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 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 :داستان ی خالصه

 بود، انسرزمینش میراث که شمشیری به ماموریتشان، ی ادامه در مایکل و روبی

 آیا اما. دارند برمی نارسیسا نابودی برای را بزرگی قدم آن، آوردن دست به با و رسیده

 که گذارد می سرنوشت آیا خواست؟ می روبی که رفت می پیش آنطور چیز همه واقعا

 انسان های بینی پیش طبق گاه هیچ سرنوشت! نه دهد؟ ادامه را خود راه راحتی به او

 و دهد ادامه راهش به تنها و تک که شود می مجبور ادامه در او و بود نخواهد و نبوده

 می پیدا که است موقع آن درست و کند، می پر را اش زندگی سراسر ناامیدی زو خیلی

 ....و اوست تاریک ذهن ی کننده روشن که ای کلبه... را جنگل میان ای کلبه کند،

 

*** 

 نفسش هیجان شدت از که حالی در و دوخته شمشیر آن به را اش خیره نگاه روبی

 :کرد زمزمه دل در بود، آمده بند

 .کردیم پیداش ما... نمیشه باورم_ 

 :کرد تکرار خودش با بارها و بارها بزند حرفی آنکه بی نیز مایکل

 .خودمونه های دست توی دیگه حاال کردیم، پیداش ما_

 .انداخت آن به تری دقیق نگاه و آورده بیرون اش جعبه از احتیاط با را شمشیر سپس
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 اطرافش به نگاهی اضطراب، و ترس به آمیخته هیجان همان با فرصت، آن در روبی

 .انداخت

 وزش با رنگش، خاکستری های پرده که بود اتاق طرف آن درست بزرگی بسیار ی پنجره

 چشم مقابل در درست آدونیس سرزمین تمام آنجا از خوردند، می تکان باد مالیم

 به نیازی دیگر او پنجره، آن وجود با که کرد فکر روبی بود، نظرش تحت و نارسیسا های

 .ندارد آینه سه آن

 به را روبی و داشت نازکی های پرده که بود آنجا نیز بزرگی بسیار ی دونفره خواب تخت

 روبی. بود دیده ماریا ی خانه در آدونیس، به آمدن از قبل شب که انداخت خوابی یاد

 .دوخت دیگری ی نقطه به را نگاهش و داد تکان را سرش صحنه آن یادآوری با

 .دید را اش آبی های چشم برق او سپس و شده تار و تیره چیز همه لحظه، یک در

 و شده روشن برایش چیز همه اتاق، قدی ی آینه از ای تکه خالی، جای دیدن با

 جریان هایش رگ در خونی دیگر و بود زده یخ بدنش تمام انگار شد، قطع نفسش

 .گرفت فرا را وجودش سراسر وحشت نداشت،

 مانده باقی بدنش در که توانی آخرین با لرزید، می نگرانی شدت از که هایی دست با

 و آینه به را او توجه سو، آن به کوتاهی ی اشاره با و فشرده را مایکل های دست بود،

 .کرد جلب نارسیسا متعجب صورت

 .برداشت عقب به قدمی حال همان در و ماند متحیر و مات صحنه آن دیدن با مایکل

 با دو هر. بردند هجوم در سمت به سپس و کردند درنگ ثانیه چند تنها ها آن دوی هر

 و آشفته چنان اما بکشند، پایین را در ی دستگیره کردند سعی فراوانی تالش

 .نداشتند نیز، را کار این توان که بودند دستپاچه
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 با دو هر و کرد باز را در و کرده جمع هایش دست در را قدرتش تمام مایکل باالخره

 .گذاشتند قدم راهرو به زیادی سرعت

 راهرو طرف دو در زیرا بدهند، نشان خود از دیگری واکنش نتوانستند کدام هیچ اما

. بودند رفته نشانه ها آن سمت به را هایشان شمشیر و ها نیزه که بودند سربازانی

 قوی مرد چند و کردند می پرواز هوا در آوری سرسام سرعت با پوش شنل های شبح

 .کردند می نگاه ها آن به شگفتی و حیرت با هیکل

 داشته نگه پا سر را خود سختی به لحظه آن به تا و زد می کندی به روبی قلب ضربان

: کردند می گوشزد او به مدام که بودند یافته راه ذهنش به مسمومی افکار زیرا بود،

 هرگز دیگر است، او راه آخر این است، شده تمام دیگر ندارد، وجود گریزی راه دیگر

 ...بیند نمی را پدرش

 حال این با رسید، می نظر به زده وحشت نیز او و بود ایستاده کنارش در مایکل

 تا کشید می دست هایش جیب به نامحسوسی طرز به و بود کرده جمع را حواسش

 .یابند نجات مخمصه این از زودتر چه هر و کند پیدا را بر مکان

 آخرین که دریافت زود خیلی مایکل و شد تر تنگ محاصره ی حلقه لحظه همان در

 انجام آن گرفتن برای اقدامی االن اگر و است گذاشته پیراهنش جیب در را بر مکان بار

 طرفی از اما. شد خواهد روانه سویشان به شمشیر و نیزه ها صد بالفاصله دهد،

 چنین و کند صبر آن از بیش توانست نمی مایکل و بوده وقت هیچ یا حاال یا موضوع

 یک در گاه آن و انجامید طول به ها سال کردنش فکر انگار دهد؛ انجام بزرگی ریسک

 :نظیر هایی فریاد و برگشته پلکان سوی به سرها ی همه طالیی، فرصت

 !آوردن تشریف ملکه_

 .اومدن ایشون_
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 .کنن چیکار باهاشون باید دونن می خودشون_ 

 .اومدن خودشون! بله_

 .رسید گوش به

 ورود از قبل اما گشت، پدیدار سوم ی طبقه پاگرد در رنگی سیاه شنل وقت همان در

 راهرو به قدم سرعت به زد می موج اش چهره از رحمی بی و خشم که پسری نارسیسا،

 و شمرده غنیمت را نگهبانان ای ثانیه چند حواسی بی آن مایکل ناگهان و. گذاشت

 شد، می کوبیده اش سینه ی دیواره به بیشتری شدت با روبی قلب. آورد در را بر مکان

 شد، زده بر مکان کوچک ضامن که هنگامی و چسباند مایکل به را خود وحشت با او

 و شد ظاهر راهرو انتهای در خشمگین ای چهره با نارسیسا: افتاد هم با اتفاق چندین

 تکرار بارها و و بارها روبی ذهن در و شد انداز طنین قصر سراسر در جیغش صدای

 ها آن طرف به را رنگشان ای نقره های نیزه و آمده خود به لحظه یک در سربازان شد،

 دور به چرخیدن روبی. شد تر نزدیک و نزدیک شتاب با ها نیزه از یکی و کردند پرتاب

 بار بعد، ای ثانیه و کشید آغوش در را مایکل قبل از تر محکم و کرد احساس را خودش

 .افتادند دریاچه نزدیک سخت و سرد زمین روی بر دیگر

 است، شده رد گوششان بیخ از خطر که بفهمد توانست تازه ثانیه چند گذشت با روبی

 اطرافش به نگاهی یا و بایستد درست توانست نمی داشت، تهوع حالت و سرگیجه

 .کرد می احساس دلش در را ای سابقه بی خوشحالی وجود این با بیندازد،

 هایش دست در هنوز شمشیر و بود شده خم او از دورتر کمی که دید را مایکل

 گلویش از صدایی کوچکترین که کرد دقت و دوید او طرف به شادمانی با روبی.بود

 متوجه مایکل به شدن تر نزدیک با. بود نشده تمام هنوز ها آن بازی زیرا نشود خارج

 شمشیر آوردن دست به از نه و خندید می نه او زیرا نیست، درست چیزی یک که شد
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 عمیق شکاف روی را دستش پریده رنگ صورتی با تنها او کرد، می خوشحالی اظهار

