دستم
 .دیدم جااون بار اولین برای رو تو من که جایی پنجم، آسمون بریم پس -

 و کرد زمزمه را کلمات. شدمی تزریق وجودم به که بود آرامش هم باز. نگفتم چیزی و دادم تیکه بازویش به را سرم
 .شدیم غیب دو هر بعد

*** 
 کلبه سمت به و کشیدم بیرون دستش از را دستم. بودیم شده ظاهر کلبه کنار! من زادگاه بود، پنجم آسمان جااین

 .دویدم
 .برگشتم من! سرلک سرلک، -
 در محکم را او! بود شده تنگ برایش دلم قدرچه. بود برده خوابش تخت روی سرلک کردم، باز را کلبه در
 :شد شنیده جیغش صدای. فشردم وشم*غـ*آ
 !کن ولم آهای -
 :کشید جیغ تعجب با. کردم جدا خود از را او خنده با
 گذاشتی؟ تنها جااین رو من کشینمی خجالت. بودم شده نگرانت اومدی؟ دیر قدراین چرا تویی؟ افرا -
 :شنیدم سرم پشت از را شهاب صدای. کردمی غرغر هم باز
 خبره؟ چه جا این -

 .کرد پرواز او سمت به و انداخت شهاب به نگاهی امشانه باالی از سرلک
 ها؟ بردیش، کجا. بردی رو افرا که بودی همون تو -
 :گفتم خوشحالی با. رفتم دو آن سمت به
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 .کشتم رو اون. دادم شکست رو راییکا من نمیشه، باورت سرلک -
 :گفت تمسخر با. برگشت من سمت به
 خوابید؟می روشن چراغ با هاشب که نبودی همونی تو -

 :گفتم اعتراض با. رفتند باال هم من ابروهای و خندید شهاب
 !بود سالم ده موقع اون -

 :نشست میز روی و زد نیشخندی سرلک
 .بده شکست رو راییکا بتونه که نبود کسی شناختم،می من که دختری صورت هر در -

 :ایستاد کنارم شهاب
 .نمیگه دروغ داده؛ شکست رو راییکا افرا -

 :گفتم و کردم نگاه شهاب به.نگفت چیزی و کرد نگاه من به سرلک
 .عروسیمه شب فردا سرلک، راستش -
 :کرد نگاهم شده، گرد چشمانی با
 کی؟ با -
 :کرد نگاه شهاب به تعجب با هم سرلک کردم، نگاه شهاب به
 ؟...با خوایمی که اینه منظورت -

 :داد ادامه و کرد مکثی
 مونی؟نمی جا این دیگه یعنی -
 . چهارم آسمون برگردم باید نه، -
 کنم؟ زندگی تنهایی جااین من یعنی -
 .بیای من با باید هم تو. ببرم خودم با هم رو تو خواممی! نه نه، -

 :آمد تا سمتمان به و کرد پرواز
 .بریم بدویین وایسادین؟ چی منتظر پس -

 :خندیدم
 .نمیریم حاال بدم؛ نشون شهاب به رو سرزمینمون خواممی -

 «!طرفی خودم با کنی بدرفتاری افرا با باشما گفته شهابه؟ اسمت»: سرلک
 .رفت بیرون کلبه یپنجره از سرعت به سرلک. بودشده خنده خوش قدرچه. خندید شهاب

 :زدم داد
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 میری؟ داری کجا -
 :شنیدم رو جیغش صدای

 .پنجم آسمون برم قراره فهمنمی وقتی ببینم رو هامعمو پسر یقیافه خواممی -
 :گفت و گذاشت پشتم را دستش شهاب. شد شنیده اشخنده صدای سپس و
 میریم؟ کجا ما خب، -
 .بدم نشون بهت رو راستا خواممی. جنگل تو میریم -
 :کردم اشاره جنگل به. آمدم بیرون کلبه از و کردم حلقه بازویش دور را دستم سپس و
 !اونجا -
 .بودشده تنگ راستا برای دلم. کردم نگاه را اطرافم. شدیم جنگل وارد هم با

 «کنی؟ پیداش خوایمی جوریچه خوندم، زیاد راستا یدرباره»: شهاب
 .دونمنمی -
 «!جااین بیا! راستا! راستا»: زدم فریاد سپس و

 :دادم پیشنهاد. کردیم نگاه یکدیگر به. برگرفت در را جنگل سکوت
 .باشه اطراف اون شاید ببینیم؟ رو دریاچه بریم چیه نظرت -
 از خورشید نور و بود گرم هوا. بود برده را من راستا بار آخرین که رفتم جایی سمت به. کرد تایید را حرفم سر با

 افتادمی بزرگی و کوچک حیوانات روی نگاهم ازگاهی هر. کردمی روشن را جنگل و تابیدمی درختان یشاخه میان
 را فضا گل بوی و بودند خیس پایم زیر هایچمن. دویدندمی زمین روی یا و پریدندمی شاخه آن به شاخه این از که
 آرام اما مانند جیغ صدایی. رفتیممی پیش جنگل در و داشتیمبرمی قدم دیگریک پای به پا شهاب با. بودکرده پر

 نگاه آن به نیز شهاب. داشت بلندی پرهای و بود بزرگی یپرنده. کنم نگاه را باال شد باعث سرم، باالی در ایپرنده
 .پرنده به بعد و کرد نگاه من به اول شهاب. نشست رویمانروبه و زد چرخی هوا در پرنده. کردمی
 :گفت آرام

 .ایهافسانه یپرنده یه مرتاسه، این -
 :شدم خیره کردند،می تاببی مرا همیشه که رنگش ایقهوه چشمان به
  خب؟ -

 .کرد تعظیم سپس و باز هم از را رنگش سرخابی پرهای پرنده
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 بلند خیلی تقریبا که کرد جیک جیک و باز را سفیدرنگش نوک مرتاس. کشیدم دست مرتاس سر روی و شدم خم
 من به بزرگی یهدیه چنین که کردم شکر را خدا هم باز و زدم لبخند او به دوباره من و گرفت را دستم شهاب. بود

 .کشید جیغ ما سمت به زمانهم و کرد پرواز پرنده. است کرده عطا
 :گرفتم شهاب از را نگاهم

 .بده نشون بهمون رو چیزی یه خوادمی کنم فکر -
. کشیدمی هم کوتاهی جیغ ازگاهی هر و کردمی پرواز ما از دور چندان نه ایفاصله در و آرام. کردیم دنبال را او

 :پرسیدم. دادمی آرامش من به او فشردم، را شهاب دست
 خواد؟می چی نظرت به -

 .شنیدم را دلپذیرش صدای کوتاهی مکث از بعد
 .داره نیاز کمک به شاید -
 نگاه ما به درشتش هایچشم با و بود نشسته کوچکی و مانندتوپ یپرنده آن روی که کردم نگاه ایشاخه به

 راه ترسریع که خواستمی ما از ظاهراً. کردم نگاه او به و چرخاندم را سرم آورد، خود به مرا مرتاس جیغ. کردمی
 پرنده. بودم دیده را لرزانک یدریاچه آن پشت که خورد سنگی به چشمم دور از کردیم، تندتر را هایمانقدم. برویم
 .کشید جیغ و نشست آن روی

 «چیه؟ منظورش»: شهاب
 .لرزاندمی مرا دل خودش، ترمهم همه از و حضورش صدایش،

 .میگه چی فهمممی من -
 .ایستادم رویشروبه و رفتم سنگ سمت به. کرد نگاه من به شهاب

 .سنگ این تو بریم باید -
 :کرد نگاهم گنگ

 میشه؟ مگه -
 شهاب سمت به. بود گرم کشیدم، دست آن روی رفتم؛ سنگ سمت به و کشیدم بیرون دستش از را دستم اکراه با

 چشمانم زدم، کوچکی لبخند. بودم دیده عمرم تمام در که ایفرشته زیباترین بود، زیبا او کردم، نگاهش و برگشتم
 من رویروبه دریاچه کردم؛ باز را هایمچشم محمدی خوش بوی استشمام با. شدم سنگ وارد زمانهم و بستم را

 .بود زده حلقه آن روی کمانی رنگین و بود شده گسترده
 :شنیدم را شهاب صدای

 بشی؟ رد ازش تونستی طورچه -
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 :برگشتم خوشحالی با
 .نیست سختی کار! بیا هم تو -

 .است ایستاده آن پشت که دیدممی را شهاب و بود شده نامرئی برایم سنگ حال
 «!عجیبه»: شهاب

 چی؟ -
 .خورهمی تکون هم عکس توی دهنت زنیمی حرف وقتی افتاده، سنگ این روی عکست -

 :بردم باال را دستم و برداشتم چپ به قدمی
 چی؟ حاال -
 .خورد تکون آره، -

 !عجیبه بگویم که بود من نوبت حال
 :دادم ادامه

 .وراین بیا کن، ولش رو اون -
 شد باعث که دوید سنگ سمت به سریع نسبتاً و برگشت عقب به بعد و کرد نگاه کوتاه مدتی برای را سنگ شهاب
 روی را دستانش. داشته سنگ با بدی برخورد دماغش که بود واضح. شود بلند آخش و بخورد سنگ به محکم

 را فریادم تا گذاشتم دهانم روی را دستم. قلبم در اما کردم؛ احساس را او درد هم من. شد خم و گذاشت صورتش
 .کردم عبور سنگ از وحشت با. کنم خفه

 خوبه؟ حالت. شهاب شهاب، -
 .شکندمی هم من کمر گونهاین که نشو خم»

 «.کشدمی درد هم من قلب گونهاین که نکش درد
 حفاظ را دستانش. بود شده اشکی چشمانم انداخت،می چنگ دلم به او حالت این. گذاشتم اششانه روی را دستم

 .ببینم را آن گذاشتنمی و بود کرده صورتش
 .ببینمت بذار بردار، رو دستت خدا رو تو شهاب -

 :رسید گوشم به اشخفه صدای
 .خوبم من نترس -
 :گفتم التماس با. زدم زانو کنارش و نشاندم زمین روی را او. دادنمی نشان را این لحنش اما
 .ببینم رو صورتت بذار -
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 چشمانش به و آوردم پایین را آن. بود زده بیرون کمی هایشرگ که گذاشتم دستانش روی را دستم حرف، این با و
 .بودشده قرمز هم دماغش بودند، بسته شدم؛ خیره
 :گفتم آرام

 .بشی جوریاین طبیعیه گرده،برمی بیناییت دیگه دقیقه چند -
 :کردم حلقه بازویش دور را دستم شود؛ آرام لرزانم قلب شد باعث که زد لبخند

 .نکنی ترکم وقتهیچ که بده قول -
 بیرون روسری زیر از که موهایم روی و آورد جلو را سرش سپس. شد خیره من به و کرد باز کمی را چشمانش

 .دادم فشار ترمحکم را دستش و بستم را چشمانم ذت*لـ با. زد ـوسه بـ بود،آمده
 ها،بعضی»

 .برندمی سوال زیر را علم
 کنند،می آرامت قدرآن
 دوایی هیچ که

 «.گیردنمی را جایش
 زمین روی از و کردم باز را دستانم یحلقه آرامی به کردم، نگاه او به و بلند را سرم. آورد خود به را ما مرتاس جیغ
 ما از او. کردم نگاه مرتاس به. دارد درد که بود واضح و بود قرمز هنوز دماغش ایستاد؛ پا سر نیز شهاب شدم؛ بلند
 .کشید جیغ دوباره و کرد اشاره سنگ به سر با خواست؟می چه

 «.خبریه تو اون حتماً سنگ، توی برگرد»: شهاب
 بشی؟ رد ازش نتونستی چرا تو اما -

 :دادم ادامه متفکر سپس
 !باشه من عبور برای دروازه یک فقط شاید کنه، عبور ازش تونستنمی هم راستا -
 .کنهمی اشاره سنگ به داره مرتاس تو، برو -
 عبور آن از گذاشتم، سنگ روی را دستم بود؟افتاده اتفاقی چه شدم، نزدیک سنگ به و گرفتم فاصله او از تردید با

 .شدم مرموز سنگ آن پشت در دیگری دنیای وارد و برداشتم قدمی. کرد
 .بودند نشسته چشمه کنار که پرنده چند از غیر به نبود اطراف آن حیوانی کردم، نگاه را اطرافم

 ...افرا -
 !نبود اطراف آن کسی اما بود؛ زن یک صدای نبود، شهاب کردم، نگاه را سرم پشت وحشت با
 ...افرا -
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 :زدم فریاد. بودم شنیده هم قبال را آن بود، آشنا صدایش قدرچه
 هستی؟ کی تو -

 :شنیدم را شهاب صدای
 شده؟ چی -

 «...افرا»: زن
 «کجایی؟ هستی؟ کی تو»: من

 «خوبه؟ حالت افرا»: شهاب
 .خوبم من -
 شده؟ چی -

 «.جااین بیا افرا،»: زن
 به شده مسخ کردند، حرکت به شروع پاهایم کردم، حس را شد کشیده چشمانم روی که نامرئی ایالیه راحتی به

 .بودم شده خیره دریاچه وسط
 «.بگو چیزی یک شده؟ خبر چه جااون افرا»: شهاب

 لیز دیگر گذشته برخالف پایم زیر زمین کردم؛ حرکت به شروع و گذاشتم آن روی را پایم بودم، رسیده دریاچه به
 .کردمنمی حس را آن بود هم اگر نبود،

 .کن بلند را راستت دست افرا -
 .رفت باال ناخودآگاه راستم دست

 .بیاور در را گردنبندت حال عالی، بسیار -
 .داشتممی دوست را آن قدرچه کردم، باز گردنبندم از را شهاب گردنبند

 .افرا باش زود کن، سوراخ را دریاچه بده، فشار پایت زیر سبزرنگ ینقطه روی را آن -
 درخشان و کوچک ینقطه به را گردنبند و شدم خم بود؟ افتاده اتفاقی چه بودم، ترسیده بود، رفته باال قلبم ضربان

 .شدنمی باز چشمانم رفت،می تحلیل به رو امهوشیاری. کردم نزدیک سبزرنگ
 صدای. افتادم زمین روی سست. کرد پاره را نامرئی هایدست آن تمام زنجیر شمشیری مانند شخصی، فریاد

 سنگ سمت به. کردممی احساس بدنم هایسلول تک تک به را انرژی هجوم بود، آشنا برایم قدرچه فریادش
 به چشمانم روی از را نامرئی یالیه آن شدن برداشته. بودم شنیده را مرموز شخص آن فریاد که جایی چرخیدم،

. افتادم و بود لیز پایم زیر زمین اما شدم؛ بلند سختی به. بود شهاب فریاد صدای آن من، خدای. کردم احساس خوبی
 .درآوردم وحشیانه بود، پیچیده دورم که را شالم
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 :کشیدم جیغ وحشت با
 شده؟ چی شهاب -

 یدریاچه آن از تا کردممی تقال بدنم اعضای تک تک با. بود شده غیرممکن برایم سنگ طرف آن یمنظره دیدن
 .بودم نشنیده شهاب از جوابی بیایم، بیرون لعنتی

 .کن کمکش خودت خدایا -
 .شدم بلند تلوتلوخوران. آمدنمی باال نفسم. رساندم زمین به را خود سختی به بود،شده لیز پیش از بیش دریاچه

 .بگو چیزی یه خدا رو تو شهاب، -
 هم مرتاس گوشخراش جیغ صدای باراین و کشید فریاد شهاب. افتادم زمین روی دوباره و رفت پیراهنم روی پایم
 برای تالشم. شد معلوم زانوانم که گرفتم باال قدرآن را دامنم و شدم بلند سختی به نداشتم، بدن در جانی. شد بلند

 سنگ به سختی به را خودم. باشند کرده وصل هاآن از کدام هر به کیلویی هزار ایوزنه گویا بود؛ نتیجهبی دویدن
 خودم محکم. کنم عبور آن از توانستمنمی زدم، دست سنگ به. بود گرفته را چشمانم جلوی اشک ایالیه رساندم،

 :زدم سنگ به محکمی مشت. بودگرفته درد امشانه کوباندم، آن به را
 ! شهاب کنممی خواهش! بگو چیزی یه خدا رو تو شهاب -

 .نشستم زمین روی آرام و دادم تکیه سنگ به بود، تحلیل به رو دوباره امانرژی بود؟شده خبر چه
 .بده جواب شهاب، -

 و تپیدمی شدت به قلبم. رسید گوش به دیگر حیوان چند جیغ صدای هم بعد و کشید دیگری جیغ مرتاس
 :گفتم بغض با. کردم وارد سنگ به دیگری فشار. پیچیدمی گوشم توی صداهایشان

 ...شهاب -
 :رسید گوش به دوباره مرموز زن آن صدای

 ...بیا جااین افرا، -
 .کشید جیغ هم مرتاس

 ...افرا -
 داد؟نمی را جوابم چرا بود؟شده چه شهابم بستم؛ را چشمانم

 ...افرا: زن
 :کشیدم جیغ کالفه

 .گمشو برو کن، ولم -



 

 

120 

 

 بهشتی الهه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Amelia 

 طول ثانیه چند. شد باز تعجب با چشمانم. کردم عبور آن از که زدم سنگ به دیگری یضربه بدنم تمام با سپس و
 .گذاشتم دهانم روی را لرزانم دستان وحشت با. کنم تحلیل و تجزیه را مقابلم یصحنه تا کشید

 بستم دل مسافر به دانمنمی»
 «...بستم دل او به کهآن شد مسافر یا

 .افتادم زمین روی آرامی به و شد سست پاهایم
 بدنم توانستمنمی. شنیدم را بدنم اعضای تک تک شکستن صدای کردم، احساس وجودم بند بند در را آن شکستم،

 که شد خارج گلویم از ایخفه صدای. گرفتم عزیزترینم یجنازه سوی به را دستم عاجزانه. دهم تکان را
 .ریختندمی صورتم روی محابابی که بود هاییاشک یآغازکننده

 جلو را لرزانم بدن. بودند شده خیره آسمان به سردی با که بود رنگایقهوه یتیله دو متوجه تنها امزدهوحشت نگاه
 .زدم چنگ دستش به و کشیدم

 بذاری؟ تنها رو من میاد دلت عزیزترینم، شهابم،. کن مهربونی دوباره خدا رو تو کن، نگاه من به خدا رو تو شهاب -
 !شهاب میرم؟می تو بدون من که دونیمی

 .بردم فرو بود،کرده خیس را هاآن داغم هایاشک که هاییچمن در را سرم. پیچید جنگل در امدورگه فریاد
 رو تو و کردم حماقت قدرچه. بودم کرده گوش حرفت به کاش ای جا،این اومدیممی نباید بود، من تقصیر شهمه -
 .دادم دست از

 بازگشتی راه. بودم رفته نیز من و بود رفته فرزندانم پدر بود؛رفته جانم از عزیزتر همسر بود؛رفته دیگر مهربانم شهاب
 چنین بودیم نیامده جااین اگر. سوزاندمی را وجودم ته تا که خالی من یک به بودشده تبدیل ماها، این نبود، کار در

 و بود چسبناک که انداختم اشمردانه یسینه روی و کشیدم جلوتر را خودم. کردنمی ترکم شهابم شد،نمی
 ریخته را زهرش پلید راییکای آن. بودند کرده دچار وضعی چنین به را او لعنتی هایوهشیته آن. بود شده سفیدرنگ

 .فشردم هم روی را چشمانم. بود
 تنهایی، این در و تنهاست درونم چه»

 «.جویدمی را چشمانت گل نگاهم خشک یشاخه
 ...افرا -

 رخنه وجودم در دوباره غم یسایه که نشد چیزی و کردم نگاه شهاب به امید با باشم، گرفته تازه جانی که انگار
 با. بود بَمش صدای همان با مرموز لعنتیِ زن آن. ساختم پنهان اشسینه در را سرم و فشردم هم روی را لبانم کرد؛

 :گفتم حرص
 خوای؟می چی جونم از دیگه -
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 .نمانده باقی زمانی. کنی دیر نباید افرا، شو بلند -
 :کردم حلقه شهاب دور ترمحکم را دستانم

 !بابا برو -
 :کردم گریستن به شروع دوباره و
 کنم؟ کارچی تو بدون من االن شهاب؟ رفتی من بدون چرا آخه -

 هم نفس نفس حتی کردم،نمی هم هق هق دیگر. شوندمی خشک هایم،اشک یچشمه که کردم احساس کم کم
! بود؟ افتاده اتفاقی چه که راستی به. نداشت اهمیت برایم دیگر او وجود. شدمی عادی برایم شهاب مرگ. زدمنمی
 در من و است سیاه جا همه کردممی احساس بار این. شدم بلند ناخودآگاه و آرام شدند؛ باز دورش از دستانم یحلقه

 داشتم،برمی قدم شب آسمان در انگار. بود سیاه کامال سرم پشت و جلو. فهمیدمنمی چیزی. دارمبرمی گام تاریکی
 کامالً برایم میان این در اما بودم؛ خواب در گویا. کردمنمی احساس چیزی. ایستاره هرگونه فاقد ماهی، هیچ بدون
 .نیستند خواب هااین که بود واضح
 .آلود خواب شدت به چشمانم و بود شده قفل زبانم

 .کن فرو زمین در را گردنبندت و شو خم حال عالی، بسیار -
 زمین روی را دستم فشار. کرد نزدیک اینقطه به را خود سپس. زد چنگ را گردنبند و شد کشیده جایی به دستم

 آن در. بود خنثی چنانهم امچهره اما بود؛ گرفته درد دستم. شدمی بیشتر و بیشتر لحظه هر. کردممی احساس
 درد خیلی دستم. پاشدمی بیرون دادم،می فشارش که محلی از جرقه مانند که شدم سبزرنگی نور متوجه تاریکی

 و لرزیدمی کمی امچانه. دهندمی فشارش و اندداده قرار کیلویی صد یوزنه دو بین را آن کردممی احساس کرد؛می
 .کردمی اثبات را کشیدنم درد که بود نشانی تنها این

 نور سبزرنگ هایباریکه. شودمی ترفشرده لحظه هر که اندگذاشته کار دستانم در آهنی ایمیله کردممی احساس
 نورهای. شدمی پخش هوا در فلوت، مانند نوایی. آزردمی شدت به را چشمانم و شدمی بیشتر و بیشتر لحظه هر

 کم کم جا همه که بودند یافته شدت قدرآن نورها آن. ببندم را آن توانستمنمی اما سوزاند؛می را چشمم سبزرنگ
 نهایت در و کشید گوشخراشی جیغ فلوت. کردممی حس خوبی به را توفان و خروشیدمی اطرافم در باد. شدمی سبز

 .گرفتند فرا را جا همه سبز نورهای
*** 
 .خوردم تکانی و کردم ایناله. سوختمی امسینه یقفسه

 ...افرا -
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 باز نیز دهانم رویمروبه یمنظره دیدن با که کردم باز سختی به را چشمم یک. بودند خورده گره دیگریک در ابروانم
 دیگر آن. نداشتم کامل اطمینان بودم، دیده که چیزی از هنوز. شدند بسته آرامی به و شده سنگین هایمپلک. شد
 بودم؛ شده کالفه. شد کار این مانع خورشید نور اما کنم؛ باز را هاآن کردم سعی و دادم مالش را چشمانم! بود؟ چه
. گرفت درد قلبم دوباره که دادم تکان طرفین به را سرم بودم؟ دیده من که بود چیزی چه آن بود؟ افتاده اتفاقی چه
 من. گرفت شدت هقم هق و جوشید دوباره هایماشک یچشمه که نگذشت چیزی. بود مرده او افتادم؛ شهاب یاد

 کردم؟می زندگی گونهچه او بدون
 .نکن گریه من، افرای -
 آن جلوی درختی هایشاخه حال. کردم باز بودند، شده تنگ که را چشمانم دوباره خورشید، نور رفتن بین از حس با
 .بودند گرفته را
 .آمدی هوشبه باالخره -
 کرده علم قد امقدمی چند در باشکوهی و بزرگ بسیار درخت. چرخاندم را سرم آلوداشک چشمانی و جانبی بدنی با

. شدم قطورش یتنه آن و عظمت محو ایلحظه برای که بود بزرگ قدرآن. رفتمی پیش آسمان در و بود
 پوشش را بودم افتاده من که جایی ظاهرا اما انداختند؛می سایه زمین روی و بودند شده گسترده هایششاخه
 درخشان قرمز برگ هزاران از بود شده پر درخت. پیش لحظه چند تا البته بود، کرده النه رویم بر آفتاب و دادندنمی
 دست سرم روی و شدند کشیده پایین سرم، باالی هایشاخه. کردندمی ایجاد زیبایی سمفونی باد وزش با که

 .کردم نگاهشان تعجب با. کشیدند
 .کردم مالقات را تو باالخره من عزیزم، دختر -

 :گفتم آرام. شده بسته گلویم راه کردممی احساس
 !چی؟ -

 راحتی به را کردندمی پرواز آسمان در که پرندگانی آواز که شد باعث سکوتش این و نگفت چیزی لحظه چند برای
 .بشنوم

 :آورد پایین را صدایش زن
 .کن نگاه من به... افرا -
 اصالً؟ کجایی تو کنم؟ نگاه رو کجا -

 بودم افتاده لرزانک دریاچه روی. شدم پایم زیر زمین متوجه که گذراندم نظر از را اطرافم دقت با. کرد سکوت دوباره
 راه توان پاهایم. داشت قرار درخت کنار دقیقاً که افتاد گردنبندم روی نگاهم. بود روییده آن میان از درست درخت و
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 هم که کسی بود، شهابم یادگار این. برداشتم را گردنبند و رساندم درخت به کشان کشان را خود نداشتند؛ رفتن
 .دادم تکیه درخت به ناراحتی با سپس و بستم گردنم به را گردنبند و کردم بغض دوباره. نبود اکنون

 «!متاسفم»: زن
 :پرسیدم ناراحت اما سریع

 چرا؟ -
 ای؟نشناخته مرا هنوز تو -

 :دادم بیرون را نفسم کالفه
 هستی؟ کجا اصالً! هستی کی تو دونمنمی هنوز من -
 .جانم از عزیزتر دختر درخت، -

 آن. شوم ماجرا متوجه تا نکشید طول بیشتر لحظه چند گفت؟می چه. گذراندم نظر از را درخت و کردم بلند را سرم
 کم کم حوادث. بودم یافته را خود مادر من. آمد بیرون آن از کوچکی آه و شد باز کمی دهانم. بود افرا درخت درخت،

 .شدندمی روشن برایم
 کردی؟ غریب و عجیب کارهای اون به مجبور رو من که بودی تو -
 .دادینمی گوش من حرف به تو آری، -

 باور را چیزی چنین توانستمنمی. کشیدم دستی اشتنه روی و بردم طرفش به را دستم. بود درخت روی نگاهم هنوز
 هزاران او داد؟ خواهیم ادامه را خود زندگی گونهچه ما. درخت یک مادرت و باشی پری خودت است دارخنده. کنم
 دیگریک با خوبی یرابطه توانستیمنمی ما. مانممی زنده سال هشتاد نهایتاً من اما کرد؛ خواهد زندگی دیگر سال

. کنم لمس را خشنش و زمخت هایشاخه باید تنها داشتم، نیاز دستانش حصار به که هرگاه چون کنیم؛ برقرار
 گونهچه ما. کنم اتکا صدایش و او هایبرگ به باید تنها داشتم، نیاز هایشچشم آرامش و مادری مهر به هرگاه
 کرد؟ خواهیم زندگی

 :کردم زمزمه آرام
 منی؟ مادر تو یعنی -

 درخت از و برداشتم قدمی. شدم بلند آرامی به و دادم تکان بودند، گرفته جان کمی که را پاهایم. نشنیدم او از جوابی
 .ببینم خوبی به را آن یهمه بتوانم تا گرفتم فاصله

 .کنیمی فکری چه دانممی -
 خب؟ -
 .شو نزدیک من به -
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 .نبود لیز قبل دفعات خالف بر دریاچه شدم؛ نزدیک اشتنه به و کردم نگاه درخت به تردید با
 .بکش دست امتنه روی -

 کشیده بیرون رنگ سبز نورهای دستم، اطراف از. دادم قرار اشتنه روی را دستم و دادم گوش حرفش به مطیعانه
 مرا زن بلند صدای که کشیدم پس را دستم بود، شدنم شوکه از ناشی که آنی تصمیم یک با. درخشیدند و شدند

 .کرد میخکوب
 .افرا ندار بر را دستت -

 جیغ صدای. کنم نگاه را اطرافم تعجب با شد باعث که پیچید چنگ مانند صدایی. دادم گوش حرفش به دوباره
. بود کرده تعظیم و ایستاده امقدمی چند در. کردم نگاه سرم پشت به و چرخاندم را سرم. آورد خود به مرا مرتاس
 که چنگ صدای. ساختم پنهان بازویم در را سرم و بستم را چشمانم. شدندمی بیشتر و بیشتر مدام سبزرنگ نورهای

 .کنم باز را چشمانم شد باعث که قدرآن. داد سر انگیزیدل آوازی و کرد پیدا تغییر آرام آرام نواخت،می تند نوایی
 . آمدی خوش من، افرای -
 خدایا،. داشت قرار بود، شده خاکستری هاآن از تعدادی که مشکی فر موهای و جاافتاده یچهره با زنی من مقابل در
 .بود من شبیه قدرچه او

 کار چشم تا و نبود دریاچه و درخت از خبری و بودم گرفته قرار جدید مکانی در. بردارم چشم او از توانستمنمی
 .خوردمی چشم به آبی آسمان و شدهکاریچمن زمین کرد،می
 :زد لبخند زن
 .امبوده ایلحظه چنین منتظر هاستسال -

 :گفتم آرام. نفهمیدم حرفش از چیزی
 منی؟ مادر تو -
 .آری -
 سواالت. ندادم نشان خودم از العملی عکس. گرفت وش*غـ*آ در مرا و آمد جلو قدم چند حرف این گفتن با و

 :پرسیدم. بود چرخش حال در ذهنم در زیادی
 بود؟ نبرده بین از رو تو شیطان مگه -
 :کشید آه
 .است طوالنی داستانش -
 .نگفتم چیزی نیز من. شد خیره چشمانم در و گرفت را هایمشانه و شد جدا من از
 .بودی نشده متولد البته بودی؛شده متولد تازه تو زمان آن... دانیمی -
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 نگاه را اطرافم تعجب با. برسد گوشم به عجیب صدایی شد باعث که زد بشکنی هوا در و برگشت حرف این گفتن با
 اشکال. کردندمی رشد و شکافتندمی را زمین رویم،روبه درست که شدم خشکی هایچوب متوجه که کردم

 دو. شدم متوجه بعد کمی اما اند؛ساخته چه نفهمیدم اولش. خوردندمی پیچ دیگریک در و کردندمی ایجاد نامفهومی
 هاصندلی از یکی روی و گرفت دست در را رنگش قرمز پیراهن یگوشه زن. بودند کوچک میز یک و صندلی عدد

 .نشست
 .دخترم بنشین -
 بشکن زن. نخراشید را بدنم و بود راحت تصورم برخالف نشستم؛ صندلی یکی آن روی و برداشتم قدم تردید با