 .فشرد می هم بر را هایش لب و بود گذاشته قلبش

 .مایکل_

 باور توانست نمی. نشنید چیزی نیز خودش که بود شده آرام و ضعیف چنان صدایش

 امکان چیزی چنین. است زده بیرون مایکل ی سینه از بلند و باریک ی نیزه آن که کند

 که نداشت امکان. اند بوده نزدیک پیروزی به قدر آن که زمانی درست هم آن نداشت،

 .باشند بوده مایکل به متعلق روح بی های چشم آن

 او کند، ایستادن به وادار را او تا گذاشت بازوهایش روی را دستش عصبانیت با روبی

 .دیگری وقت هر مثل درست میماند، استوار و مقاوم باید

 و پایدار همچنان او نداد، نشان خود از مقاومتی او های دست فشار با مایکل اما

 .افتاد زمین به سوزناکی ی ناله با و داد دست از را تعادلش تنها نماند، باقی پابرجا

 درک را رویش پیش ی فاجعه عمق توانست و آمده خود به روبی لحظه همان درست و

 .کند

 با روبی نگریست؛ می او به باز نیم های چشم با و خوابیده زمین روی باز طاق مایکل

 باور توانست نمی هم هنوز. نشست او کنار حالی بی با و افتاده زانوهایش روی شدت

 امیدش به و او با که کسی همان است، مایکل رویش پیش جان نیمه شخص که کند

 بود، داده نجات مرگبار خطرات از را او بارها و بارها و گذاشته ناهموار راه این به قدم

 زندگی توانست نمی او بی اکنون و کرده تزریق وجودش به را عشقش کم کم که کسی

 .کند
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 را او اش؛ ناله و آه به توجه بی و گرفته آغوش در را او سر لرزانش های دست با روبی

 :کرد تکرار لجوجانه و کرد نشستن به مجبور

 و خودت هیکل کنم، بلندت کنی کمکم باید کوهستان، به بریم تا شی بلند باید_

 .بدم تکونت هم سانت نیم تونم نمی حتی من ندیدی؟

 همچون اش خنده گویی. خندید و داده تکیه او ی شانه روی آرامی به را سرش مایکل

 دست آن با بغض، و حرص با زیرا بود، روبی چاک چاک قلب آتش روی بر نفت ریختن

 صورت به محکمی ی ضربه شد، می افزوده لرزشش شدت بر لحظه هر که هایی

 :گفت و زد مایکل

 .لعنتی نخند، نخند،_

 حقیقت به هایش خواب که انگار بود، شده عوض نگاهش رنگ نخندید، دیگر مایکل

 .است نمانده وقتی که دانست می دیگر بودند، پیوسته

#4 

 :گفت و گرفته خشونت با را صورتش روبی

 !بزن حرف و کن باز و دهنت زنی؟ نمی حرف چرا پس_

 گاه آن رفت، درهم مایکل ی چهره و پیچید اطراف های تپه سراسر در فریادش صدای

 :گفت ضعیفی صدای با

 ...بردم من و شد تموم بازی بردم، من_

 .کرد می نگاه او به مبهوت و مات روبی

 کوچولو؟ خرگوش فهمیدی... بدی انجام... ا گم می که کاری هر باید باید...ب_
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 و زد می بیرون هایش چشم از فواره همچون اشک ریخت، فرو سینه در روبی قلب

 .کرد می تار و تیره را دیدش

 کنم؟ چیکار... چیکار باید_

 درد شدت از اش چهره که حالی در و کشید صداداری و عمیق نفس سختی به مایکل

 :گفت بود، رفته هم در اش، سینه درون

 .داری دوستم که بگو... بگو_

 در گاه آن. آورد درد به را مایکل قلب و شکست را اطراف سکوت روبی هق هق صدای

 :گفت و برخاسته جایش از داد، می تکان را سرش شقی کله با که حالی

 .بخور تکون پس گم، نمی چیزی بهت نیای باهام تا_

 ...اما_

 .شو بلند بخور، تکون جات از! لعنتی نداره اما_

 این با بود، داده دست از کلی به را توانش بود، شده دردناک و کوتاه مایکل های نفس

 جانش بی و سست پاهای روی بر روبی کمک به و نشسته جایش سر سختی به حال

 .ایستاد

 ادامه راهش به و کرده سکوت لجاجت با کرد، می تحمل را او وزن سختی به که روبی

 :گفت ملتمسی لحن با و شده متوقف مایکل کوتاهی دقایق گذشت با. داد

 .بگو هم...ب. کنم می... می خواهش روبی_

 شنیدن با که کند حرکت به وادار را او خواست می و داد تکان را سرش گریه با روبی

 .شنود نمی را او صدای که کند تظاهر نتوانست دیگر مایکل، ضعیف صدای
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 .ونم...ت...نمی... دیگه من... من نده... ن زجرم کنم می خواهش... خوا_

 در که کاری کند، ردیف یکدیگر کنار در را کلمات توانست می سختی به دیگر مایکا

 غیر و سخت برایش اکنون رسید؛ می نظر به افتاده پا پیش و آسان قدر آن گذشته

 .بود شده ممکن

 فریاد آنکه از قبل و بگیرد نادیده را نگاهش در موجود التماس نتوانست روبی

 :کرد زمزمه شود، خارج گلویش از دردآلودش

 .دارم دوستت_

 از زیادی خون. نشست مایکل ی خورده ترک و خشک های لب روی دلنشینی لبخند

 .کند باز هم از را هایش لب توانست نمی حتی دیگر و بود داده دست

 می فشرده برهم مدام که را روبی دهان و آورده باال سختی به را هایش دست گاه آن

 دیگر که حالی در پیشینش، های دندان به ی خیره سپس و کرده باز هم از شد،

 :کرد زمزمه ضعیفی بسیار صدای با شد؛ می خارج بدنش از توانش و قدرت آخرین

 ....شه...می...تنگ شون...را...ب دلم...دلم... د_

 بود، شده تمام ناگهانی طور به رنجش و درد انگار که چنان جمله این گفتن از بعد

 .ماند حرکت بی و افتاد روبی، ی شانه روی بر سرش و کشید راحتی و عمیق نفس

 بی جسم کنار هنوز او چرا پس بود، رسیده پایان به دنیا بود، شده متوقف زمان و زمین

 نشده تمام چیز همه مگر بود؟ سالمت و زنده هنوز او چرا بود؟ نشسته مایکل جان

 نبود؟ اش زندگی تمام نابودی و نیستی معنای به این مگر بود؟

 نمی فقط او. بود آمده بند نیز اش گریه هق هق حتی ریخت، نمی اشک دیگر روبی

 مانده حرکت بی و ثابت چرا زند، نمی حرف مایکل دیگر چرا که کرد نمی درک فهمید،
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 خواسته او مگر بود؟ نشده تمام بازی مگر رود، نمی پایین و باال اش سینه ی قفسه و

 باز هم از را هایش لب و بود ساکت هنوز چرا پس بود؟ نرسانده انجام به را مایکل ی

 از دیگر چرا شدند؟ نمی باز دیگر بار اش کننده خیره و زیبا های چشم چرا کرد؟ نمی

 نبود؟ خبری خشمگینش و آمیز سرزنش های نگاه

 :گفت نجواکنان و برده مایکل ی پریده رنگ و مات صورت مقابل درست را سرش روبی

 .زدنه حرف وقت دیگه. بردی تو باختم، من شده، تموم بازی_

 می صدایش که حالی در شد، امید نا جواب گرفتن از که زمانی گذشت، ای ثانیه

 :زد فریاد لرزید،

 پس دارم؟ دوستت که نگفتم مگه نکردم؟ گوش حرفت به مگه گی؟نمی چیزی چرا_

 ...داری دوستم بگو هم تو ساکتی؟ هنوز چرا

 :گفت و زده ضربه او صورت به دست با روبی

 نخواستی فقط و بودی عاشقم هم زار گل اون توی حتی بگو. داری دوستم بگو بگو،_

 مایکل؟ درسته؟ بیاری، کم دختر یک جلوی نخواستی تو. بشم رو پر که

 به روبی. بود مانده حرکت بی همچنان مایکل زیرا بود، فایده بی هایش کردن صدا

 :زد فریاد و زده او ی سینه

 بهم بینی، می هامو اشک که حاال حتی چرا... دونستم نمی و بودی رحم بی چقدر_

 کنی؟چطور نمی کاری هیچ کشم، می زجر دارم هات چشم جلوی وقتی چرا گی؟ نمی

 تو بزاری؟ تنهام موقعیت این تو تونی می چطوری بری؟ و کنی ولم اینجوری تونی می

 ...بمیری تونی نمی
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 همچون باران های قطره بعد ی لحظه و کرد پاره را آسمان دل بند روبی فریاد صدای