 بشقاب یک و( پنجم و دوم آسمان در معروف چای نوعی) مستین از پر فنجان دو میز روی شد باعث که زد دیگری
 .نوشیدم را آن از ایجرعه و برداشتم را هافنجان از یکی. شود ظاهر ابری شیرینی از پر
 کره حیات بر تسلطم روزروزبه و بود کرده نفوذ اطلس اقیانوس در هایمریشه که هنگامی پیش، سال نوزده دقیقا -

 ...شدمی بیشتر زمین
 منتظر و گفتم «نه» سریع بودم، شده کنجکاو حسابی که من. گرفت سمتم به و برداشت را شیرینی از پر بشقاب
 .دهد ادامه را داستان تا نشستم

 :گفت و شد خیره پایش زیر هایچمن به
 کنم، چه دانستمنمی. دارد مرا نابودی قصد شیطان که رسید خبر من به روز یک کهآن تا بود، العادهفوق چیز همه -

 درختان کثیف، را هارودخانه مردم. کردمی کمتر و کمتر را قدرتم روز به روز که بود افتاده اتفاقاتی زمین در زمان آن
 چه دانستمنمی. کردمی نابود مرا شیطان. نبود ساخته من از کاری و کردندمی تاریک را زمین و آلوده را هوا قطع، را

. است شده نابود و شده برمودا مثلث وارد اشتباه به و کرده گم را خود راه هواپیمایی شدم متوجه کهآن تا کنم کار
 را خود روح من. بود داده دست از را درونش جنین هم و بود مرده خودش هم که بود ایحامله زن مسافران، از یکی

 هایخنده صدای حتی که لحظات آخرین در. کند پیدا رشد و کند پیدا آسمانی خصلتی نیز او تا دمیدم جنین در
 که توانی آخرین با هم بعد و فرستادمت پنجم آسمان به و دادم تو به را قدرتم تمام شنیدم،می را شیطان آوررعب

 و شدیمی بزرگتر و بزرگ تو. فرستاد هفتم آسمان به مرا خداوند و کرد نابود مرا او اما جنگیدم؛ شیطان با داشتم،
 و بگیرم پس تو از را قدرتم رفت، میان از پلشتی و زشتی که زمانی شد، این بر قرار. بودم مراقبت جا همان از من

 ...کنم حکمرانی زمین حیات بر دوباره
 ندارم؟ قدرتی دیگه من پس -
 .داری نیز تو دارم، قدرت من که گونههمان و هستی فرزندم نیز تو و هستم طبیعت مادر من -
 :گفتم آرام. نداشتم خبر هاآن از من و بود پرده پشت حوادثی چه. رفتم فرو فکر به
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 کنی؟ زنده رو کسی تونیمی -
 .توانممی که البته پرسی؟می که ستسوالی چه این -

 :گفتم امید با و گرفتم را دستانش. بودم کرده بغض و بود یافته افزایش قلبم ضربان
 کنی؟ زنده رو شهاب تونیمی -

 :گفت سپس و کرد مکثی
 گویی؟می را سیماخوش جوانِ پسر آن -

 :گفتم سریع
 !آره آره، -

 :فشرد را دستانم
 از و کن فکر جهان چیزهای زیباترین و بهترین به و ببند را چشمانت. دهیم انجام دیگریک با را کار این باید -

 .شود زنده او که شو این خواستار قلبت صمیم
 .شنیدم را صدایش. بستم را چشمانم و دادم تکان را سرم تردید با
 .کن شروع -
 .شدمی ختم او به تنها که چیزی بهترین به کردم، فکر جهان چیزهای بهترین به وجودم تمام با
 .کرد مغازه وارد را او افرا، بازوی کشیدن با و انداخت نگاهی گردنبندفروشی یمغازه به شهاب»

 کنی؟می کارچی: افرا
 .باشی جااین یاد به خودت، سرزمین برگشتی وقت هر که بخرم سوغاتی یه برات خواممی -
 .کرد انتخاب اینقره زنجیر و تیره سبز شکل دایره الماس با گردنبند یک سپس و
 طوره؟چه -

 :گفت قدردانی با افرا
 .نیست هاکار این به نیازی واقعاً اما! نکنه درد دستت قشنگه؛ خیلی -

 .بست برایش را گردنبند و شد نزدیک افرا به شهاب
 «.باشی داشته خودت برای من از یادگاری یه بذار -

 بدون و بود شده وجودم از بخشی او کردم؟می زندگی گونهچه او بدون من. گرفت شکل صورتم روی تلخی لبخند
 .کردممی زندگی درونش بزرگ یحفره با دردمند، قلب یک با عمر آخر تا باید من او،
 .باشه قشنگ قدراین بتونه شب کردمنمی فکر وقت هیچ! قشنگه خیلی جااین -»
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 ماه. شد خیره ماه به و نشست او کنار هم شهاب. برد فرو آب در را دستش و نشست رودخانه کنار حرف این با و
 .بینیممی زمین در هرشب که معمول ماه آن از بزرگتر بود، بزرگ بسیار و درخشان سفید،
 : شهاب

 «.بود ماه فرزند من مادر -
 نباید من مهربان مرد. نبود این حقش شد؛می کشته نباید شهاب. فشردم هم روی ترمحکم را چشمانم و کشیدم آه
 .گذاشتمی تنها مرا زودی این به
 : شهاب»
 کنی؟می نگام اینجوری چرا -

 :گفتم و زدم کنار بود، گرفته را دیدم جلوی که را گیسوانم از ایطره
 «.دارم دوست چون -
 زنده باید. شود شاه باید او. بمیرد نباید او خدایا،. کردم خواهش کردم، التماس کردم، آرزو را شدنش زنده دل ته از

 را کار این نباید. کند ترک مرا عروسی از قبل روز درست اکنون، نباید او. ببیند را فرزندانمان شدن بزرگ تا بماند
 .بکند
. زدممی فریاد دلم ته در از اما بودند؛ چسبیده دیگریک به محکم هایملب. شدمی شنیده اطرافم در چنگ نوای

 .شو زنده شهاب، کنممی خواهش
 .کنممی خواهش. کنیم شروع را خوبی زندگی بگذار و برگرد پیشم

 صدای ناگهان که بودم خواستار را دوباره جانی شهاب برای هزارم، بار برای دل در. بودگرفته را چنگ جای سکوت
 .رسید گوشم به کسی زدن نفس نفس

 این از رویایی بیداری؟ یا بود خواب دانمنمی. داد دست از را خود تپش بارهیک به قلبم. کردم باز را چشمانم
 .آمد خواهند کش لبانم کردم فکر که زدم لبخندی چنانآن. بودم ندیده عمرم به ترشیرین
 و بود کرده باز را چشمانش از یکی زحمت به داشت، جا من وجود عمق در که شخصی من، روبروی موجود
 .رفتمی پایین و باال آرام، حرکاتی با اشسینه
 :پیچید گوشم در زن صدای. شدمی سرازیر هایمگونه از شوق اشک

 .گویممی تبریک افرا، دادی انجام بزرگی جادوی تو -
 تک قدر پیش، از بیش حال. برداشتم قدم مردَم طرف به و ایستادم پاهایم روی سختی به. بودند کرده یخ دستانم

 روی گاهتکیه عنوان به را راستش دست و نشست آرامی به و خورد تکانی. دانستممی را هایشکشیدن نفس تک
 .داد قرار زمین
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 اما انداخت؛می خارش به را دستانم هایشریش. کشیدم صورتش روی را لرزانم دستان بهت با و نشستم کنارش
 .نبود مهم برایم درصد هزارم یک حتی

 :پرسید آمد،می در چاه ته از گویا که صدایی با
 شده؟ چی -

 و دادم سر ایخنده. هایتمهربانی یخانه قلبم و هایتنگاه تک تک پیشکش نفسم صدایت؛ این فدای جانم آه،
 در را سرم. بیفتیم زمین روی دو هر و بخورد سر زیرش از دستش شد باعث که کردم حلقه دورش را دستانم محکم
 :گفتم ناپذیری پایان شادی با و ساختم پنهان اشسینه

 .نکن ترکم وقتهیچ دیگه برگشتی، که خوشحالم خیلی -
 :دادم ادامه آرام

 .بمیری نداری حق دیگه -
 بودم؟ شده بیهوش یا بودم مرده -

 :خندیدم
 نیست؟ یادت یعنی -
 بودم؟ مرده -

 :پرسیدم آرام فقط. کنم صحبت مرگ یدرباره نداشتم دوست. ندادم را جوابش
 افتاد؟ اتفاقی چه دقیقاً -
 .میشن محسوب ما برای بزرگ خطر یک و انزنده هنوز هااون ها،وهشیته -
 .کنیم نابودشون باید -
 :شدم خیره چشمانش در و گرفتم فاصله او از
 بکنی؟ رو کار این خوایمی جوریچه -

 :گرفت را دستم
 .کنم صحبت پدرم با باید -
 .کرد زمزمه لب زیر را کلمات و بست را چشمانش حرف، این گفتن با و

*** 
 قبل از بهتر حالش آمدمی نظر به. بود ایستاده کنارم نیز شهاب. نشستم و دادم سر ایناله. کردمی درد چپم یشانه
 .باشد

 :پرسیدم. بودم کشیده دراز تختش روی بودیم؛ شهاب اتاق در
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 جام؟این کی از من -
 .داشت تن بر زیبایی یجامه و بود کرده عوض را هایشلباس کردم؛ نگاه او به حرف این با و
 .کنم صحبت پدرم با برم باید. رسیدیم که میشه سالکانی چند -
 :گفتم سریع که برداشت قدم اتاق در سمت به و
 !کن صبر -

 :دادم ادامه. کرد نگاهم منتظر و برگشت
 .کردم پیدا رو مادرم من -

 :گرفت تعجب رنگ نگاهش
 چی؟ -
 :گفتم خوشحالی با
 .افرائه درخت یک اون. طبیعته مادر هم مادرم طبیعتم؛ فرزند... من -
 !افرائه؟ درخت مادرت -
 :گفت شد، تمام هایمحرف وقتی. دادم توضیح برایش را چیز همه شمرده شمرده و شدم بلند تخت روی از
 !کردی پیدا رو مادرت تو پس -

 .دادم تکان را سرم
 .ببینیم رو مادرت میریم هم با بعداً کنم، صحبت پدر با برم باید من -
 .شد خارج جا آن از و رفت اتاق در سمت به و

 او یسلطه زیر که دیگر موجود هزاران و هاوهشیته اما بود؛ مرده راییکا. رفتم فرو فکر به و کشیدم دراز تخت روی
 و است باز هنوز ششم آسمان هایدروازه. شوندمی محسوب ما برای بزرگ خطر یک و هستند زنده هنوز بودند،

 .بیایند دیگر هایآسمان به توانندمی سادگی به هاآن
 ابد تا اما بود؛ خوبی حل راه این. شود جلوگیری هاآن ورود از تا بستندمی را دروازه اول بود بهتر. بستم را چشمانم

 از که اندروزی منتظر صبرانهبی مطمئنا و هستند جا آن هنوز هاکوتوله. داریم نگه جاآن را هاآن توانستیمنمی که
 بود؟ شکلی چه گذشته در ششم آسمان یعنی. کنند بنا دوباره را خود سرزمین و بیایند بیرون زمین زیر

 .بود نیامده دنیا این به هیچگاه راییکا کاش ای. کشیدم خودم روی را پتو و زدم غلتی
 را این زمان گذر گذاشتممی باید. نداشتم عادت کار این به. کنم صدا مادر را او توانستمنمی. رفت زن سمت ذهنم
 .کند حل

*** 
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 .بود نیامده هنوز شهاب نشستم؛ تخت روی. بودم رفته خواب به من. کردم باز را چشمانم
 کجاست؟ یعنی -
 اما. شناختممی را راهرو این. آمدم بیرون اتاق از و کردم درست را امچهره آینه، روبروی و پریدم پایین تخت روی از

 بود؟ کجا شهاب
 از. پرسیدممی او از باید که داشتم زیادی سواالت. برگردم زن پیش داشتم دوست. کردم برداشتن قدم به شروع
 .شدمی ساطع هاآن از زیادی نور. بودند ایستاده آن رویروبه سرباز زیادی تعداد که کردم عبور دری جلوی

 :پرسیدم یکیشان از
 کجان؟ شهاب شاهزاده دونیدنمی شما ببخشید، -
 .مذاکره حال در -
 کنم؟ پیداش تونممی کجا -
 .مذاکره اتمام از بعد -
 کجا؟ گفتم کی، نگفتم -
 .مذاکره اتمام از بعد -
 کنن؟می مذاکره کجا -
 .مذاکره اتاق -

 که نبود زیادی کار قصر این در. بودند عجیب هم چهارم آسمان سربازهای. شدم دور جاآن از و کشیدم پوفی کالفه
 به مرا که داشت وجود صافتری قصر در حتما. رفتممی هاستاره یرودخانه به دوباره داشتم دوست. دهم انجام بتوانم

 است ماه جنس از چهارم آسمان در که ارابه نوعی) صافتر سه. کردم نگاه را اطرافم و شدم خارج قصر از. ببرد جا آن
 سمت به سریع. بودند نشسته آن روی هم، هایشانراننده و داشتند قرار دروازه پشت دقیقا.( دارد طالیی هاییچرخ و

 .دویدم هاآن از یکی
 .سالم -

 «.سالم»: کرد نگاه من به داشت، تن بر بنفشی و گشاد یجامه که صافتر راننده
 ها؟ستاره یرودخونه ببرینم میشه -

 سوار سریع. آورد در جیبش از را بود شده حک آن روی ستاره نقوش که رنگی قرمز چوب و داد تکان را سرش
 :زد فریاد و داد تکان هوا در را چوب راننده. شدم صافتر

 ! هاستاره یرودخونه -
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 و رنگ سفید صندلی پشتی به را سرم. شد انداز طنین گوشم در هایشچرخ صدای و کرد حرکت به شروع صافتر
 دیگری از پس یکی و بودند جاآن در ستاره هزار هزاران. شدم خیره شب آسمان به و دادم تکیه صافتر براق
 .کنم بلند را سرم شد باعث صافتر شدید تکان. بود کرده خوش جا هاآن میان درست بزرگی ماه و درخشیدندمی

 :زد فریاد راننده
 .بود سنگ نیست؛ چیزی -

 به اما بود؛ بخشآرامش و صمیمی زیبا،. داشت را خود همیشگی حالت همان هنوز دهکده. گذراندم نظر از را اطرافم
 را خاکی ایجاده و چرخید چپ به صافتر. شناختندمی مرا همه جاآن. شدنمی هاگل سرزمین خوبی به هنوز من، نظر

 و پیچید دوباره صافتر. داشت قرار نزدیکیمان در رودخانه. کردم نگاه را اطرافم. شدیممی دور دهکده از. کرد دنبال
 .داشت نگه رودخانه جلوی

 .رسیدیم -
 :پریدم پایین صافتر از و کردم نگاه رودخانه به خوشحالی با
 .نکنه درد دستتون -
. آوردم بیرون آن از کوچکی یستاره و کردم فرو آبش در را دستم و رفتم رودخانه سمت به حرف این گفتن با و

 .کنم نگاهش تعجب با که شد باعث راننده متعجب صدای! بود زیبا قدرچه
 !رو ستاره اون -

 کشانده بیرون رودخانه از را خود درخشانی و بزرگ یستاره. کردمی نگاه رودخانه به گرفتم؛ را انگشتش رد سریع
 ایستاره. درخشید و شد مستقر خود جای در سرانجام پرواز، زیادی زمان از بعد. رفتمی باال شب آسمان در و بود
 :برگرداندم رودخانه داخل را بود دستم در که
 شد؟ چی -
 .بالغه یستاره یک االن اون. بینممی چیزی همچین که بارمه اولین -

 «.کنندمی زندگی شوند، بالغی ستاره که زمانی تا هاستاره بچه رودخانه این در». آوردم یاد به را شهاب حرف
*** 
. نبود جاآن رساندم؛ شهاب اتاق به را خود و رفتم باال جاآن هایپله از. بازگردم قصر به تا کشید طول زیادی مدت

 زد؟ حدس توانمی گونهچه است، یکی شبش و روز که جایی در اما باشد؛ شده شب دیگر که زدممی حدس
 بود؟ کجا شهاب آخر

 .زدم صدا را کردمی عبور کنارم از که جوانی دختر
 بانو؟ بله -
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 کنین؟ پیدا رو شهاب شاهزاده میشه ببخشید -
 :گفت و کرد نگاه من به
 .گیریممی دستور مقامات از فقط ما خیر، -

 :گفتم نداشتم؟ سِمَتی من که بود این منظورش
 .دادنمی نشون بهم رو خواستممی من که جایی هر راه خدمتکارها قبالً اما -
 .گیرمنمی دستور شما از اما دهم؛می نشانتان بخواهید که را هرجایی راه هم من بخواهید اگر -
 .هستم شهاب شاهزاده همسر من -

 :گفت آرام و خندید
 نداشتیم؟ خبر ما که کردند ازدواج کی ایشان -
 منتظر قدرآن باید. بستم را در و برگشتم اتاق داخل. کنم کار چه دانستمنمی. شد دور من از کمرنگی لبخند با و

 .ماندممی رودخانه در بیشتر کاش ای. بیاید شهاب تا نشستممی
 پیدایش توانستممی کجا بود؟ رفته کجا شهاب آخر. شدم خیره زمین به و نشستم آن روی و رفتم تخت سمت به

 از آرامی به اذان صدای شنیدن با. بروم دیدنش به تا فرستادمی من دنبال را خدمتکاری او همیشه. کشیدم آه کنم؟
 پیدا را جاآن راه خدمتکاران، از وجوپرس با و شدم خارج اتاق از. رفتممی نمازخانه به باید. شدم بلند تخت روی
 خود برای اول ردیف در توانستم سادگی به. بودند جاآن در نفر پانزده یا ده فقط و بود نشده پر هنوز نمازخانه. کردم
 که زنی. نشستندمی جایی و شدندمی نمازخانه وارد دسته دسته مهم مقامات و وزرا و خدمتکاران. کنم پیدا جایی
 :پرسید و شد خیره من به بود، نشسته من کنار

 .نیستی که هاندیمه از -
 :گفت همزمان و انداخت نگاهی هایملباس به
 .نیستی که هم زادهاشراف -
 !نه -
 :دادم ادامه و آوردم ترپایین را صدایم بعد و
 .کنم ازدواج شاهزاده با قراره من -
 جدی؟ -

 دیگری چیز که کرد باز را دهانش رنگش مشکی گیسوان ولی آبی هایچشم آن با فضول، زن. دادم تکان را سرم
 و شدیم بلند جمعیت از تبعیت به نیز نفر دو ما. شد بلند جمع صلوات صدای و برخاستند جمعیت ناگهان که بپرسد
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 دست در عصایی که افتاد رنگ سفید ایجامه و کوتاه مشکی هایریش با جوانی مرد روی نگاهم. فرستادیم صلوات
 .آمدمی جایگاه سمت به و بود گرفته
 :رسید گوش به سرم پشت از ایمردانه صدای

 نیومد؟ خضر حضرت چرا -
 :پرسیدم زن از سریع حرف، این شنیدن با
 کیه؟ این -
 کی؟ -
 .آقائه همین -

 :گفت و گذاشت دهانم جلوی را دستش
 .هستن عیسی حضرت ایشون! دختر باش مودب -

 سپس. داد تکان را سرش نیز او و دادم سالم لب زیر. بود شده خیره من به لبخند با که دوختم مرد به را نگاهم
 :گفت

 نیست؟ طوراین. هستید بهشتی الهه -
 .بله -

 جایگاه به و داد تکیه دیوار یگوشه به را چوبش! بود خوشرو قدرچه. شد آماده نماز یاقامه برای و زد دیگری لبخند
 .رفت

 مهربان، بخشنده خداوند نام به. است حکیم دانای او راستی به که خداوند رضایت برای خوانم،می مغرب نماز -
 ... ستایش و حمد
 .رفتمی شهاب سمت ذهنم مدام اما کنم؛ تمرکز نمازم روی کردممی سعی

 .است بزرگتر خدا -
 حرفی خواست و برگشت طرفم به آبی چشم زن همان شد؛ تمام نماز که هنگامی. رفتم رکوع به گفت، که را این
 متفکر مرد آن خدایا،. شدم خشک جایم سر ناگهان که رفتم خروجی در طرف به و شدم بلند جایم از سریع که بزند
 تندترین با. بود من شهاب بود، گرفته شکل ابروانش میان کوچکی اخم و کشیدمی اشچانه روی را دستش که

 سجده که مردی کنار از و کردم عبور خندیدندمی که زن دو میان از کردم، باز مردم میان از را راهم ممکن سرعت
 .شدمی خارج نمازخانه از جمعیت همراه به شهاب. گذشتم بود، کرده

 حرکت یک در و گذشتم بودند راهم سر که سرباز دو کنار از. شد گم جمعیت یهمهمه میان در که زدم صدایش
 .کرد نگاهم و برگشت سریع. زدم چنگ را شهاب بازوی
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 :زدم لب
 .کنیم صحبت هم با باید -

 بزنم حرفی خواستممی. کشاندم خلوت ایگوشه به را او. آمدیم بیرون جاآن از دیگریک با آرام، و داد تکان را سرش
 زمان نتواند که است طبیعی این پس نیست؟ شاهزاده یک او مگر بگویم؟ باید چه که افتادم فکر این به ناگهان که

 .نیفتادم فکر این به چرا باشد؛ من پیش زیادی
 :پرسیدم. کردمی نگاهم منتظر ایچهره با که شدم خیره شهاب چشمان به
 بودی؟ کجا -
 .گشتیممی راییکا موجودات بردن بین از برای راهی دنبال داشتیم. بودم وزرا و هاشاه گردهمایی توی -

 :گفتم آرام سپس و کردم نگاهش دیگر یلحظه چند
 شد؟ چی خب، -
 .نکردیم پیدا راهی هنوز -

 :پرسیدم
 کنم؟ منتقل دیگه هایآسمون به رو خودم جوریچه بدی یاد من به تونیمی -

 .بپرسم چیزی چنین نداشت توقع انگار کرد؛ نگاهم متعجب
 :شهاب

 چی؟ واسه آره، -
 :گفتم آرام

 .میره سر محوصله گذره،نمی اصال زمان نیستی، وقتی سرزمینم؛ برم مدت یه خواممی... شدم خسته جااین از -
 :بست را در و کشاند اتاقش سمت به و گرفت را دستم شهاب. گرفت جریان میانمان سکوت دوباره

 هم بعد و« ...سرزمینِ به برسان مرا مهربان، ای آسمان، هفت مالک بر درود» بگی بار پنج باید ورد، خوندن برای -
 .میگی رو سرزمینت اسم
 :بستم را چشمانم و دادم تکان را سرم

 ...آسمان هفت مالک بر درود -
 ...دونیمی -

 :داد ادامه. بود ایستاده روبرویم و قدمی چند در. کردم نگاهش و باز را چشمانم
 ...و بدم انجام باید که دارم وظیفه کلی هم االن همین. امشاهزاده یک من -
 :گفت زد،می قدم که حالی در و رفت کتابخانه سمت به
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 .بگذرونم باهات رو زیادی زمان تونمنمی متاسفانه -
 :کشید دستی داشت، قرار کتابخانه سوم یقفسه در که ایستاره روی

 دربار کارهای روی باید و میشی ملکه هم تو روزی یک باالخره که باشی داشته توجه هم نکته این به باید -
 .کنی نظارت

 :برگشت طرفم به
 .بوده همین هازادهاشراف تمام زندگی -

 :داد ادامه و کرد مکثی
 زندگیت. بزنیم خصوصی حرف هم با کلمه دو حتی نکنیم فرصت که باشه شلوغ سرمون قدراون روز یک ممکنه -

 تونی؟می. کنی ازدواج من با اگه... میشه سخت
 گران خیلی برایم اگر حتی. کردممی زندگی او با عمرم آخر تا شک بدون داشتم؛ دوست را او من اما بود؛ سخت

 :گفتم و زدم لبخندی. شدمی تمام
 .پیشتم همیشه من! نباش نگران -
 به برسان مرا مهربان، ای آسمان، هفت مالک بر درود»: گفتم بار پنج و بستم زیبایش لبخند برابر در را چشمانم و

 «هاگل سرزمین
 :شنیدم را شهاب صدای

 .دارم دوستت -
 برای ما، سرزمین در که بزرگی بسیار سبد پشت و رنگنارنجی و چوبی ایخانه کنار کردم باز را چشمانم وقتی

 آن پشت از. بودم ایستاده شد،می استفاده آن از بود، خودمان آسمان مختص تنها که بهاری ترشی کردن درست
 .بودند آمد و رفت حال در زیادی یعده و داشتند قرار زیادی هایمغازه رویمروبه. آمدم بیرون
 سمت به و شدم روپیاده وارد خوشحالی با. داشتم دوست را او هم من. کردم تکرار لب زیر بار چند را شهاب یجمله

 هم بعد و ببینم را مادرم داشتم تصمیم اول. رسیدم جنگل به زود خیلی و نبود دور خیلی امکلبه. برداشتم قدم جنگل
 .بروم دوستانم یبقیه و گلبانو دیدن به

 مدت و بود دور کمی. برداشتم قدم سنگ سمت به. بود برقرار جاآن در زیبایی سکوت همیشه مثل. شدم جنگل وارد
 .رسیدم آن به تا کشید طول زیادی

 به. بود کرده حفظ ایژله یدریاچه آن میان را خود عظمت همچنان افرا درخت. شدم سنگ وارد و بستم را چشمانم
 .بستم را چشمانم و گذاشتم آن روی را دستم و رفتم سمتش
 .آمدمی بیرون که شدم شدیدی نور متوجه و شد شنیده چنگ نوای دوباره
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 !افرا آمدی خوش -
 :کردم باز را چشمانم لبخند با
 .سالم -

 دیگری چوبی صندلی که زد بشکنی. داشت تن بر رنگی سفید پیراهن و بودنشسته چوبی صندلی یک روی مادر
 .شد پدیدار کنارش

 .نشستم صندلی روی و برداشتم قدم
 .باشی رو و برخوش جوان آن پیش کردممی فکر ای؟آمده جااین که شده چه -

 :کردم قالب هم در را دستانم
 .جااین اومدم هم من داشت، کار کلی بیچاره اون آها، میگی؟ رو شهاب -

 :پرسیدم و کردم مکثی
 شناسی؟می رو شهاب اصال -
 .امبوده همراهت زندگی مراحل تمام در من! آری -

 در. نوشیدم آن از ایجرعه و برداشتم را چای فنجان داشت، قرار رویمانروبه که میزی روی از و دادم تکان را سرم
 گرفته قرار او یسلطه زیر جا،آن موجودات یهمه گویا و کردمی حکمرانی سکوت تنها زیبا، و بزرگ مکان آن

 .بودند
 را فنجان. بود کرده سکوت نیز او. بگویم چه دانستمنمی اما کنم؛ باز را صحبت سر خواستممی. کردم نگاه مادر به

 :گفتم و برگرداندم میز روی
 .بکشن رو هااون بتونن که انراهی یک دنبال بقیه و شهاب. نزنده دستانش زیر هنوز اما مرده؛ راییکا -

 :گفت متعجب و شد خیره من به مادر
 دانند؟نمی هاآن که بگویی خواهیمی یعنی -
 .خب آره -
 اند؟نکرده پیدا راهی هنوز هاآن -
 .دیگه نه -

 :گفت کرد،می صحبت خودش با که گویی آرام،
 .است نشده ذکر جاهیچ در راهش آری، -

 :گفتم خودش از بلندتر
 چیه؟ منظورتون -



 

 

137 

 

 بهشتی الهه رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

Amelia 

 :شد خیره من به جدی و گذاشت میز روی را چایش فنجان
 گویم؟نمی درست. کنی نابود را راییکا تا کرد انتخاب را تو خداوند -
 :داد ادامه. کردم تایید را حرفش سرم دادن تکان با
 .کنی نابود را موجودات آن توانیمی تو تنها. کنی کنریشه آسمان شش از را بدی باید که هستی تو نیز ،حال و -
 چیه؟ منظورتون -
 نابود را راییکا خدمتگزاران باید تو یعنی هستی؛ آسمان شش در شر یدهندهپایان تو که است شده الهام من به -

 .کنی
 جوری؟چه اما -

 :گفت و فشرد را دستانم
 !عشق -
 :گفتم تعجب با
 !چی؟ -

 چندی و شد بسته خودخودبه چشمانم. شد شنیده چنگ نوای و گرفت فرا را اطرافم سبزرنگی نور دوباره ناگهان که
 اما رفتم؛ درخت سمت به و شدم بلند و کردم باز را چشمانم. کردم احساس خیس هایچمن روی را خودم بعد

 .دادندمی هل عقب به مرا و شدندمی اشتنه به من زدن دست مانع آن هایشاخه
 :پیچید اطرافم در مادر صدای

 .بیاندیش ایچاره راه او با و برو شهاب دیدن به -
 :کشیدم جیغ بلندی صدای با
 !کنم کارچی نگفتی من به اصال که تو -

 :گفتم. کردندمی نوازیهم و بودند نشسته شاخه تریننزدیک روی که بود پرندگانی آواز صدای تنها پاسخم
 .کوچولو راهنمایی یک فقط خدا، رو تو بود؟ چی عشق از منظورت بده؛ رو جوابم کنممی خواهش -
. دادند هل عقب به مرا و پیچیدند کمرم دور هایششاخه که شدم نزدیک درخت به دوباره. نداد را جوابم مادر اما

 :شنیدم را مادر صدای
 .برگرد لطفا بگویم؛ تو به چیزی توانمنمی دخترکم، -
 چرا؟ -
 :گفتم لب زیر بارپنج و بستم را چشمانم و کشیدم پوفی کالفه. نشنیدم او از پاسخی اما
 ...هاستاره سرزمین به برسان مرا مهربان، ای آسمان، هفت مالک بر درود -
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 کردم؛ باز را چشمانم قصر، در هایشانصحبت و خدمه از تعدادی کفش صدای شنیدن با. شد طالیی چیز همه
 اطرافم به و کردم درست را امروسری. شدند خارج جاآن از ایعده و شد باز در موقع همان. بودم کتابخانه در جلوی
 .بود پادشاه پیش شاید کنم؟ پیدا توانستممی کجا را شهاب یعنی. انداختم نگاهی
 :کردم صدایش و رفتم سمتش به. بود شهاب شد؛می خارج کتابخانه از که افتاد نفری آخرین به چشمم

 !شهاب -
 :گفتم. کرد نگاهم و آورد باال را سرش

 .بودم مادرم پیش -
 خب؟ -
 .کنیم نابود رو راییکا افراد تونیممی جوریچه که نگفتن کتابی هیچ توی که گفت اون -

 :گفت سپس. کردمی تحلیل و تجزیه را هایمحرف داشت گویا کرد؛ نگاهم ثانیه چند
 بدیم؟ انجام رو کاراین جوریچه پس -
 .نگفت بهم -

 :شدم خیره چشمانش در و کردم قالب هم در را دستانم
 .داد شکستش میشه فقط عشق با... که گفت... کنم پیدا رو جوابش تو با که گفت -