 به بیشتری، اصرار با را مایکل رفتن دست از جانگداز غم و شدند نازل سرش بر آواری

 .کردند یادآوری او

 وار جنون حالتی با شد، می ریخته مایکل روی و سر بر که آبی های قطره دیدن با روبی

 ثابتش و آرام صورت تا گرفت آغوش در را سرش دیگر بار و داده تکان را هایش دست

 امان در شدن خیس از بود، رفته خواب به گناه بی و معصوم ای پسربچه همچون که

 .بماند

 بیشتر او بازوهای دور به را هایش دست فشار و داده تکیه او سر به را صورتش روبی

 .کرد

 مایکل جان بی جسم و نشسته آنجا که است ساعت چند یا دقیقه چند دانست نمی

 و آمد می فرود صورتش و سر بر ای تازیانه همچون باران است، گرفته آغوش در را

 .داد نمی اهمیتی او اما بود، کرده نفوذ وجودش بند بند در سرما

 .کرد می احساس اش سینه در که داد می اهمیت گرمایی به تنها روبی

 وجودش به داغش های نفس گرمای و کشید می نفس مایکل هم هنوز که انگار

 .بود نیافتنی دست و محال آرزویی نیز این اما کرد، می برخورد

 لحظه هر زیرا ندارد، ای فایده نشستن آنجا دیگر که دریافت هوا، شدن تر تاریک با

 بود حاضر روبی و داشت وجود نارسیسا سربازان و پوش شنل های شبح آمدن امکان

 .نشود مایکل جسم به احترامی بی کوچکترین اما بمیرد، بارها و بارها خودش که



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربرzahra bagheri ( |  لیانا رمان سوم جلد) جنگل میان ای کلبه رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

13 

 

 بی و ناتوان پیکر سختی به و کرد احساس خود وجود در را سابقه بی قدرتی فکر این با

 تپه اطراف های درخت های نزدیکی تا بسیار، مشقت با را او و کرده بلند را مایکل جان

 .رساند

 می تیر پهلوهایش و بود افتاده نفس نفس به. خواباند زمین روی آرامی به را او گاه آن

 دست در را شمشیر و آورده بیرون مایکل جیب از را بر مکان زحمت به کشیدند،

 اش پریده رنگ و روح بی صورت به دیگری نگاه آنکه بی سپس داشت، نگه دیگرش

 .کشید را بر مکان ظریف و کوچک ضامن و چسبانده او به را بدنش بیندازد،

 برخالف اما باشند، جایی به جا به قادر وضعیت آن در که داشت تردید آنکه با

 جنگل اعماق در بعد ثانیه یک و چرخیده خود دور به سرعت با مایکل و او انتظارش

 .شدند پدیدار

 آنجا چرا دانست نمی. انداخت بخش شفا های میوه کوچک، های بوته به نگاهی روبی

 با دیدارش که بود آن خواست می که چیزی تنها اما است، کرده انتخاب ماندن برای را

 مقصر را ها آن آنکه بخاطر شاید. بیندازد تعویق به بیشتر چه هر را کوهستان اهالی

 را خود تواند می که دانست نمی دیدنشان، صورت در و دانست می مایکل مرگ

 کوهستان، از خروج از قبل جاناتان جمالت آخرین یادآوردن به با. نه یا کند کنترل

 .رفت هم در نفرت شدت از صورتش

 می گمان آنکه از انزجار کرد، می احساس خودش به نسبت نیز را تری عمیق نفرت

 کرد خواهد تغییر چیز همه آنکه از. بود خواهد سرزنده و خوشحال بازگشت هنگام کرد

 برای را نارسیسا یکدیگر کمک با و کرد خواهد آغاز را بهتری روزهای مایکل کنار در او و

 .کرد خواهند محو روزگار ی صفحه از ابد
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 و لوح ساده چه داد، نخواهد پس تاوانی راه این در کرد می فکر که بود خیال خوش چه

 در و. بود خواهد زحمت بدون و آسانی به نارسیسا نابودی کرد می فکر که بود احمق

 .بود مانده تنها و یکه اکنون و گذاشته انتها بی راه این به پا ابلهانه چه آخر

 روزی، که هایی بوته پشت را مایکل بودند، شده جاری دیگر بار که هایی اشک با روبی

 و خوابانده بودند، آورده پناه آن به پوش شنل های شبح دست از خودش و دین او،

 .شد آن های برگ کندن مشغول

 توانست می نیز حالت همان در اما لرزیدند، می اندوه و سرما شدت از هایش دست

 .کند احساس را بخش شفا های میوه ی بوته های برگ ی اندازه از بیش لطافت

 شفاف، و آبی های دانه آن دیدن با و شده زده ذهنش در ای جرقه لحظه یک برای

 می شاید پس بودند شفابخش ها میوه آن اگر بازگشت؛ اش رفته دست از امید

 را اش شده حبس نفس فکر این با روبی. ببخشند مایکل به ای تازه جان توانستند

 .افتادند زمین روی به و خورده سر هایش دست از اراده بی ها برگ و فرستاده بیرون

 نگرفته خود به کاملی شکل هنوز که هایی میوه از کوچک ی دانه چند اشتیاق و شور با

 .برد مایکل کبود و خشک لب سمت به آرزو و امید با و چیده را بودند

 انگشت میان خالی فضای الی از ها، دانه که بود زیاد چنان دستش لرزش شدت اما

 لباس آستین با را اش بینی آب کالفگی با روبی. افتادند زمین روی و خورده سر هایش

 .شد ها آن کردن جمع مشغول دوباره و کرده پاک اش تیره سبز و بلند

 را بود آمده وجود به قلبش در ها ساعت از پس که اشتیاقی و شور توانست نمی

 دیگر بار مایکل و هستند گذار تاثیر ها دانه آن که داشت اطمینان زیرا کند، سرکوب

 .زند می را نابش های لبخند همان از یکی و نشیند می کنارش در سرحال و زنده



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربرzahra bagheri ( |  لیانا رمان سوم جلد) جنگل میان ای کلبه رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

15 

 

 پنج دقیقه، یک. ماند منتظر و گذاشته مایکل دهان در آرامی به را دانه بزرگترین

 کنار ها ساعت که آمد خودش به زمانی او و گذشت ساعت یک ساعت، نیم دقیقه،

 باور افتد، می اتفاق این که داشت باور. بود مانده خیره صورتش به و نشسته مایکل

 نا و دلسردی همان دیگر بار اکنون اما برگرداند، زندگی به را او تواند می که داشت

 .کرد قبل از تر آور درد برایش را مایکل دوری غم دیگر بار و آمده سراغش به امیدی

 گویی که آرام ی چهره آن به ها ساعت و بریزد اشک آنکه جز به نداشت ای چاره دیگر

 .کند نگاه بود، رفته فرو عمیقی خواب به

 که فهمید افتاد، زمین روی بر جنگل، درختان برگ و شاخ الی از روز روشنایی که زمانی

 .است رفتن وقت دیگر

 روی بر نشستن بخاطر بدنش تمام و کرد می درد گذشته شب خوابی بی بخاطر سرش

 که حقیقتی برابر در ها این کدام هیچ اما. بود شده کوفته جنگل سخت و سرد زمین

 .نداشت اهمیت و ارزش ای ذره بود، هایش چشم جلوی مدام

 حتی خواست نمی گویی گرفت، آغوش در تر محکم را مایکل خاصی وسواس با روبی

 به برایش ای ثانیه چند های جدایی این انگار زیرا کند، جدا خود از را او لحظه یک

 .بود داشتند، یکدیگر با که خاطراتی و او روح به توجهی بی و وفایی بی معنای

 حالتی با و کشیده را بر مکان ضامن دیگر بار و فشرده هم بر را هایش چشم روبی

 .بیابد کوهستان، ی محوطه در را خود دیگر بار تا ماند منتظر خنثی

 بالفاصله روبی شدند، ظاهر جنگل حفاظتی مرزهای پشت دو هر که نکشید طولی

 جاناتان که دانست می و کند، احساس را بود مرز طرف آن که جوشی و جنب توانست

 که کرد نمی را تصورش حتی! بازگشتی چه شود، می مطلع ها آن بازگشت از زودی به

 .باشد افسرده و اندوهگین چنین این بازگشت هنگام



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربرzahra bagheri ( |  لیانا رمان سوم جلد) جنگل میان ای کلبه رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

16 

 

 :گفت آرامی صدای با و کشیده مایکل ای قهوه موهای میان آرامی به را دستش روبی

 کسانی خوشحالی خوای نمی... برگشتیم ما کنی؟ باز هاتو چشم خوای نمی هنوزم_

 ...مایکل...م ببینی؟ و دارن دوستت که

. شوند جاری هایش اشک که شد باعث تلخ، ی حادثه این از بهتش و ناباوری دیگر بار

 نداد ها آن به اهمیتی هیچ اما بشنود، را مرز از نفر ها صد عبور صدای توانست روبی

 روی و سر بر اشکش، درشت های قطره و چسبانده مایکل پیشانی به را سرش و

 .شدند جاری مایکل

 !روبی_

 !مایکل_

 برگشتین؟ شماها_

 خودتونین؟_

 !روبی_

 شده؟ چش مایکل! صبرکن..ص_

 ی گریه صدای و کشیدند جیغ دیگر نفر چند شد، بلند دین فریاد صدای بالفاصله

 .نداشت را هایشان نگاه دیدن تحمل حتی نخورد، تکان روبی. شد بلند نفر چندین

 اما برگرداند، خود سمت به را مایکل صورت کرد سعی و نشست زمین روی زانو دو دین

 .کرد خودداری بقیه به کردن نگاه از همچنان و نگذاشت روبی

 در آلودش درد ی ناله صدای و خورده دین سر بر پتکی همچون حقیقت گاه آن و

 ی گریه صدای توانست می ها، گریه و ها فریاد درمیان روبی پیچید، کوهستان سراسر
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 را او که نفری هزاران میان در سپس و دهد تشخیص را بود بلندتر همه از که را آدریان

 :گفت که برخاست ای دورگه و بم صدایی کردند، می صدا

 ...دخترم_

 شدت از هایش چشم و افتاد کار از قلبش بست، یخ بدنش تمام لحظه یک برای

 با و کرده بلند را سرش سرگشتگی و تردید با شگفتی، و بهت با. شدند گشاد حیرت

 و شد قطع نفسش داشت، را دیدنشان آرزوی ماه چند این تمام در که نفری سه دیدن

 :کرد زمزمه آمد، می در زور به که صدایی با

 ...بابا_

 (کوهستان سکوت)

 .بود نیافتنی دست و شیرین رویای یک به شبیه چیز همه

 و او به بود، سردرگمیشان و اشتیاق از حاکی که های چهره با جیمز و سلنا چارلی،

 ی صحنه توانستند نمی انگار و بودند زده زل بود، آغوشش در که مایکل جسم

 .کنند هضم را مقابلشان

 روی را دستش رسید، می گوش به سوزناکش های ناله صدای که همچنان دین،

 شد، می ریخته رویش بر همچنان روبی های اشک که مایکل خیس و بلند پیشانی

 و بارید می درماندگی و بیچارگی اش چهره از. کرد موهایش نوازش به شروع و کشید

 .رسید می نظر به تر پیر سال ده انگار

 همان در و بکشد مایکل از دست بود نتوانسته نیز، عزیزانش دیدن با حتی روبی

 .کرد دراز پدرش سوی به را لرزانش های دست حالت
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 اش مردانه و بزرگ های دست در را هایش دست دوید، او سوی به درنگ بی چارلی

 با را سرش دخترش سرخ های چشم به خیره سپس. نشست هایش زانو روی و گرفت

 :گفت بغض با و داد تکان تاسف

 آوردی؟ خودت سر بالیی چه_

 است، پشیمان که بگوید خواست نمی بیاورد، بهانه خواست نمی نزد، حرفی روبی

 که مردی تنها اش؛ توخالی و پوچ هدف به رسیدن راه در که کند اعتراف خواست نمی

 گذاشته پدرش ی شانه روی را سرش. است داده دست از را پرستید می پدرش، از بعد

 دست از نرمی به را دستش گرفت، می اوج لحظه هر اش گریه هق هق که حالی در و

 .کرد حلقه مایکل دور به حفاظتی حصار همچون و آورده بیرون پدرش

 ها آن مورد در جاناتان که افتاد هایی حرف یاد به و دید را او حرکت وضوع به چارلی

 میانشان ی عالقه و بوده خشمگین و عصبانی شدت به قبل ساعت چند در. بود زده

 تبهکاری، سارق همچون که بود کسی همان مایکل زیرا بود، تحمل قابل غیر برایش

 حقش در که هایی بدی تمام با پسر آن که اکنون اما. آورد بیرون چنگش از را دخترش

 نمی است، دخترش برای بزرگی ی ضربه این که دانست می و بود مرده داد، انجام

 دور خود از را بود داده دست او به دلخراشش، مرگ بخاطر که را بدی حس توانست

 .کند

 به جوری که دید را جاناتان ی شکسته درهم و خسته صورت هایش، اشک میان روبی

 صدای بعد ی ثانیه چند. کند باور را او مرگ توانست نمی انگار که کرد می نگاه مایکل

 :گفت که شنید را اش گرفته

 .داخل بیاریدشون_

*** 
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. بودند شده عذادار نیز ها پرنده و جانوران حتی که انگار بود، آرام و ساکت جا همه

 روی روبی. بود تر انگیز غم و تر دلگیر دیگری وقت هر از آدونیس تاریک و تیره آسمان

 قصر آلود مه پیکر به و نشسته بودند، کرده جدال و بحث مایکل با روزی که سنگی

 .بود مانده خیره نارسیسا انگیز نفرت

 عذاب و بود پشیمان مایکل مقابل در هایش فریاد و ها سرکشی تمام بابت اکنون

 مایکل دانست می که او. بود بسته را نفسش راه ای کشنده ی غده همچون وجدان

 و سرد را او پدرش با انگیز غم جدایی ی خاطره دانست می است، غمگین و تنها

 وقت هیچ چرا شد؟ می اش ناراحتی باعث هایش حرف با چرا پس است، کرده خشن

 داد؟ نمی اش دلداری

 دارد؟ دوست را او اندازه بی که نگفت آن از زودتر و نگذاشت کنار را غرورش چرا

 مرگبار سکوت بلندش ی گریه صدای و زده چنگ سنگینش و متورم گلوی به روبی

 صدای و کردند می تماشایش اندوه با او، از دورتر کمی سلنا و چارلی. شکست را فضا

 .رفت می فرو قلبشان در شمشیر تیزی همچون روبی، های ناله

 و مردم با برخورد شوک از هنوز بودند، آمده جا آن به جاناتان کمک با که ها آن

 و تر گیج شد باعث و آمده بار به مصیبت این که بودند نیامده بیرون آدیس کوهستان

 .شوند پیش از تر سرخورده

 مهمتر همه از کنی، می درکش بهتر و اونی جنس هم تو پیشش؟ بری نیست بهتر_

 .دوستشی ترین صمیمی اینکه

 :گفت امیدی نا با سلنا
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 داشته ارزشی اندازمون از بیش بودن صمیمی حتی وضعیت، این توی کنم نمی فکر_