 .کشید اشچانه روی را دستش و کرد سکوت دوباره
 !بوده؟ چی منظورش -

 رفته فرو فکر در هم خودم. بود شده خیره زمین به. کردم دنبال را او پایش،پابه هم من کرد؛ برداشتن قدم به شروع
 .رسیدممی مختلفی هایحل راه به دیگریک به مادر هایحرف کردن متصل با. بودم

 هم آتیش به و هست هم آفتاب معنی به الهه، اما. همین خالف آتش؛ فرزند اون و طبیعتی فرزند تو... دونیمی -
. بخشهمی زندگی طبیعت به آفتاب اما کنه؛می نابود رو طبیعت آتیش داره؛ هم هاییفرق یک اما میشه؛ مربوط
 ...بهشتی آفتاب. کنهمی مقدس رو اون میاد، بهشتی کنار وقتی الهه یکلمه

 :کردم نگاهش
 چیه؟ منظورت -
 .دارن ربط هم به انگار. کردممی بررسی رو هاشونریشه داشتم -
 :گفتم و شدم خیره راه یادامه به
 فرق هم با جفتشون کار که موننمی دوقلو خواهر دوتا مثل آفتاب، و آتیش. بوده همین مادر منظور شاید. آره -

 .بخشهمی زندگی یکی اون و کنهمی نابود یکی. داره
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 :کرد درست را سرش روی تاج شهاب. رسیدیممی نتیجه به داشتیم گویا
 میگه؟ چی وسط این عشق اما -

*** 
. خواندممی طبیعت یدرباره کتابی و بودم داده تکیه رنگ سبز سلطنتی بزرگ و نفره دو تخت یگوشه به اتاقم، در

 باز و بزرگ یپنجره از که شدممی هاییسایه متوجه گاهی از هر و پیچیدمی اتاق در پرندگان صبحگاهی نوای
 به را شب و روز از تفاوتی که چیزی تنها و بود شب همیشه سرزمین، این در. افتادندمی دیواری کمد روی اتاق،

 به سرزمین این اهالی مانند نیز او گویا شد؛می ترتاریک هاشب و تردرخشان روزها که بود ماه نور کشید،می نمایش
 .رفتمی خواب

 نکرده پیدا راییکا موجودات دادن شکست برای راهی هنوز دربار اعضای یبقیه و شهاب و گذشتمی هفته یک
 مادر هایحرف از. گذاشتندمی زیرین هایآسمان به پا و کرده عبور دروازه از هاآن از بیشتری تعداد روز هر. بودند

 زیر از رنگم، سفید هایکفش از مقداری که انداختم چپم پای روی را راستم پای. بگشاییم رمزی بودیم نتوانسته هم
 تصویر به و زدم ورق را صفحه. شد نمایان بودند، کرده دوزیگل اسلیمی هایگل آن آستین روی که سبزی پیراهن

 !بود زیبا قدرچه کردم؛ نگاه شودمی یافت زمین در فقط گفتندمی که نیلوفری گل
 عشقی. باشیم ازدواج جشن فکر به بعد و کنیم پاک ستم و ظلم از را ششم آسمان اول است بهتر که بود گفته شاه
 هایششاخه ام،زندگی از لحظه هر گذشت با و شدمی ترباشکوه و تربزرگ روز به روز بود، زده جوانه درونم در که

 من به مدام کردمی سعی داشت، که وظایفی و کارها تمام وجود با هم شهاب. شدمی گذشته از تررنگین و پربارتر
 .بیاید دیدنم به و بزند سر

 کردممی فکر که چیزی آن از شدن ملکه بودم؛ دربار هایآموزش درگیر اما بروم؛ مادر دیدن به داشتم دوست خیلی
 گیریتصمیم عواطف و احساسات روی از کند، عمل درایت با همیشه که رفتمی انتظار ملکه یک از. بود دشوارتر

 من، که چیزی باشد؛ داشته اخالق تر،مهم همه از و باشد داشته دربار بخش هر روی دقیقی و کامل مدیریت و نکند
 .بودم موفق آن کنترل در بیش و کم

 و کرد عبور ماه رویروبه از که چرخید مانند عقابی نوک و بزرگ هایبال با ایپرنده یسایه روی سرعت به نگاهم
 بلند گذاشتم، تخت روی را کتاب. پیچید گوشم در خراشیگوش صدای بعد، لحظه چند. شد پنهان شب سیاهی در

 کرده ساکت را شهر پرنده، آن بیمناک ینغمه گویا بود؛ گرفته فرا را جا همه سکوت. دویدم پنجره سمت به و شدم
 و قرمز نوکی که بزرگ بسیار ایپرنده کردم، نگاه را بیرون. کردممی فکر من که بود چیزی آن این الاقل یا بود

 نگذشت ایلحظه چند. دادمی سر وحشتناکی یناله و بودآمده فرود دروازه جلوی داشت، گلگون و بلند هاییچنگال
 آن از قرمزرنگی نور که کرد باز را دهانش پرنده. رفتند سمتش به و شدند خارج قصر از شاه همراه به شهاب که
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 خاموش پرنده گلوی در نور، که هنگامی و گرفت پرنده یخمیده نوک جلوی را دستش شاه زمان،هم و شد خارج
 خواندن مشغول دو هر و ایستاد پادشاه کنار شهاب. گشت پدیدار شاه دستان در رنگیطالیی یشدهلوله ینامه شد،
 .شدند آن
 آن که گفتمی من به چیزی داد؛می بد گواه دلم بود؟ افتاده اتفاقی چه. کردم نگاهشان و کشیدم دستی امچانه به

 کوتاهی گفتگوی. کردند نگاه دیگریک به و کرده بلند سر شهاب و شاه. است نیامده جااین به خوبی چیز برای پرنده
 .شدند قصر وارد سراسیمه دو هر نهایت در و گرفت صورت دو آن میان

 اتفاق کردممی خدا خدا دل در بود؟افتاده اتفاقی چه یعنی. شدم خارج اتاق از سرعت به و گرفتم فاصله پنجره از
 و گرفتندمی جان ذهنم در منفی افکار کردم،می فکر نامه آن و ترسناک یپرنده آن به هرگاه اما باشد؛نیفتاده بدی
 .ترساندندمی بیشتر مرا

 که طورآن و شدمی برگزار جاآن در زیادی جلسات روزها این باشند؛ وزرا سالن در شهاب و پادشاه دادممی احتمال
 از هنوز اما کردند؛می اطراق گلها سرزمین در و بودند دفاع یآماده پنجم و چهارم آسمان لشکر بودم، فهمیده
 رفتم؛ باال دوم یطبقه مارپیچی هایپله از. بودیم نکرده دریافت لشکرشان آمادگی بر مبنی پیامی دیگر هایآسمان
 پایین هاپله از که سرباز چند. پیچیدمی گوشم در سنگی هایپله با هاآن برخورد از هایمکفش تقتق صدای

 نگاه نخورم، زمین هاپله از رفتن باال هنگام تا بودم گرفته باال را سبزرنگم پیراهن یگوشه که منی به آمدند،می
 :پرسیدم دو آن از سپس و کردم مکث ایلحظه. کردند

 ...و شهاب -
 :گفتم تریمالیم لحن با و کردم صاف را گلویم. کنم صحبت درباریان مانند باید که بودم کرده فراموش آه،
 دارند؟ تشریف وزرا سالن در عالیجناب و شهاب شاهزاده -

 :گفتند و کرده خم سر کمی دو هر
 !بانو بله -

 در نداشتند، هم بلندی خیلی هایپاشنه که هایمکفش تقتق صدای دوباره و رفتم باال هاپله از و دادم تکان سری
 آن بر رنگیمشکی هایلکه و بود خاکستری که وزرا سالن در جلوی و رساندم سوم یطبقه به را خودم. پیچید فضا

 یاد بر عالوه کوتاه نسبتاً مدت این در. بشوم جاآن وارد نداشتم اجازه که افتاد یادم تازه. ایستادم کرد،می خودنمایی
 که رسیدمی گوش به اتاق داخل از پادشاه صدای. بودم خوانده هم را قوانینش هایکتاب قصر، هایراه تمام گرفتن

 :گفتمی اقتدار با
 !باشید نگر آینده اعظم؛ وزیر نمونده باقی فرصتی ما برای -
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 اون از استفاده با تا باشیم راهی دنبال به فعال باید ما. کنید گوش من حرف به کنممی خواهش عالیجناب، -
 کنیم؟ مقابله راییکا سپاه برابر در تونیممی لشکری چنین با کنیدمی فکر. ببندیم رو ششم آسمون هایدروازه
 :رسید گوش به باشد، جنگ وزیر زدممی حدس که دیگری مرد صدای

 مرز پشت مدتی برای رو هااون تونیممی سرباز تعداد این با پنجمه، آسمون مرزهای پشت االن همین راییکا سپاه -
 .برسه کمک بهمون دیگه هایآسمون از که وقتی تا داریم نگه
 را دستگیره بود،شده بلند کمی هایشناخن که دستم با! بود؟ پنجم آسمان مرزهای پشت راییکا سپاه! شنیدم؟می چه

 قرار دیدم میدان در شهاب کردم؛ نگاه را سالن داخل در درز الی از آن، از کمی کردن باز از بعد و کردم لمس
 و تاج آن با قدرچه و کردندمی جلوه زیبا تنش بر رنگ ایقهوه هایچکمه و ایسورمه شنل آن قدرچه. داشت
 .بودشده جذاب مهربان یچهره

 :گفت شاه
 به رو امور ریاست من غیاب در و بمونید جاهمین شما پیرادش، جناب... بریم جنگ این به باید. نداریم ایچاره -

 . برسونیم پنجم آسمون به رو خودمون زودتر هرچه باید بگیرید، رو هم هایدست بقیه. بگیرید عهده
 رو پیش که جنگی کردمنمی فکر بودم؛ شده نگران. رسید گوش به اتاق داخل از خواند،می را ورد که پادشاه صدای

 شهاب برای اتفاقی اگر. شدم نگران گذشته، جنگ در راییکا لشکر یادآوری با. باشد بزرگی جنگ چنین داشتیم،
 .رفتممی جنگ به هاآن با هم من که شدمی کاش ای. بستم را اتاق در و دادم قورت را دهانم آب چه؟ افتاد،می

 شدم مجبور که گرفت فرا را اطرافم شدیدی رنگطالیی نور ناگهان که برگشتم هاپله سمت به و کشیدم آهی
 دیگری جای به داشتم شاید. شدمی ترگرم و ترگرم اطرافم بود؟ افتاده اتفاقی چه. بپوشانم هایمدست با را چشمانم

 و رفت بین از هوا گرمی که هنگامی. رفتممی دیگری آسمان به آمد،می پیش حالت این که همیشه رفتم؛می
 سریع. گشت پدیدار جلویم شهاب متعجب یچهره که کردم باز را چشمانم اند،شده قطع نورها که کردم احساس

 :پرسید
 کنی؟می کار چی جااین تو -

 پادشاه به که دیدم را سربازی و داشته دست در شمشیر وزرا بودیم؛ ایستاده لشکرمان جلوی کردم، نگاه را اطرافم
 .دادمی سالح نیز

 :شهاب
 جا؟این اومدی طوریچه -
 :گفتم. بودافتاده اتفاقی چه دقیقاً دانستمنمی هم خودم بودم؛ شده شوکه. گرفتم اطراف از را نگاهم سختی به
 ...شد چی دقیقاً نفهمیدم هم خودم. شدم ظاهر جااین و شد طالیی جاهمه دفعه یک... دونمنمی -
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 و بودند رنگکِرِم که بزرگی مانند توپ موجودات و هاوهشیته که را راییکا لشکر که کردم نگاه اطرافم به دوباره و
 :رسید گوش به سربازی صدای. دیدم خودمان متری چندین در داشتند، قرمز بزرگ چشم دو تنها

 .نفریم هزار چند فقط ما! زیادند قدرچه! خدا یا -
 :شهاب

 .سرزمین به برگرد و بخون رو ورد زود -
 ...اما -
 .میشه شروع جنگ االن باش، زود -

 :بودرفته پادشاه پیش که شنیدم را سربازی یزدهوحشت فریاد صدای
 !شدند بسته هادروازه جنابعالی -

 :شاه. دوید سمتشان به سرعت به خبر این شنیدن با شهاب
 چیه؟ منظورت -
 کنیم؟ کارچی باید بشن؛ منتقل جااین به تونننمی دیگه هایآسمون سپاه. شده بسته هادروازه عالیجناب -

 بگیریم؟ رو لشکری همچین جلوی جوریچه
 :گفت جنگ وزیر

 بسته؟ رو هادروازه کی گرفته؟ عهده به رو لشکری همچین فرماندهی کی اما -
 اول، ردیف در و آمد بیرون لشکر پشت از که شدم بزرگی رنگ مشکی میمون متوجه که بودندرفته فرو فکر به همه
 با و رفتم سمتشان به. بودزده چشمانش به رنگی ایدایره عینک و داشت لب بر خبیثی لبخند. ایستاد اسب بر سوار

 :گفتم و زدم شهاب بازوی به دست
 نیست؟ میمونه اون احیاناً -

 :,پرسید تعجب با بود، دیده مرا تازه که شاه
 اومدید؟ جوریچه کنید؟می کارچی جااین شما -
 .دونمنمی هم خودم... راستش -

 :کرد اشاره راییکا لشکر به نداشت، اهمیتی برایش من آمدن گویا که جنگ وزیر
 .راییکائه اول معاون اون خودشه، -

 :اعظم وزیر
 .بسته رو هادروازه که کسیه اون زیاد احتمال به -

 :داد خراش را گوشم سپاه فرمانده دارخش صدای فریاد
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 .باشید حمله یآماده نیروها، -
 بازوی شدن گرفته احساس با. شدند بودند،آورده برایشان که هاییاسب سوارِ و بازگشتند سپاه داخل به وزرا و شاه

 :شهاب. شدم روروبه شهاب مصمم چشمان با که چرخاندم را سرم راستم،
 .بگیر فاصله سپاه از -
 .کنم کمکت هم من بذار -
 :گرفت غم رنگ جذابش صورت. شدم خیره هایشچشم در التماس با کنم، نرم را دلش کهاین برای سپس و
 دونینمی که تویی برای مخصوصاً نیست؛ بردارشوخی جنگ این. شو دور جااین از تونیمی که جاییاون تا لطفاً -

 .کنی استفاده هاتقدرت از جوریچه
 کسی گرفتمی آرام قرارمبی دل آیا بگذارم؟ تنها را او توانستممی طورچه آخر. فشردم هم روی ناراحتی با را لبانم

 نظر از را صورتش اعضای تکتک نگاهم کنم؟ رها مرگ میدان در را بود هایمکشیدن نفس تکتک دلیل که
 آب او به که ایدانه مثل دیدنش، بار هر با که کسی از بکنم؟ دل زیبا یچهره این از توانستممی طورچه گذراند؛
 از را او اگر بگیرم؟ فاصله توانستممی گونهچه شدم،می پربارتر و سبزتر و زدممی جوانه و گرفتممی جان بدهند،
 موج آنان در مهربانی یعصاره که ایقهوه هایچشم آن بدون را عمرم باقی توانستممی طورچه دادم،می دست

 :گفت بود، خوانده قرارمبی چشمان از را افکارم کنم فکر که شهاب کنم؟ سر زد،می
 .افتهنمی اتفاقی! نباش نگران -

 :گفت و زد ایکنندهدلگرم لبخند
 باشه؟ نکن؛ نگاهم جوریاون هم دیگه. برو! خوب دختر آفرین -
 افتاده هایمشانه. بازگشت لشکر سمت به و کرد رها را بازویم باشد، من سوی از پاسخی منتظر کهاین بدون سپس و