 این توی شنیدین، خودتونم که طور همون نداره، خوبی روز و حال االن روبی. باشه

 دست از داشته دوست که رو کسی که هم حاال گذرونده، سر از رو زیادی اتفاقات مدت

 هنوز... زدیم حرف و گذروندیم وقت هم با زیادی مدت شناختم، می و مایکل من. داده

 ...اون که شه نمی باورم هم

 .دزدید ازم رو روبی اون ولی_

#5 

 با سلنا، نگاه دیدن با و ببرد بین از را کالمش در نهفته خصومت نتوانست چارلی

 :گفت فورا تدافعی حالت

 گم؟ می دروغ مگه چیه؟_

 راجع مثبتی دیدگاه گاه هیچ چارلی که دانست می قبل از زیرا نداد، او به جوابی سلنا

 .است نداشته مایکل به

 :گذشت سکوت در ای ثانیه چند

 میاد؟ بیرون وضع این از کی نظرت به_

 توقع ازش نباید ها حاال حاال و بوده مایکل عاشق روبی که واضحه این اما دونم، نمی_

 .بشه خوبه حالش که" باشیم" داشته

 دریافته را او کالم میان نیش که چارلی و گفت خاصی تاکید با را آخرش ی جمله سلنا

 .رفت جا آن از و برگشته او به توجه بی سلنا اما رفت؛ درهم هایش اخم بود،
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 و ظلمت از جا همه و شده روشن کامل طور به آسمان که هنگامی بعد، روز صبح

 از اندوهگین و غمگین هایی چهره با زن، و مرد ها صد یافت، نجات تاریکی

 ی محوطه وسط در درست که رنگی ای نقره تابوت احترام به و شده خارج چادرهایشان

 .کردند سکوت و ایستاده بود، گرفته قرار کوهستان

 بودند، نشسته مایکل تابوت دور که نفری پنج با مقایسه در ها، آن ی چهره حالت اما

 زندگی، در هرگز دیگر گویی که بودند آرام چنان ها آن همگی. نبود مقایسه قابل

 .خندید نخواهند

 همچون را وجودش که بود وجدانش عذاب از ای سایه جاناتان ی زده ماتم ی چهره در

 برابر در که بود عزیزانش از شخص چندمین مایکل. کرد می نابود و خورد می موریانه

 و جان پسرش، همسرش، دوستش، بهترین از بعد رفت؟ می دست از هایش چشم

 می رهایش همیشه برای و کرده ترک را او که بود نفری ششمین مایکل اکنون لیانا؛

 را مرگ چندین دیگر قلبش اصال باشد؟ عزیزانش مرگ شاهد که بود قرار کی تا. کرد

  کند؟ تحمل توانست می

 آبی های چشم در اشک و کشیده تابوت روی را چروکش و چین پر های دست جاناتان

 .زد حلقه اش

 را ای نقره تابوت بود، شده سرخ کامال اش سفیدی دیگر حاال که هایی چشم با دین،

 رفتن دست از تحمل نیز او برای. ریخت می اشک و کرد می نوازش عزیزی همچون

 نخواهد هرگز دیگر که کرد می گمان و بود فرسا طاقت و سخت دوستش بهترین

 .خندید

 به و زده زانو مایکل تابوت دور که بودند کسانی تنها رابین و امیلی آدریان، او، از بعد

 .بودند نشسته سوگ
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 آن تا که سلنا و جیمز و آمد می چشم به اندازه از بیش روبی خالی جای میان، آن در

 ناامید کوهستان، حفاظتی مرز از تابوت شدن خارج با داشتند، آمدنش به امید لحظه

 .شدند دلسرد و

 سو یک به کدام هر و شده متفرق مردم ی همه مایکل، تابوت تشییع اتمام از پس

 به نیز رابین و امیلی و برده خود با را دین التماس و آه و اشک با نیز آدریان. رفتند

 ناپدید محسوسی طرز به جاناتان میان این در. کردند حرکت خود های چادر سمت

 .نشد پیدایش هوا تاریکی تا و شده

 .شه دیوونه ترسم می نمیشه، اینجوری پیشش، بری باید_

 :گفت زد، می چنگ جیمز بازوهای به که حالی در و پریده جا از هوا بی سلنا

 درسته... ولی هاست، حرف این از تر قوی اون. شه نمی که معلومه! نزن و حرف این_

 .پیشش برم باید

 :گفت و ایستاد حرکت از جیمز

 .مونم می منتظرت چادر تو من خب،_

 .بینمت می باشه،_

 و کرده کز کلبه کنج که را او تا کشید طول لحظه چند شد، چادر وارد سلنا که زمانی

 .کند پیدا بود، گذاشته زانوهایش روی را سرش

 را او تا کرد ساختگی ی سرفه کنارش، در نشستن با و شد نزدیک روبی به احتیاط با

 نشان خود از واکنشی کوچکترین نیز، او صدای شنیدن با روبی اما. کند خود متوجه

 .شد سلنا نگرانی باعث این و نداد
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 بهتره؟ حالت روبی؟_

 :داد ادامه ناراحتی با نشنید، او از جوابی همچنان که زمانی

 سخته واست دونم، می بشینی؟ اینجا و باشی ساکت همینطور خوای می کی تا_

 بکشی؟ زجر همه این اون خاطر به که هست راضی مایکل کنی می فکر... ولی

 های چشم دیدن با سلنا و کرد بلند را سرش او، دهان از مایکل اسم شنیدن با روبی

 .داد فرو را دهانش آب سختی به او، ی برافروخته صورت و سرخ

 روبی دادن دلداری به هم باز که داشت تردید سلنا شد، برقرار سکوت ای ثانیه چند

 او به است ممکن لحظه هر انگار که بود ای گونه به اش چهره حالت زیرا دهد، ادامه

 .شود ور حمله

 اینجا؟ اومدین چطوری جیمز، و بابا تو،_

 تر نزدیک او به مشتاقانه که حالی در و پرید جا از او ی گرفته صدای شنیدن با سلنا

 :داد جواب فورا شد، می

 بتونم دوباره و کنه کار که شد نمی باورم اصال اولش عجیب، خیلی ی وسیله یک با_

 ...ولی ببینمت

 اینجا؟ بیاین شما که خواست کی_

 صدای با بار این و کرده فروکش هیجانش او، تفاوت بی و سرد لحن شنیدن با سلنا

 :گفت تری آرام

 .جاناتان_

 :گفت و افتاده روبی صورت روی نفرت ی سایه لحظه، یک برای
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 اتفاقاتی چه بیاین، اینجا به وقتی تا آخر شب همون از شد، چی رفتم من وقتی بگو_

 افتاد؟

 از بعد کرد، می دق داشت پدرت نیست، جالب اصال بهش راجع زدن حرف خب،_

 پدرت و جیمز بعدش... ولی. رفتن اونجا ،از شدن امید نا کردنت پیدا از مامورا اینکه

 . دراومدن کوین خجالت از حسابی

 از حاصل شعف و شور توانست می سختی به که حالی در و کشید عمیقی نفس سلنا

 :داد ادامه کند، پنهان را خوشایند اتفاق آن

 یک تو که گفت می مدام کشید، می هایی عربده چه که دیدی می و بودی باید_

 کوتاه که هم پدرت و جیمز... خب ولی تمومه، هم ها ما ی همه کار و جادوگری

 .نمیومدن

 را بعدی اتفاقات اش، چهره خنثای حالت دیدن با و انداخت روبی به دزدکی نگاه سلنا

 :کرد تعریف قبل از تر آهسته

 نمی ما. بودن زندگیم روزهای بدترین بگم تونم می فقط دونم، نمی... هم بعدش_

 باعث اون که گفت می زد، می عجیبی های حرف هم پدرت کجایی، تو دونستیم

 ما. سردربیارین کجا از ها شما نیست معلوم و شده مایکل ی وسیله کار توی اختالل

 بود، بدتر هم پدرت از حتی ما وضع کن باور فهمیدیم، نمی هاش حرف از هیچی که

 ...ما ولی بود، خبر با چیزها خیلی و گذشته از اون حداقل آخه دونی می

 .متاسفم_

 جواب بی که زد لبخندی او به سلنا وجود این با بود، خونسرد و مالیم روبی، کالم لحن

 :ماند
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 نمی وقت هیچ بگو، هم پدرم به اینو بکشین، رنج اونقدر شدم باعث که متاسفم_

 .بودم شما فکر به منم روزها اون تمام توی بشم، عذابش باعث خواستم

 :گفت و کرده حلقه او ی شانه دور را دستش سلنا

 ...شده تموم چیز همه دیگه که حاال نیست، مهم دیگه_

 .کرده تعریف براتون رو چی همه جاناتان کردم می فکر تموم؟_

 ...ولی آره_

 هنوز که بدون اینم پس شه، می ختم من به چیز همه که دونی می نشده، تموم پس_

 ...تا مونده زیادی راه

 نکردی؟ شرکت خاکسپاریش مراسم توی چرا_

 و رفته او به ای غره چشم بود، خشمگین سلنا توسط حرفش شدن قطع از که روبی

 :گفت

 .بزنم حرف بهش راجع خوام نمی_

 چرا؟_

 شده، نفرین سرزمین این مردم تموم و لعنتی جاناتان اون از صورت این در چون_

 .شم می متنفر

 .داره وجدان عذاب هم جاناتان دیدم، من که طور اون اما_

 ...باشه داشته هم باید_

 شدی؟ رحم بی انقدر حاال تا کی از_
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 .حاال همین از_

 بار اولین برای انگار که بودند، شده خیره هم به جوری آلود، غضب هایی چهره با دو هر

 .دیدند می را یکدیگر که بود

 .باشی خودت این که شه نمی باورم_

 دیگه.نیستم سابق روبی اون دیگه که رسیدم باور این به هاست ساعت من ولی_

 .کنم فکر بودم قبال که احمقی آدم اون به هم ثانیه یک خوام نمی حتی

 .نبودی احمق تو_

 باید. رم می جاناتان دیدن به فردا. کنم بحث بهش راجع خوام نمی و بودم! بودم_

 .بشم تبدیل" انسان" یک به داستان، این شروع از قبل

 و وحشی موجود یک لحظه آن تا که انگار کرد، اضافه را آخر ی جمله انزجار با روبی

 خود هنوز که انگار. بود کرده دور انسانیت از را او و کشید می نفس وجودش در درنده

 و خودش بین را تفاوتی باید او کرد، می تمامش باید دید، نمی کامل انسان یک را

 و بود آمده وجود به شده نفرین مردی از که کسی نارسیسا،. کرد می ایجاد نارسیسا

 خواست می او رو این از. داشت وجود بدنش های سلول تک تک در پلیدی نیروهای

 متعادلش نا نیروهای به تنها که خاصیت بی ی دورگه یک نه. باشد انسان یک که

 .شیطان یک برابر در انسان یک کند؛ می تکیه

 :کرد تکرار وار زمزمه نگریست، می او به باز دهانی با لحظه آن تا که سلنا

 .انسانی یک تو... ولی_

 .نیستم_
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 هم تو... ولی باوره قابل غیر این من خدای! اوف بوده؟ الهه یک مادرت چون چرا؟_

 ...وجودت از نیمی حداقل یعنی انسانی، یک

 .باشم کامل خوام می من ولی. وجودم از نیمی درسته،_

 ...نتونی ممکنه اینجوری اما_

 بربیام؟ نارسیسا پس از نتونم_

 :داد ادامه و زد تلخی پوزخند روبی

 فرقی چه دیگه پس کنم، زندگی سابق مثل تونم نمی هرگز دیگه هم حاال همین من_

 داره؟ برام

 در را او تا رفت جلوتر زد، می حلقه هایش چشم در سرعت به اشک که حالی در سلنا

 حالت با و برخاسته جا از شود، او العمل عکس متوجه آنکه بی روبی اما بگیرد آغوش

 .شد خارج چادر از دو

 معطلی بی و گرفته را خود تصمیم روبی شود، روشن کامال هوا آنکه از قبل صبح فردا

 داشت اطمینان زیرا نکرد، درنگ نیز چادر ورودی پشت. رفت جاناتان چادر سوی به

 فضای به شدن وارد با. است مانده بیدار را شب سراسر خودش همچون نیز او که

 اما رفت، بین از جاناتان به نسبت هایش دلخوری تمام لحظه یک برای چادر، داخل

 .کرد خوش جا ابرویش دو میان اخم دیگر بار و کرده جور و جمع را خود زود خیلی

 های بال که بود کبوتری های مجسمه از پر جا همه انداخت، اطرافش به نگاهی

 .بود افتاده بدنش روی بر سرش و کرده جمع را اش شکسته
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 آدیس کوهستان قدیمی های قبیله در سوگواری و غم نماد شکسته، بالهای با کبوتری)

 .(است بوده

 پروانه های مجسمه که پیش ی دفعه همچون روبی و بوده ساز دست ها مجسمه تمام

 جادویی نیروی وجود با جاناتان چرا که شد متعجب بود، دیده آدریان چادر در را ای

 .سازد می خود های دست با را ها آن و گذارد می وقت ها ساعت اش،

 بهم، نسبت رو جدیدت احساسات و بیای ها این از زودتر که داشتم توقع کردی، دیر_

 .کنی ابراز

 او به که آن بی و نشسته صندلی روی او، ی دورگه و دار خش صدای به توجه بی روبی

 .بود تر زخمی و تر بزرگ همه از که شد کبوتری بررسی مشغول کند، نگاه

 که باش مطمئن کنم، جمع و خودم ها این از زودتر بتونم که بودم قوی قدر اون اگر_

 ...خودم

 .کشتی می منو خودت_

 .شد خیره او به و کرد کامل را اش جمله خونسردی کمال در جاناتان

 کرده نگاه اش آبی های چشم به مستقیما بود، خورده جا حرف این شنیدن از که روبی

 :گفت صادقانه و

 .بکشم رو تو تونستم نمی هم باز بودی، عزیزانم تمام مرگ مسبب اگر حتی_

 :گفت و زد عجیبی لبخند جاناتان

 .شن نمی انسانیتت رفتن دست از باعث تلخ اتفاقات که خوبه_

 :ماند خیره او به ثانیه چند روبی
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 ...اونجا تا مادرم سرزمین به برم خوام می_

 ...خوای می که مطمئنی مطمئنی؟ بگیرن، ازت و قدرتت_

 .نبودم مطمئن انقدر چیز، هیچ از عمرم تمام در_

 ...از بیشتر شاید حتی داره، زیادی خطرات راه این روبی،_

 حسی چه که بکنی تونی نمی رو تصورش حتی که کن باور نارسیسا؟ قصر به رفتن_

 .داره

 ای گزنده لحن با کرد، می احساس او به نسبت را عمیقی نفرت دیگر بار که روبی

 :داد ادامه

 ...کشیدیم چی مایکل و من که کنی درک تونی نمی_

 :کشد می نفس سختی به و پریده جاناتان رنگ که رسید نظر به لحظه یک در

 چه رن، می نشونه قلبت سمت به هاشونو نیزه نفر ها صد وقتی بفهمی تونی نمی_

 ...باشه ایستاده قدمیت ده در درست اون وقتی بفهمی تونی نمی. داره حسی

 .خواستم نمی من_

 :گفت رحمانه بی او، آمیز خواهش لحن به توجه بی روبی

 .شدی باعثش تو شدی، باعثش ناخواسته یا خواسته ولی_

 .برخاست جا از روبی و انداخت او به ملتمسی نگاه جاناتان

 .کنم جبران خوام می_

 :گفت چادر، از خروج از قبل و کرد کوتاهی مکث روبی
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 راهمو تا کن آماده واسم نقص بی ی نقشه یک داری، پشیمونی احساس واقعا اگر_

 به که ای فاجعه هزارم یک تونه نمی این... گرچه. برسم اونجا به دردسر بی و کنم پیدا

 .منتظرم من. کنه جبران رو اومده بار

 اش ناامیدی و یاس با را جاناتان و رفته بیرون چادر ورودی از جمله، این گفتن از بعد

 .گذاشت تنها

 کرد می فکر که داد اختصاص وسایلی کردن جمع به را آن از پس ساعت چند روبی

 می برش و دور مدام که جیمز و سلنا. خورند می دردش به چیزی هر از بیشتر

 بعد چارلی و است جدی کامال رفتن برای او تصمیم که نداشتند تردیدی نیز، پلکیدند

 هیچ به که روبی اما. کرد ابراز را الفتشمخ که بود کسی اولین موضوع، این از اطالع از

 :زد را آخر حرف تعارف بی نداشت را آمدن کوتاه قصد وجه

 باشی راضی قلبت تهه از دارم دوست ولی رم، می من ندی اجازه چه بدی، اجازه چه_

 .کنی موفقیت آرزوی برام و

 از تر عصبانی فقط نشد، منقلب و احساساتی چندان حرف این شنیدن از چارلی

 :زد را حرفش کالم یک در نیز او و شده پیش

 .بیام باهات هم خودم که دم می اجازه صورتی در فقط_

 !میام منم پس خب ا  _

 آمیز اعتراض صدای ناگهان و بود شده چادر وارد تازه که گفت سلنا را جمله این

 :شد بلند دیگری شخص
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 بزاره روبی که دم می اجازه صورتی در منم! ری نمی جایی من ی اجازه بدون تو_