 راه در خوبی اتفاقات که خوردمی زنگ گوشم در مدام صدایی. بودندشده خم عشق بار زیر هم هاآن گویا بودند؛
. لرزیدمی بار هزار دلم دیدمش،می که هم سر پشت از حتی بگذارم؟ تنهایت گونهچه من زیباترینم، آخر. نیست
 باری آخرین این شاید. بود سخت او برای هم جدایی این حتما. بودندشده مشت دستانش و بود پایین کمی سرش

 از کیلویی صد هاییوزنه کردممی احساس که پاهایی با و دادم فشار هم روی را لبانم دوباره دیدمش؛می که بود
 .شدم دور شده، آویزان هاآن

 که شهابی و هاآن از یکی بلند فریاد گاهی از هر و سربازها یهمهمه ها،اسب یشیهه. بود پا به غوغایی سرم پشت
 با و وزیدمی شدیدی نسبتاً باد. شدممی دور لشکر از کمکم. بگذارم تنهایش لحظه یک برای حتی نبودم حاضر
. دوختم چشم پایم زیر قرمز خاک به. بود گرم نهایتبی سوزان آفتاب آن در نیز هوا و کردمی بازی شالم هایگوشه
 نباید باشم، کنارش زندگی لحظات تمام در بودم خورده قسم که منی کردم؛می رها جایی چنین در را شهاب نباید
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 را اطرافم و کشیدم بلندی آه. بودمشده دور لشکر از کردم، نگاه سرم پشت به. گذاشتممی خود حال به را او اکنون
 و بودکرده پهن را خود گلگون یسفره نیز آسمان و بودپوشانده را زمین قرمز خاک کرد،می کار چشم تا. کردم نگاه

 محو چیزی با را خط آن گویا. شدنمی دیده نیز بود،شده نقاشی زمین و آسمان میان خط که جایی دور، اینقطه در
 .باشندکرده

 تنهایش خواستمنمی دیگر طرفی از و بزنم حرفی شهاب حرف روی خواستمنمی طرفی از. دادم ادامه راهم به
 اسب بر را شهاب ذهنم در. داشت قرار من از زیادی یفاصله در که کردم نگاه لشکری به و برگشتم دوباره. بگذارم
 اندوهی متوجه شدی،می غرق چشمانش در اگر اما کرد؛می نگاه دشمن به غرور با که حالی در کردم؛ تصور سفیدی

 .بودشده پنهان ایقهوه هاییاقوت آن در که شدیمی
 میان از. آمدندمی در رقـــص به و گرفتندمی اوج وزید،می که گرمی باد با همراه گیسوانم و بود شده باز امروسری

 راییکا لشکر سمت به و کردند پیدا جوش و جنب هااسب یهمه ناگهان و آمد باال رنگی قرمز پرچم لشکرمان
 لحظه چند از پس که خاکی و بودندشده گرفته باال آسمان قرمزی در همزمان که دیدممی را شمشیرهایی و تاختند

 سرعت با که دیدم را راییکا لشکر. ببینم ترواضح را چیز همه خواستممی شدم؛ نزدیک کمی. برخاست زمین روی از
 که دیدممی. بخشیدم سرعت هایمقدم به و گزیدم را بم*لـ.بود زیاد تعدادشان. شدمی نزدیک سپاهیانمان به

 فریادهای صدای کمکم. گشتندمی باز خاک وش*غـ*آ به هااسب روی از و شدندمی کشته سربازانمان گونهچه
 ایجاذبه چه گشتم؟برمی لشکر به جرأتی چه با. کردمی تکهتکه وجودم شمشیری مانند که شنیدممی را دردمندشان

 که بودند قدری به راییکا لشکر اما نبود؛ کم نیز ما تعداد داشت؟ وجود خون سراسر جنگ میدان این و من میان
 نگفته مگر خدایا،. کند میدان این پیروز را ما که ایمعجزه. داشتیم نیاز معجزه یک به. ببینم را انتهایش توانستمنمی

 تو هستی؟ توانا چیزی هر بر هستی؟ آمرزنده بسیار گفتینمی مگر هستی؟ بندگانت مراقب جا همه و همیشه بودی
 تعداد اما بودیم؛ رفته جلو حدی تا. بودندآمده در رقـــص به هوا در خاک ذرات. کن کمکشان قسم اتبزرگی به را

 بینینمی رحمتت؟ آن شد چه! خدایا بشوم؛ نزدیک نداشتم جرأت دیگر. بودندشده کشته سربازانمان از زیادی
 .کن کمکشان خدایا. شود پایمال خونشان نگذار کنند؟می فداکاری شجاعانه آسمان، هفت از دفاع راه در گونهچه
 .برو لشکر داخل به افرا -

 :کرد تکرار دوباره. نبود جاآن او. کردم نگاه را اطرافم تعجب با. بود مادر صدای
 .برو لشکر داخل به افرا -

 :پرسیدم
 کجایی؟ تو -

 :شد بلندتر صدایش
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 .برو فقط -
 :شد شنیده جیغش صدای که کردم نگاه لشکر به تردید با
 !برو -

 اما بودند؛ دفاع حال در همچنان سربازان. شدممی خطر قلب وارد خودم پاهای با. کردم دویدن به شروع فکربی
 مقابلم که هاییجنازه به چشم با و ایستادم لشکر از کمی فاصله در. بودندافتاده زمین روی هاآن از زیادی تعداد
 .بودند دفاع حال در سربازان ترطرف آن متر چند. بودزده جوانه دلم در وحشت. کردم نگاه بودند، افتاده

 بزرگ بال دو زشت، میمون آن. بچرخانم سمت آن به را سرم شد باعث رسید، گوشم به که بلندی خنده صدای
 رساند من سر باالی را خود جهش یک با. خندیدمی وحشیانه و کردمی پرواز آسمان پهنای در و بود درآورده مشکی

 :کشید جیغ خبیثانه و
 !بهشتی یالهه رسیدیم همبه حاال -

 :کشیدم جیغ نیز من بشنود، را صدایم که این برای
 خوای؟می چی ما جون از -

 :گفت کنانجیغجیغ سپس و گرفت اوج کمی هایشبال با و خندید
 شدی؟ ظاهر جااین جوریچه کنینمی تعجب -

 مرا که بود کسی او یعنی. کردم فکر سوالش به! بودشده قدرتمند قدراین طورچه میمون این یحنجره دانستمنمی
 بود؟ کرده ظاهر جااین در

 اما ببینمش؛ درست توانستمنمی فاصله آن از. رفت باالتر و باال آسمان قرمزی در سپس و زد چرخی هوا در میمون
 :رسید گوشم به جیغش صدای. برد باال را دستش دو هر که دیدم

 .بگیرم مصرفبی هایپری شما از رو ملکه انتقام که وقتشه -
 از یک هیچ. کردم نگاه را اطرافم. شد تشکیل رنگی قرمز درخشان یدایره که داد تکان آسمان در را دستانش
 دستان. شدمی تربزرگ و بزرگ مدام نور، یدایره آن. گرفتم آسمان به رو را سرم. نبودند میمون آن متوجه سربازان
. گرفتند سرعت زمین سمت به زیادی سرعت با رنگ قرمز نورهای و شدند باز دیگریک از آن یک در میمون

 روی را خود و بستم را چشمانم. شدندمی ترنزدیک و ترنزدیک لحظه هر کردم؛می احساس شدت به را گرمایشان
 لحظه هر که کردممی احساس را شدیدی منفی انرژی. ساختم پنهان خاک درون را صورتم و انداختم زمین

 بر را شدیدی گرمای موج و شد قطع بارهیک به نداشت، تمامی گویا که سربازها فریاد صدای ناگهان. شدبیشترمی
 تنوری در مرا کردممی احساس آورد؛ بند را نفسم چندثانیه برای که کردم احساس بدنم اعضای تکتک روی

 آن روی صورتم و بود شده منقبض درد شدت از فکم. دهندمی فشار سنگی سخت یدیواره آن به مدام و گذاشته
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 بدنم روی از فشارش و رفت بین از آرامآرام عظیم نیروی آن کمکم. بودکرده پیدا سوزش شدت به سخت خاک
. کنم هدایت هایمریه داخل به را هوا ایذره بتوانم تا کردم بلند را سرم کمی کرد،می درد تنم تمام. شد برداشته
 در را خون ناگهانی گرفتن جریان. شدمی ساطع بود، خریده برایم شهاب که گردنبندی از که شدم خفیفی نور متوجه

 سوزش و گرفتند جان بدنم اعضای تکتک. شدمی بیشتر داشت ام،رفتهتحلیل انرژی کردم،می احساس بدنم
 زمین روی آرامی به و داده قرار گاهتکیه را دستم و دادم خودم به تکانی کردم؛می شادابی احساس. شد رفع صورتم
 مبدل مردگان سرزمین به اطرافم جنگ میدان و بودگرفته فرا را نامتناهی بیابان آن تهدیدآمیزی سکوت. نشستم

 نورهای آن. بود پوشانده را خاک قرمزی هایشانجنازه و بودند مرده نیز راییکا لشکریان حتی و سربازان. بودشده
 دیگریک به مدام که بود سربازانی از پر پیش دقیقه یک از ترکم که ایصحنه! بودند؟ کرده را کار این رنگ قرمز
 ماندم؟ زنده که شد طورچه نمردم؟ من چرا... اما. بود شده خاموش و تاریک قبرستانی اکنون کردند؛می حمله

 بود؟ مرده هم او بود؟ کجا شهاب... شهاب
 هایشبال. بچرخم سویش به و شوم بلند زمین روی از زدهوحشت که شد باعث سرم پشت از میمون عصبانی جیغ

 :کشید جیغ بودند، شده قرمز خشم شدت از که چشمانی با. بودایستاده زمین روی و کرده جمع را
 ای؟زنده هنوز چرا تو -

 مانند ابروانش. نبود زیاد مانفاصله. داشت درشتی هیکل و بود ترکوتاه من از کمی فقط کردم؛ نگاه را پایش تا سر
 :گفتم ناباور. دادمی فشار هم روی را هایشدندان و بودند خورده گره دیگریک در طنابی

 !کشتی رو همه تو -
 :غرید داشت، که زیری صدای با
 چی؟ که خب -
 یبقیه خوایمی جوریچه! تنها و تک موندی؛ خودت االن تو تونستی؟ طورچه... رو خودت سربازهای حتی -

 بدی؟ شکست هم رو هاآسمون
 کنم؟ نابود رو لشکرم یهمه ریزیبرنامه بدون که احقم قدراون من کردی فکر -

 :گفتم آرام و کردم نگاهش متعجب
 خب؟ -
 .افتاد اتفاقی چه بانو مرگ از بعد بدونی بهتره کنممی فکر -

 :میمون. دیدممی خوبی به را اشتکهشش شکم و برجسته هایسینه. برداشتم عقب به قدمی که شد ترنزدیک کمی
 و موننمی زنده بانو آتیش نیروی با ما سرزمین موجودات. شدمی ترپژمرده روز به روز سرزمین بانو، مرگ از بعد -

 ...خورشیده نور داره، نگهشون زنده تونهمی که چیزی تنها اون، مرگ از بعد
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 در که هاییکوه سمت به را راهش و درخشیدمی قرمزی یاقوت مانند که چرخید آسمان گلگون قلب روی نگاهم
 ناپدید تاریکی در کمکم که آسمانی در هایشاشعه. کردمی باز بودند، رفته پیش و شکافته را آسمان دست دور
 .بود انگیزیغم یصحنه. رفتندمی پیش شد،می
 جونور؟ میگم بهت چی هست حواست -
 :گفتم. برگرداندم سمتش به را سرم سرعت به میمون خشمگین صدای شنیدن با
 ؟...زود قدراین طورچه. کنهمی غروب داره االن بود، آسمون وسط خورشید پیش یلحظه چند -

 :گفت کنانجیغجیغ. کردم اختیار سکوت که نهاد دهانش جلوی را انگشتش
 !جونور باش صبور فهمی،می رو چیزهمه -

 :کرد شروع که دادم قورت را دهانم آب
 رو نظرمون مورد نیروی تونستیممی روز توی. کنهمی غروب زود خیلی جااین خورشید گفتی خودت که طورهمون -

 توی خورشید نور گرفتیم،می انرژی هرچی اما شدیم؛می ترضعیف و ضعیف ما و شدمی شب سریع ولی کنیم؛ تامین
 یک به روز یک کهاین تا گشتممی حل راه یک دنبال بانو هایکتاب توی مدام من. بود کم برامون هم باز روز

 کامالً که بود معلوم و بود شده پاره کتاب. بودافتاده سبزرنگ کتاب یک الی از که برخوردم شده تا یادداشت
 دستخط که بود شده نوشته بدخط متن یک داخلش کردم، باز رو یادداشت وقتی. بود بهشتی یالهه اسمش. قدیمیه

 ...بود بانو خود
. گرفتند محکم را امدوشانه هر و شدند گشوده دوبالش هر لحظه یک در و کرد نزدیک من به سرعت به را خود

 را حالم صورتم، روی هایشنفس گرمی. بود زده ایخبیثانه لبخند میمون. نداشتم را العملیعکس هیچ فرصت
 شدمی باعث که دادمی بدی بوی. برگرداندم طرف آن را رویم و کشیدم عقب را سرم امکان حد تا. کردمی دگرگون
 قلبم زیاد، نزدیکی این و بود کرده گرم را بدنم شد،می ساطع هایشبال از که زیادی حرارت. کنم جمع نیز را صورتم

 .نبود نجات برای راهی هیچ اما کردم؛ تقال و بستم را چشمانم. بود گرفته بازی به را
 و شدند سست پاهایم. کردم یخ بارهیک به گرفت، قرار امسینه یقفسه روی نوازش با و آرامی به که دستش کف
 شدت به فکم. کردممی سقوط خزان، در درختی برگ مانند شکبی نبودم، قدرتمندش هایبال حصار در اگر
 :کرد ترخراب را حالم انگیزشنفرت صدای بزند؟ دست من به کردمی جرأت طورچه. لرزیدمی
 اگه. کنهمی زنده هم رو هامرده حتی اون. بده نجات رو ما تونهمی تو قلب که بود شده نوشته یادداشت اون توی -

 تو قلب مردند؛می همه جوریاین ولی کردم؛می استفاده سرخ جادوی از باید فقط کنم، نابود رو تونهمه خواستممی
 .کنهمی حل رو مشکل
 :شد اندازطنین بیابان آن یمرده سکوت در اشخنده صدای
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 بدون ولی بردی؛ در به سالم جون من جادوی اون از جوریچه دونمنمی مونی؛نمی زنده آفتاب غروب از قبل تو -
 .نداری فراری راه هیچ بار این که
 :سوزاند را وجودم تمام که زد ترسناکی لبخند و
 .ببینی رو چیزی یک بهتره قبلش ولی -
 از را دستش. کردم نگاهش بودند، شده درشت ترس شدت از که چشمانی با و دادم قورت را دهانم آب وحشت با

 را بازویم دستش همان با. کنم آزاد را امسینه در شده حبس نفس از کمی توانستم و برداشت امسینه قفسه روی
 .کرد باز را هایشبال حصار و گرفت
. گذاشتیم سر پشت دیگری از پس یکی را هاجنازه. شدممی کشیده دنبالش به نیز من و کرد رفتن راه به شروع
 در غرق که آنان از یک هر صورت دیدن با. کردمی اندوهگین را قلبم و بود آشنا برایم هاآن از تعدادی یچهره
 .شدمی مچاله وجودم تمام بودند، افتاده زمین روی بر خون

 روی نهایت در و شوم پرتاب جلو به قدم چند شد باعث که کرد رهایش و کشید جلو سمت به را بازویم میمون
 :برگشتم سمتش به و داده قرار گاهتکیه را دستم. بیفتم زمین