 جوری یک اینکه آخر در و بری، باهاشون تو که بزاره هم چارلی و بره باهاش پدرش

 !بریم باهاش تاییمون سه هر ما که بشه

 .پیکنیک برم خوام نمی که من گی؟ می چی معلومه هیچ_

 چی تو موافقم، جیمز نظر با که من. بیایم باهات خوایم می که همینه ی واسه دقیقا_

 سلنا؟

 :گفت فورا دستپاچگی با رسید، می نظر به گیج هنوز که سلنا

 !عالیه موافقم، منم_

 از جوری زیرا باشند، سرخوش و ذهن کند اندازه این تا ها آن که کرد نمی باور روبی

 جمعی دسته مسافرت یک به است قرار انگار که زدند می حرف رفتنشان ی برنامه

 .بروند

 !ست بقیه از تر مجهز انگار ببریم، خودمون با هم رو جاناتان چادر گم می من_

 هم رو خوشگلش های پروانه اون از تا چند که کنه می قبول نظرت به! خوبیه فکر_

 بده؟ قرض بهمون

 اردوگاه یک و برداریم هم تر اضافه چادر تا چند یک چطوره گم می نه؟ که چرا آره،_

 بندازیم؟ راه تابستانی تعطیالت

 لحن و حرص با بود، گذاشته زانوهایش روی را سرش و نشسته چادر ی گوشه که روبی

 :شدند خیره او به سردرگمی و تعجب با نفر سه هر و گفت را این آمیزی کنایه
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 کریسمسم تعطیالت ی واسه دارم من که کردین فکر کردین؟ خیال چی ها شما_

 قراره و ست کننده سرگرم و کوتاه راهه یک این که کردین تصور یا کنم؟ می ریزی برنامه

 پریم می پایین و باال خوشحالی از که حالی در بعد و برسیم مقصدمون به زود خیلی

  نارسیسا؟ جنگ به بریم نفری چهار و برگردیم

 اما بود، جواب منتظر ظاهرا و بود کرده ادا عصبانیت با را جمالت این روبی اینکه با

 که نکند تصور روبی و چارلی و سلنا با همراه را خودش و کند مقاومت نتوانست جیمز

 .دوند می نارسیسا قصر سمت به کنان خیز و جست

 از اما کرد، جمعش فورا که نشست صورتش روی پهنی لبخند صحنه این تجسم با

 او به که بود ای جانانه ی غره چشم اش نتیجه و نماند پنهان روبی سرخ های چشم

 .رفت

 چلفتی پا و دست کنی می فکر تو که هم ها اونقدر نکردیم، خیالی همچین ما_

 هم خودم. بشیم رو روبه چیزهایی چه با قراره که دونم می" من" کم دست! نیستیم

 .دم می توضیح واسشون رو چی همه

 ...ولی_

 !تمام. میایم تو با هم ما بشنوم، ای دیگه حرف خوام نمی_

 حرف حرف، که دانست می و شناخت می خوبی به را پدرش رفتارهای این روبی

 های لبخند همان از یکی جیمز که بود کرده هوس خیلی لحظه درآن. است خودش

 او سر را بود آمده سرش بر که بالهایی تمام تالفی نیز او و بزند را کنش خرد اعصاب

 .رسید نمی پدرش به زورش هرگز او که داشت وجود تلخ واقعیت این زیرا کند، خالی
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 به دلیل بی تا شد می وسوسه روبی که زمانی درست و نزد حرفی کس هیچ ثانیه چند

 .شد وارد دین و رفته کنار چادر ورودی بپرد، سلنا یا و جیمز،

 سر پشت را فرسا طاقت و سخت سال بیست انگار و آمد می نگران و عصبی نظر به

 .بود گذاشته

 .اونجا برین تا کنم صدات گفت جاناتان_

 .نداد نشان العملی عکس و کرد برانداز را او حرف بی روبی بود، گرفته و بم صدایش

 بریم؟_

 حوصلگی بی با که حالی در دین و پرسید را سوال این تعجب با جیمز روبی، جای به

 .رفت بیرون چادر از داد، می تکان را سرش

 و آمده خود به پدرش، صندلی شدن کشیده با بود، رفته فرو فکر به ناخودآگاه که روبی

 .شد خارج چادر از دین سر پشت ای، پیروزمندانه لبخند با که دید را چارلی نظر یک

 روبی؟ نمیای تو بریم، هم ما بهتره خب،_

 :گفت و انداخت ها آن به خونسردی نگاه روبی

 فقط پیکنیکتون؛ برای شین آماده هم بعدش بگیرین، رو نقشه و برین شما نه،_

 .نگهدارتون زئوس باشی، سلنا و پدرم مراقب که دم می قسمت

 در و کشیدند ای مندانه حسرت آه روبی، آمیز تمسخر لحن مقابل در سلنا و جیمز

 . شدند خارج چادر از دادند، می تکان افسوس با را سرشان که حالی
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 آن از که شناختی با اما نخورد، تکان جایش از ها آن رفتن از پس دقیقه چند تا روبی

 ممکن نرود، جاناتان چادر به زودتر خودش اگر که رسید نتیجه آن به کم کم داشت، ها

 .شوند آباد ناکجا راهی و ببندند سفر بندیل و بار او بی که است

 :کرد زمزمه حیرت با و گرفت دستانش به را سرش لحظه یک برخاستن از قبل روبی

 !نیستم؟ من بشه گرفته قدرتش قراره که اونی مگه! خدا وای_

 از کوبید، می زمین به محکم را پاهایش که حالی در و شد بلند عصبانیت با سپس

 . رفت بیرون چادر

 نفس امیلی و دین آدریان، رفتند، کنار جاناتان چادر ورودی های پرده که هنگامی

 :گفت ای خسته لحن با جاناتان و کشیدند راحتی

 اگه اومد، هم شده تشکیل خاطرش به جلسه این که کسی اون باالخره پس خب،_

 خاطر به ها صحبت این ی همه و بشه گرفته روبی قدرت که قراره باشم نکرده اشتباه

 چارلی؟ گم می درست اونه،

 :رفت جاناتان به ای غره چشم چارلی

 چی؟ که خب_

 !برگردونن کارخانه تنظیمات به رو شما قراره که کردم فکر من آخه بابا دونی می_

 چی؟ تنظیمات_

 از دست جیمز آنکه از قبل اما پرسید، را سوال این و کند خودداری نتوانست دین

 :گفت و رفته در کوره از چارلی کند، توجیه را او بخواهد و بردارد خندیدن نخودی
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 خواین می درسته؟ کردین یکی به دست ما علیه همتون. فهمیدم حاال پس! آها_

 ....کردین فکر اگه خوندین کور ولی بشین دخترم با من رفتن مانع

 و ها صحبت ی همه قراره اگر که معتقدم فقط! عزیز چارلی نکردم فکری هیچ من_

 خودش که بزاریم بهتره باشه، مارالنا به روبی رسیدن سالم با رابطه در هامون نقشه

 .کنه انتخاب رو روشی و راه چه داره قصد که بگه و بگیره تصمیم خودش برای

 یک به او و کرد سالح خلع کامال را چارلی روبی، سالمتی به بحث کشاندن با جاناتان

 خودش که بفهماند او به تا انداخت روبی به ای امیدوارانه نگاه و کرده سکوت باره

 .است او برای همسفر بهترین

 به شروع کند، نگاه جاناتان جز دیگری، کس به آنکه بی و نکرد توجهی او به روبی اما

 :کرد صحبت

 و راه کردن گم مارالنا، به رسیدن برای من، مشکل ترین اصلی کنم می فکر من_

 .همسفر یک داشتن نه راهه؛ بین خطرات

 تا بزارین و تمرکزتون ی همه و نکشین پیش و بحث این دیگه کنم می خواهش پس

 .کنیم پیدا جا، اون به رسیدن برای رو ها حل راه بهترین

 :گفت و کرد صاف را صدایش چارلی

 مدت هم من که کنم یادآوری بهتره. کردی اشاره خوبی ی نکته به. درسته!  دقیقا_

 .آگاهم راه بین خطرات تمام از و کردم زندگی اونجا رو زیادی

 :کرد تاکید جاناتان

 . بشین خارج اونجا از کریستینا همراه تا کشید طول هفته دو فقط_
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 حاال کردم؛ زندگی اونجا در که بودم کسی تنها من، که اینه مهم چیه؟ فرقش خب،_