 کنی؟می کار چی -
 به و ایستادم پاهایم روی. ایستاد سینه به دست سپس و کرد اشاره بود، ترطرف آن قدم چند که ایجنازه به دست با

 را شخص آن که بودم مطمئن باشم؛ کارآگاه تا نبود نیازی. رفتم بود، افتاده زمین روی پشت به که جنازه سمت
 کثیف و خاکی که لرزانی دستان با و زدم زانو جسد کنار. نداشت را حقیقت این پذیرش قصد ذهنم اما شناسم؛می

 :کشید جیغ میمون. داشتم تردید چرخاندنش برای. گرفتم را بازویش بودند،شده
 !جونور بچرخونش باش زود -

 اولش. برگرداندم آرامی به را بود پوشیده بلندی شنل که مردی آن بدن و کردم ذخیره دستانم در را امانرژی تمام
 در غرق اشچهره. برگرداندم را او توانستم افتاد، راستش بازوی روی بدنش تمام وزن وقتی ولی بود؛ سخت کمی
 حقیقت این پذیرش آمادگی ذهنم هنوز. بزنم حدس توانستممی هم اولش همان از کیست؟ او دانستممی. بود خون
 را داستان تلخ پایان تا نشسته منتظر نیز سوزان خورشید و شده متوقف زمان کردممی حس. نداشت را تاریک و تلخ

 .نداشت وجود من یخسته و پژمرده روح از ترمرده چیزی هیچ مرده، سرزمین آن در. ببیند
 دستان شد،می خارج دهانم از که بخاری. نهادم دهانم جلوی را بود، شده آمیخته خون قرمزی با که را دستانم

 چه دانستمنمی. بودشده منجمد درونم رعدهای غرش و طوفان میان در وجودم اما بخشید؛می گرما را امزدهیخ
 توانستمنمی من چرا. کشیدندمی جیغ زدند،می خود سر بر کردند،می گریه همه مواقع این در! کنم کار چه بگویم،

 جایش به باید من او؟ چرا اصال. مردمی نباید او شهاب، نه،. نبود واقعی شاید. بود خواب یک شاید بکنم؟ را کار این
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 کنیم، ازدواج خواستیممی ما. بود مرده او،. گذاشتم اشسینه روی و بردم سمتش به را لرزانم دستان. مردممی
 که گفتینمی مگر آمد؟ دلت طورچه کردی؟ ترک مرا چرا شهاب،. کردیممی صحبت کودکانمان یدرباره همیشه

 ببینی؟ سلطنتی یجامه آن در مرا که برسد فرا روزی باالخره است آرزویت نگفتی مگر است؟ امبرازنده ملکه لباس
. کنیممی ازدواج شود، تمام جنگ این اگر دانستینمی مگر بود، نمانده باقی ازدواجمان به بیشتر روز چند که ما

 مانند بود،شده خفه گلویم در که بغضی و شکست امزدهیخ روح شد، ظاهر نظرم در که مهربانش چشمان تصویر
 سد پشت که را هایماشک و انداختم اشجنازه روی را خودم جانیبی با. جهید بیرون ترسناک خفقان آن از ایپرنده

 خیال و فکر قدرچه. کردم حلقه دورش را دستانم بدبختی با آمیخته حسی با. کردم رها بودند،کرده النه چشمانم
 قصر بالکن توی که کردممی تصور را خودمان. کردممی تصور سرزمینش بانوی همسرش، را خود همیشه کردم،می

 یاد. افتادمی اتفاق سال در بار دو تنها که کردیممی تماشا سرزمین آن در را آفتابی طلوع و خوریممی چای و نشسته
 و فهمیده و باوقار یچهره و مهربان چشمان آن مردانه، قامت و قد آن. دیدمش قصر در که افتادم باری اولین

 دوری توانستممی طورچه. لرزید دلم دیدمش، که هم اول همان از. گرفت بازی به را قلبم اولین برای که لبخندی
 و هااشک بیشتر جوشش برای کلیدی همین و تپیدنمی گذاشتم، اشسینه روی را سرم کنم؟ تحمل را او

 در که روزی همان کرد؛ هدیه من به را امزندگی یـوسه بـ اولین که افتادم روزی یاد. شد ناتمامم هایهقهق
 من از مصمم نگاهی با و شد خیره چشمانم در کرد،می بازی هاشاخه با که خنکی نسیم و هاپرنده آواز میان

 چه داشتم؟ زیادی یخواسته آیا خدایا، ببرم؟ یاد از را امزندگی روز ترینشیرین توانستممی طورچه. کرد خواستگاری
 توانستی؟ طورچه خدایا،. برداشتی را پشتیبانم تنها یسایه کردی؟ تنهایم گونهاین که بودم داده انجام گناهی

 جانمبی بدن داشت؟ وجود او و من میان ایجاذبه چه. شدم خیره مهربانش یچهره به و کردم بلند را سرم عجز با
 هر. بودم مرده هم االن همین از من. بود امزندگی یـوسه بـ آخرین این. شدم نزدیک صورتش به و دادم تکان را
 ایتشنه مانند. دمش*وسیـ*بــ قراربی و کردم ترنزدیک را صورتم تردید با و گذاشتم اششانه روی را دستم دو

 کل گویی بود؛ برپا درونم در غوغایی. نیافتم آرامش ایذره حتی. شدمی ترتشنه نوشید،می ترآببیش هرچه که بودم
. مردیمی نباید تو شهاب،. نبردم نیز من کشت، را همه میمون وقتی چرا اصال. بودند کشیده آتش به را وجودم

 !شدیمی زنده کاشای
 میمون. شوم بلند شهاب روی از سرعت به شد باعث اطرافم، در نور از سبزرنگی تشعشع. بود اشک از خیس صورتم

 که گشتم نور منبع دنبال چشم با. داشت صورت بر اخمی متعجب بود، ایستاده سرم پشت فاصله کمی با که نیز
 این بود؟ افتاده اتفاقی چه. شدمی ترنورانی لحظه هر که افتاد بود، خریده برایم شهاب که گردنبندی روی نگاهم

 سریع شد باعث میمون جیغ صدای. بودیم خریده معمولی دارمغازه یک از که بود معمولی گردنبند یک فقط گردنبند
 :کشیدمی جیغ خشم از سرخ صورتی با و بود گرفته فاصله من از. برگردم
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 شد؟ پیداش کجا از دیگه این عشق؟ امواج -
 کردم نگاه نورهایی به شد؟ پیدایش کجا از بود؛ هم خودم سوال. کرد ترگیج مرا میمون حرف این و بودمشده گیج
 .شدمی بیشتر شاندرخشش لحظه هر که
 به کمکم حال. شویم پیروز توانیممی همین با که بود گفته او! عشق نیروی. افتادم بود، زده مادر که حرفی یاد

 :کشید جیغ عصبانیت با. کردمی بیشتر من از را اشفاصله میمون. بردممی پی هایشحرف
 .کن تمومش -
 با. آوردند هجوم سمتم به قرمز نورهای از عظیمی موج که کرد پرتاب ما سمت به و برد باال را دستش یک سپس و

 دو که کسی توانستممی نیرو همین با آیا بود؛ قدرتمند نیز میمون آن. کردم پنهان دستانم میان در را سرم وحشت
 کنم؟ نابود بود، کشته را عظیم لشکر
 شدت اما بود؛ کرده خنثی را میمون جادوی گردنبندم. کردم بلند را سرم. بودنیفتاده اتفاقی اما ماندم؛ منتظر کمی

 نیرویی چنین گونه؟چه اما کردم؛می فعال دوباره را آن باید. رفتمی خاموشی به رو و یافتمی کاهش نورش
 شد؟می فعال گونهچه

 که رفتم عقب سرعت به. آمدمی سمتم به خبیثانه لبخندی با گردنبند شدن خاموش دیدن با که شدم میمون متوجه
 این قدرچه. افتاد بدنم بر ایلرزه. کرد لمس را اشبسته هایچشم برآمدگی دستم، و افتادم شهاب روی ناگهان
 کنم، چه بفهمم تا باشم باهوش خیلی نبود نیاز. شد افزوده گردنبند درون نور شدت بر. داشتم دوست را چشمان
 توانستممی گونهچه او بدون من. افتادم داشتم، او با که خاطراتی یاد. کردم دستانش قفل را دیگرم دست انگشتان

 عقب کمی دیدید،می را نور شدت افزایش که میمون. بود بسته ریشه گلویم در دوباره سنگین بغض آن کنم؟ زندگی
 برخورد گردنبند به دوباره که فرستاد مانسمت به را رنگ قرمز جادوی همان و برد باال را دستش یک دوباره و رفت
 وقتی چرخید، شهاب صورت روی نگاهم. داشتم نیاز بیشتری عشق نیروی به. کاست نورش از و کرد
 که کردم نگاه میمون به. کردم احساسش نیز بسته چشمان با حتی که بود زیاد نور شدت قدرآن دمش*وسیـ*بــ
 .خواندمی ورد لب زیر و بود گرفته سمتم به را دستش دو هر بار این
 آرامی به و کردم لمس را هایشگونه شستم با و گذاشتم صورتش طرف دو در را دستانم و چرخیدم شهاب سمت به

 تلخی پایان چنین بایستمی من زندگی داستان چرا شد؟می زنده دوباره او اگر شدمی چه. دمش*وسیـ*بــ دوباره
 دیدینمی مگر داشتم؟ دوستش عاشقانه قدراین گونهچه دیدینمی مگر بود؟ چه حکمتش خدایا، باشد؟ داشته

 چرا خدایا، زدم؟می لهله بیابان در ایتشنه مانند دستانش یدوباره لمس برای ندیدنش روز یک عرض در طورچه
 شهاب چرا نبودم؟ معمولی انسان یک من چرا اصال افتاد؟می اتفاقی چنین باید من عروسی از پیش روز چند درست
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 را معمولی زندگی یک معمولی، درآمد یک با معمولی، یخانه یک در زمین، در ما چرا نبود؟ معمولی انسان یک
 داشتم؟ دوستش قدراین چرا خدایا، بود؟ شاهزاده او چرا شدم؟می طبیعت فرزند باید من چرا کردیم؟نمی شروع
 بسته چشمانم. گرفتم وش*غـ*آ در را سرش. بود کرده خیس را هردویمان صورت هایماشک و بود گرفته امگریه
 یک در گفتند؟می که عشقی گرمای بود این. کردممی احساس را گرمایش آن، از بیشتر و نور شدت افزایش اما بود؛

 .رسید گوش به میمون گوشخراش جیغ صدای که نگذشت چیزی و شد آزاد انرژی عظیم موج آن کردم حس لحظه
 به نگاهم. کردم لمسش دستم با و شدم خیره صورتش به گرفتم، فاصله شهاب از کمی. بود شده کم عطشم نیز من

 آوردم پایین را سرم. شدندمی پدیدار آسمان در درشت و ریز هایستاره و کرده غروب خورشید چرخید؛ آسمان سمت
 به ابدی آرامشی. شد آزاد ششم آسمان. شد تمام جنگ. شد تمام. دیدم زمین روی هم را میمون یجنازه که

 .شد تمام بارهیک به هابدی یهمه. نبود فساد و جنگ از خبری هیچ دیگر. بازگشت سرزمین
 و کردم باز لب عجز با بود؟ بارآخرین واقعا دیدم؟می را او که بود باریآخرین این. کردم نگاه شهاب به دوباره

 :شد اندازطنین خاموش گورستان آن در بود امدرونی احساسات از برگرفته که کلماتی
 قلبم از بخشی تو شهاب، بذاری؟ تنها رو من میاد دلت طورچه کنی؟نمی باز رو هاتچشم چرا عاشقتم، شهاب -

 بمیری؟ باید تو چرا تو، چرا آخه کنم؟ زندگی تونممی طورچه قلبم بدون من بودی؛شده
 نمردم؟ دیگران مانند نیز من چرا ماندم؟ زنده من چرا آخر. گریستم و شدم رها اشسینه روی ثانیه از کسری در و

 انتظار من، سن به ساله نوزده دختر یک از داشتم؟ ظرفیت قدرچه من مگر کنی؟می را کاراین من با چرا خدایا،
 داشتی؟ را تحمل و صبر قدرچه
 او چرا او؟ چرا. شدم خیره مهربانش یچهره به و شدم بلند شهاب روی از آرامی به کردن، گریه کوتاهی مدت از بعد
 از باید. برسانم مردم به را اخبار و گردم باز سرزمین به که بودرسیده فرا آن زمان حال نمردم؟ من چرا مرد؟می باید

 کردم؛ نگاه را صورتش اجزای تمام بارآخرین برای. کشیدممی که زجری بود دردناک چه و شدممی جدا شهاب
 به و گرفتم دستم دو هر میان در را دستش. کندممی دل باید. کنم حفظ ذهنم در ابد تا را او یچهره خواستممی

 روی اشک قطرات دوباره که زدم انگشتانش بر ایـوسه بـ. درخشیدمی همچنان گردنبند. کردم نزدیک صورتم
 دیگر که قلبی روی بر گذاشتم؛ اشسینه روی آرامی به را دستش دردمند، ایچهره و احترام با. شدند روان هایمگونه
 .تپیدنمی

 تا توانستممی طورچه. گشتمبرمی چهارم آسمان به باید. شدم بلند جانیبی با و کردم جدا او از را انگشتانم اکراه با
 نکنم؟ شهاب از یادی شب، آسمان در ستارگان دیدن با و شوم خیره جاآن ماه مهربان یچهره در عمر آخر

 ای. بود شده تاریک کامالً هوا. کردم عبور هاجنازه میان از و کشیدممی زمین روی را پاهایم و بود شهاب به پشتم
 بودم؛ کرده جمع سینه در را دستانم طور؟چه ماندم؟ زنده من چرا آخر. رسیدممی شهادت به اینان مانند نیز من کاش
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 همه چرا شد؟ تبدیل ترسناک و نمور شب این به عاشورا ظهر آن گونهچه. وزیدمی خنکی نسیم و بود شده سرد هوا
 از و نداشتم را بود شده نقاشی ستارگان با که آسمان به نگاه تحمل طرف یک از. افتادمی اتفاق یکهویی قدرآن چیز

 احساس. کردمی روشن را راه و درخشیدمی خوش گردنبند. را لشکریان پیکر و زمین به کردن نگاه جرأت طرفی
 .شد نخواهد خاموش نیز گردنبند این نشود، خاموش قلبم درون عشقِ آتش که زمانی تا کردممی
 صدای شنیدن با. انداختمی وحشت به مرا بود،شده پنهان شب تاریکی در گویا که سکوتی و بود شده ترخنک هوا

 با. کشیدمی درد خیلی که بود معلوم بود، ضعیفی یناله صدای. شدم میخکوب جایم سر پایم کنار از خشیخش
 کشیدن نفس صدای کمکم. شدنمی دیده ایزنده موجود هیچ کردم؛ نگاه را اطرافم مرموز، یناله آن شدن قطع

. بود افتاده پایم کنار که شدم مردی پیکر متوجه که گذراندم نظر از را اطرافم وحشت با کردم، احساس را شخصی
 :زدم زانو کنارش سراسیمه بود؟ نمرده مگر طور؟چه آخر کشید؟می نفس که بود او کرد؟می ناله که بود او یعنی

 شنوی؟می رو صدام... آقا... آقا -
 :گفتم بلندتر شدید، هایتکان با همراه. کرد سکوت دردناک ثانیه چند

 آقا؟ آقا؟ -
! بود مرده او... اما دیدم؟می چه. شد خیره هایمچشم در و کرد باز زحمت با را هایشپلک از یکی لحظه چند از بعد
 نیز او سمت به را خود شد باعث بود، افتاده کنارش که دیگری مرد یناله صدای افتاد؟ اتفاق چیزی چنین طورچه

 :پیچید شب تاریکی در نگرانم صدای. بکشم
 خوبه؟ حالتون شنوین؟می رو صدام -

 هایناله صدای کمکم! بود؟ نمرده مگر! شد؟ زنده طورچه فهمیدم؛نمی. کرد باز را چشمانش از یکی نیز مرد آن
 و شدم بلند زمین روی از. خوردندمی تکانی و گرفتندمی جان یک هر اطرافم، پیکرهای و شدمی بیشتر اطرافم
 همچنان گردنبند. بود کرده روشن را مرده قبرستان آن زندگی نور بود، عجیبی یصحنه. کردم نگاه را اطرافم

 تلوتلوخوران و شدندمی بلند زمین روی از دیگری از پس یکی لنگانلنگ و آرامی به اطرافم مردان. درخشیدمی
 که ایصحنه. بودند خوشحال هم هاآن گویی زدند،می چشمک آسمان هایستاره. ایستادندمی پایشان دو هر روی

 تعجب با نیز ایعده و بودشده جمع درد شدت از سربازان بیشتر یچهره. بود توصیف قابل غیرِ دیدممی چشم به
 افزایش سربازان سروصدای و همهمه شد؟ چه جنگ که پرسیدندمی دیگریک از و کردندمی نگاه را اطرافشان

 .بخشیدمی رهایی وحشتناک سکوت آن چنگ از مرا و یافتمی
 !افرا -

 یا بودم خواب! بودم؟ شنیده درست. آمدمی سرم پشت از درست صدا. شدند منقبض بارهیک به بدنم عضالت تمامی
 !زد؟می صدا مرا که بود او خدایا! بود؟ شهاب صدای این آیا! داشت؟ حقیقت! بیدار؟
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 خواب توانستمی طورچه. نبود خواب این. شد اشک از پر چشمانم و افتاد لرزه به بدنم نامم، یدوباره شنیدن با
 حبس سینه در که نفسی با سپس و پوشاند را صورتم پهنای که زدم لبخندی. بقیه مانند بود،شده زنده شهاب باشد؟
 اما فشرد؛می را بازویش و بود خسته اشچهره. برگشتم سمتش به نشدنیتمام امیدی و شوق با بودم، کرده
 .بودبرگردانده من به را او خدا! بودشده زنده او. کنم احساس وجودش بند بند در را عشق گرمای توانستممی

 :گفت بود، شده دورگه که صدایی با
 کنی؟می گریه داری چرا -

 از سرشار جیغی با و دویدم سمتش به که نکشید ثانیه به و شدند آزاد عضالتم تمامی ناگهان گفت، که را این
 او. بودشده زنده او کردم،نمی باور. نداشت تمامی هایماشک. انداختم وشش*غـ*آ در را خود خوشحالی و هیجان

 نفسم شد، حلقه دورم که دستانش! شکرت خدایا. تپیدمی قلبش گذاشتم؛ اشسینه روی را گوشم. بودشده زنده واقعاً
 قلب بر گویا که پایدار عشقی و ارزشمند دقایقی طوالنی، هاییسال من؛ و بود او دیگر بعد به حاال از. آمد بند

 جهان این به پا هایشخرابه میان از که بود شهاب و بودشده خراب میانمان مرگ دیوار. بود شده حک هردویمان
 شدن بزرگ کردیم،می حکمرانی سرزمین بر کردیم،می ازدواج زودی به ما. جهان این به بود؛ برگشته او. گذاشتمی

 رسم بود این آری،. کردیممی تقسیم دیگریک با سادگی با را هایماندل و کردیممی تماشا دیگریک با را فرزندانمان
 تکان هایششانه خندد،می من مانند نیز او دانستممی. بود زندگی گرتداعی برایم شهاب هاینفس از یک هر. عشق

 بود زده جوانه میانمان که عشقی قدر بیشتر حال. دانستممی را جذاب لبخندهای این تکتک ارزش حال. خوردندمی
 .دانستممی را

 توجهی هیچکدام اما درخشید؛می شدت به گردنبند. شدیم جدا یکدیگر از و گرفتند قرار هایمشانه روی آرام دستانش
 .بودند خسته همچنان چشمانش کرد؛ پاک را هایماشک نیز او و کشیدم شهاب گونه روی را دستم. نداشتیم آن به

 :گفت آرام
 ندیدی؟ صدمه خوبه؟ حالت -

 :پرسید دوباره که دادم تکان را سرم
 افتاد؟ اتفاقی چه شد؟ چی جنگ -
 :گفتم و زدم لبخندی زندگی به برگشتنش دوباره یادآوری با
 ...راستـ -

. برگشت نیز شهاب. کنم نگاه شهاب سر پشت به و بگذارم ناتمام را حرفم شد باعث سربازان یزدهوحشت فریاد
 جان آرام آرام که افتاد راییکا موجودات روی نگاهم کمکم اما افتد؛می دارد اتفاقی چه نشدم متوجه درست اولش

 و کشیدندمی دردناکی جیغ ایگربه مانند اول بودند، افتاده زمین روی که هاییوهشیته. شدندمی بلند و گرفتندمی
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 تشکیل کوچکی حباب و زدندمی چشمکی تاریکی در هم، آورچندش هایحباب آن. شدندمی بلند تلوتلوخوران بعد
 .شدندمی تربزرگ و بزرگ کمکم و دادندمی

 از دور نسبتاً ایفاصله در که میمون افتاد؟ اتفاق این طورچه اصال بودند؟ شده زنده آنان چرا. گرفتم را شهاب زویبا
 واضح کهاین با. آمد شهاب و من سمت به لنگید،می کمی که حالی در و شد بلند زمین روی از آرامی به نیز بود ما

 :بود زده گشادی لبخند اما کند؛می درد بدنش تمام بود
 .جونور خورهمی درد به بیشتر تو مصرفبی قلب اون از. رو همه کنه؛می زنده رو چیز همه اون عشق، نیروی -

 :شد شنیده شهاب فریاد که دادم قورت را دهانم آب
 .بشی پشیمون بودنت زنده از تا جلو بیای دیگه قدم یک کافیه فقط -

 :داشت لب بر را مرموز و مسخره لبخند آن همچنان اما ایستاد؛ میمون
 .ابله یپسره بشی نابود بن و بیخ از که کنم اشاره کافیه فقط. بیشتره خیلی شما از ما سپاه که دونیمی -
 :چرخید سمتش به نگاهم میمون جیغ با. بود کرده اخم شدت به کردم؛ نگاه شهاب صورت به
 مرگ باز هایچشم با کنممی مجبورت کهاین یا کنیمی تموم رو جنگ و میدی رو گردنبند اون یا! جونور اوی -

 .ببینی رو عزیزات تکتک
 :شد ترپررنگ لبخندش

 !خودته با انتخاب -
 در دشمن هجوم از خودمان لشکر دادممی اگر دادم؟می را آن باید. کردم نگاهش خیره و دادم قورت را دهانم آب

 همین هدفش هم اول از کرد؛می تصرف را هاآن و رفتمی دیگر هایآسمان به میمون حال این با ماند،می امان
 :گفتم بشنوند، همه که طوری بلند،. کنم اعتماد توانستمنمی. بود
 کنی؟می عمل قولت به تو که باشم مطمئن کجا از بدم، رو گردنبند اگه -

 دیگریک از را دستش دو هر و برگشت بود،شده تشکیل سرش پشت که سپاهش سمت به و زد نیشخندی میمون
 :کشید جیغ بلند و کرد باز
 ...نمیگـ درست. زنیمنمی قولمون زیر وقتهیچ ما -

. کردم نگاه میمون به وحشت با. شد خفه گلویش در نیز میمون جیغ و رسید گوش به شیشه شکستن صدای ناگهان
 :گفت زد،می موج آن در نگرانی که صدایی با و آرام. کردمی نگاه را اطرافش و بود نشده اشمتوجه هنوز شهاب

 بود؟ چی صدای -
. کردم اشاره میمون به بگویم، چیزی کهآن بدون و زدم شهاب بازوی به بگیرم، میمون از را نگاهم کهاین بدون

 و بودشده ایجاد بزرگ ترک یک هایش،شانه میان و پشت در درست. بودزده خشکش هوا در طورهمان میمون
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 بر قبلی از تربزرگ جدیدی، ترک و شد شنیده نیز دیگری شکستگی صدای. شدمی خارج آن از رنگی سفید نورهای
 بدن روی هایترک. بودندشده خیره میمون به تعجب با همه کرد،نمی صحبت کس هیچ. شد ایجاد بدنش روی

 زیاد تعدادشان اما بودند؛ متصل یکدیگر به که شد خطوطی از پر بدنش سرتاسر و یافتند گسترش آرامی به میمون
 روی بر بلورین لیوان یک سقوط مانند عظیمی، شکستگی صدای ناگهان بودیم؛ گرفته فاصله او از همگی. نبود

 او از رنگی سفید عظیم نور پاشید؛ هم از و برداشت ترک هزاران چینی عروسکی مانند میمون و شد شنیده زمین
 نور یک هر و پاشیدند هم از و شکستند خودش مانند نیز سپاهیانش که نکشید ثانیه چند به. کرد پیدا تشعشع
 در گویا. یافتمی افزایش مدام صداها و نور شدت. بودیم گرفته را هایمانچشم و هاگوش همه. کردند تولید عظیمی

. باشند شکسته تمامیشان آن یک در که بردیممی سر به بودند، پوشانده شیشه را سقفش و دیوارها سرتاسر که اتاقی
 این در مدت چه تا دانمنمی. دادمی آزار را روحم صدایش هم باز هایمگوش گرفتن باوجود که بود وحشتناکی صدای
 باز را چشمانم و برداشتم را هایمدست و اندشده قطع دیگر صداها که کردم احساس سرانجام اما ماندیم؛ حالت
 .کردم
 هاییتکه از یک هر باالی و هستند جنسی چه از نبود معلوم اصال که شدمی دیده ایشکسته هایتکه زمین روی

 که جایی در. بود کمتر آن اولیه میزان از که بود تشعشع حال در نور مقداری شد،می مربوط جانوران آن به که
 دستی ناگهان که بودم مانده نور آن عجب در. بود شناور رنگ سفید نورهای همان از یکی بود، ایستاده قبالً میمون

 ترس شدت از که بود ناگهانی چنان حرکت این. پرید بیرون آن از چوبی مانند کشیده؛ انگشت پنج با رنگ سبزه
 شده دست آن محو نداد، نشان حرکتم این به چندانی واکنش او زدم؛ چنگ شهاب بازوی به و کشیدم کوتاهی جیغ
 .بود
 بعد و. شد نمایان ایقهوه براق و چرم یچکمه جفت دو آن پایین از و زد بیرون دیگری دست نور، دیگر سمت از

 از دهانم. شد نمایان مشکی و پرپشت ابروهای و هاسبیل با سبزه مردی روبرویم در و شدند محو آرامی به نورها
 به را خود جای و شدند محو آرامی به نیز بودند دیگر جانوران برای که سفیدی نورهای. بودمانده باز تعجب شدت
 از کهآن بدون لرزید،می که صدایی با. بودند دوخته چشم هایشاندست و بدن به متعجب که دادند هاییپری

 :گفتم شهاب به بردارم، چشم رویمروبه یصحنه
 افتاد؟ اتفاقی چه دقیقاً -

 صدای. بودشده تبدیل متعجب پریانِ از سپاهی به اکنون کرد،می رهبری را آن میمونی پیش ثانیه چند که لشکری
 :شد شنیده ما جمعیت میان از بهرام فریاد

 !شکرت خدایا -
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 دل ته از خوشحالی با. بودشده خاکی صورتش و پاره هایشلباس. آمد بیرون جمعیت میان از که دیدم را او سپس و
 :زد فریاد

 !شد شکسته راییکا طلسم -
 !شد؟ شکسته

 :شکست را آن که بود شهاب و. کرد رخنه بیابان تاریکی درون در سکوت ثانیه یک برای
 چیه؟ منظورت -

 :برگشت سمتمان به بهرام
 داشت، نیاز که موجودی هر به و کرده طلسم رو هااون راییکا که انهاییپری بینید،می که کسانی این تمام -

 بود؟ نکرده سنگی سرباز رو من مگه. بود کرده تبدیلشون
 :گذاشت بهرام یشانه روی را دستش و آمد ترنزدیک بود پرسروصدایی میمون پیش لحظه چند که ایبرنزه مرد

 .کنه نابود رو اون تونستمی که بود چیز یک فقط و موند باقی همچنان طلسم راییکا، مرگ از بعد -
 :رفت گردنبندم روی نگاهش

 .کرد خاموش رو راییکا تاریک قدرت آتیش که بود آبی یک مثل تو، عشقِ -
 :پرسیدم

 نمردم؟ من کشتی، رو همه تو وقتی چرا ولی -
 :گفت و شد خیره چشمانم در
- ... 

*** 
 محافظت تو از که بود اون عشق، گردنبند بود، گردنبند همین کار»: گفت و کرد نگاه هامچشم تو هم بعدش -

 «.کردمی
 عطر و پیچیدمی گوشم در پرندگان صبحگاهی نوای. دادم تکیه صندلی به و گذاشتم چوبی میز روی را چای فنجان

 :گفتم و کردم نگاه مادر به. بود رقـــص حال در اطرافم در بنفشه و رز
 .نیاوردم در سر چیزهایی یک از هنوز من ولی -
 :پرسید مکث کمی با
 چیزهایی؟ چه -
 به قصر از ناخواسته من که شد چی مثالً یا میشه؟ عشق نیروی از پر معمولی، گردنبند یک طورچه که این مثالً -

 شدم؟ منتقل شیشم آسمون
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 :گفت و زد لبخندی
 سرزمین یشاهزاده او و طبیعت فرزند تو که نکن فراموش ولی باشد؛ معمولی جواهر یک فقط شاید گردنبند آن -

 ذخیره آن در عشقتان نیروی که بود ایوسیله تنها گردنبند این و دارد جریان هردویتان خون در سِحر هاست،ستاره
 هنوز تو. دارد ادامه همچنان روند این و شدمی ترقوی و قوی گردنبند این درون نیروی گذشت،می که چه هر. شود
 .بدمی آن در را داری که شقیع ناخواسته، که بود دلیلی این و کنی کنترل درستی به را نیروهایت توانینمی هم

 :داد ادامه شد،می ترپررنگ لبخندش که حالی در و کرد مکثی سپس
. بود آورده برایم مقدس ئیلجبر که بود دستوری. دادم انجام من که بود کاری آن راستش شدنت، منتقل یدرباره -
 .آوردی در ششم نآسما از سر تو که شد طوراین و دهم انجام را کار این وقت فوت بدون گفت من به او

 :گفتم ناباور
 !بود شما کار پس -

 :گفت و کرد ایخنده تک
 خبر؟ چه ششم آسمان از راستی -

 :دادم تکان را سرم
 رو جااون روز یک ظرف. ایهقوی پادشاه واقعاً پروشات نیست، علف و آببی و خشک بیابون اون شبیه دیگه -

 پر جا همه و سبزه سبزِ زمین کف داره، قرار سرزمین وسط بزرگ دریاچه یک ببینی، کافیه فقط. کرد پرآب و سرسبز
. کننمی زندگی جااون حیوون و پرنده کلی و شده گذاشته دریاچه باالی هم ثابت کمونرنگین یک. درخته و گل از

 !ستالعادهفوق واقعا جااون چیز همه. میرن جااون زیاد هم دیگه هایآسمون از مردم
*** 
 96 خرداد 27: شروع
 1:41 ساعت /96 اسفند 20: پایان

 !باشید من بعدی اثرهای منتظر دوستان
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