 !روز دو چه هفته، دو چه

 باید آدونیس، از شدن خارج از بعد که بگی بهمون تونی می پس چارلی، خب خیلی_

 .کنیم انتخاب مارالنا به رفتن برای و راه کدوم

 و جاناتان میان جدال به اضطراب به آمیخته هیجان با بقیه و نزد حرفی کس هیچ

 داشته را چارلی با جدال قصد جاناتان که رفت نمی انتظار گرچه. نگریستند چارلی،

 .کند مثل به مقابله او، برابر در که داشت قصد نیز او ظاهرا اما باشد،

 !انتخابه بهترین علفزار من نظر به! علفزار. بگم تونم می که معلومه...م_

 صاف باشند، شده بزرگی شوک دچار که کسانی همچون جمله این شنیدن با روبی

 سختی به مایکل، با همراه روزی که کشید پر خشکی و زرد علفزار به ذهنش و نشسته

 .بودند کرده عبور آن از

 در گذشت؛ می روز آن از ها سال که انگار رسید، می نظر به دور چه که راستی به

 .بود ماه چند تنها لحظات؛ این با ها ساعت آن بین زمانی ی فاصله که حالی

 هنگام که کرد را سعیش تمام اما بگیرد، را هایش چشم شدن پر جلوی نتوانست روبی

 :نشود جاری هایش اشک و نلرزد صدایش سوالش، پرسیدن

 علفزاره؟ کدوم منظورت_

 شده کالمش لحن تغییر متوجه بقیه هایش، تالش تمام رغم علی رسید می نظر به

 .نداد نگرانشان و خیره های نگاه به اهمیتی او اما باشند،

 خاک با نارسیسا توسط بار یک که هست" اورانا" اسم به سرزمینی آدونیس، از بعد_

 نفرشون چند فقط شاید کردن، فرار اطراف های سرزمین به مردمش. شده یکسان
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 بهترین اورانا حاضر، حال در کنم می فکر منم خب،... همین واسه موندن، اونجا

 .باشه تونه می ما، انتخابی مسیر

 ناچار اما است، نداشته را چارلی با موافقت قصد وجه هیچ به جاناتان که بود مشخص

 .است کرده پیشنهاد را مسیر ترین آسان و بهترین او که بپذیرد بود

 .داشت لب به ای مندانه رضایت لبخند که بود کسی تنها چارلی میان این در

 هم اولش از ما چون نیست، امتیاز یک ما برای کنه نمی زندگی اونجا کسی که این_

 .نداشتیم ها انسان از ترسی

 .خشکید چارلی لب روی بر لبخند حرف، این شنیدن با

 خطرات از برامون که کنم خواهش تونم می حاال پس. هستش روبی با حق درسته،_

 بگی؟ راه بین انسانی غیر

 چند گذشت با اما بازگشت؛ او سوی به ها نگاه ی همه و گفته چارلی به را این جاناتان

 .ندارد گفتن برای حرفی او او که رسید نظر به دقیقه

 .کنم می صحبت من همه موافقت با پس_

 :شدند خیره جاناتان به بیشتری امید با بار این و دادند تکان را سرهایشان همگی

 توی درست که هست قبرستانی تو مانع اولین کردم، طراحی من که ای نقشه طبق_

 .بگذری ازش بتونی آسونی به کنم نمی فکر گیره، می قرار مسیرت

 هاست؟ برزخی قبرستان منظورت ببینم صبرکن! هی_

 پاسخ سرش، مالیم تکان با او و پرید جاناتان های حرف میان به آرامی صدای با دین

 .داد مثبت
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 هستن؟ چی گین می که اینایی حاال_

 این گویی شدند، جواب مننظر نگرانی با نیز بقیه و پرسید را این دلواپسی با جیمز

 .چرخید می نیز ها آن ذهن در که بود سوالی

 انسان، یک عنوان به دنیا، این در چون اما مردن، بار یک که هستن موجوداتی اونا_

 و شیطانی، نیروهای طرف از فرمانی کوچکترین با نداشتن؛ لنگه رحمی بی و شرارت در

 قرار راهشون سر که هرکسی و چیز هر و میان بیرون گور از ضعیف های تحریک یا

 .کنن می نابود رو بگیره

 :پرسید آرامی صدای و نگرانی با روبی

 شن، نمی هم کشته حتی اونا که معلومه میگی که طوری این کنیم؟ چیکار باید پس_

 ...یعنی این و مردن بار یک چون

 !استخونن پاره تا چار فقط اونا_

 :داد ادامه بخشی اطمینان لحن با و کرد کامل را او ی جمله گونه این دین

 قول به که زنیم می حرف کسایی از داریم بجنگی، قلچماق مرد تا چند با نیست قرار_

 .شن می خاکشیر و خرد تلنگر یک با و مردن بار یک خودت

 ...نشنیدم درست من شاید! کن صبر_

 :گفت و کرده جاناتان به رو سپس

 .سخته خیلی ها اون کنار از عبور که گفتی میکردم فکر_

 :گفت عصبانیت با روبی و کرد اکتفا سری تکان به دیگر بار جاناتان

 ها؟ زارین می سرم به سر دارین ها شما_
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 .نه_

 التماس نگاه با اما کند، تحمل آن از بیش را دین خونسردی این توانست نمی روبی

 است ممکن لحظه هر که است باروتی انبار همچون دین داد می نشان که آدریان آمیز

 :گفت لرزید، می خشم شدت از که صدایی با و کشید عمیقی نفس شود، منفجر

 .بفهمم منم تا بدین توضیح تر واضح پس_ 

 سرخ و آلود پف خستگی شدت از که را هایش چشم و انداخت او به سردی نگاه دین

 :گفت تری آرام صدای با و کرد بسته و باز ای ثانیه چند را بود شده

 یک وقتی که نره یادت اما کرده، عاجز و ناتوان روکامال اونا وجود مرگ که درسته_

 .هزاره در یک موندنت زنده احتمال کنن، حمله بهت ها اسکلت از عظیم لشکر

 .نشد شنیده خاکستر، زیر آتش پت پت جز به صدایی و شد برقرار سکوت ای لحظه

 زیادن؟ انقدر اونا میگی یعنی_

 .بست را هایش چشم او و کرد نگاه دین به پریده رنگی با سلنا

 .دارم براش حلی راه یک من نباشین، نگران انقدر_

 به رو همشون و بزنی بشکن یک فاصله این از خوای می البد حلی؟ راه چه جدی؟_

 کنی؟ تبدیل بزرگ ای خامه نون یک

 :داد پاسخ قاطع لحنی با او اما گفت، را جمله این جاناتان تمسخر برای چارلی آنکه با

 بزرگم جد اگر حتی هیچ، که من. نیست قوی هم اونقدرها من جادوی نه، که معلومه_

. نیست ممکن کاری چنین بازم کنم، جمع هم دور رو اخیر قرن سه های جادوگر کل و
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 اصلی مشکل بگیره، صورت ای حمله و باشم کنارشون در هم من خود اگر حتی تازه،

 .ممکنه غیر اونا شکل تغییر که اینه

 و کرده غرولندی نداشت، آمیزش تمسخر سوال برای پاسخی، چنین انتظار که چارلی

 .گرفت او از نگاه

 :گفت و زده ای رضایتمندانه لبخند جاناتان

 نفر هزاران به حتی ممکنه اونا تعداد که بگم باید کرد، اشاره هم دین که همونطوری_

 چنین حقیقت در... بشین رد اونجا از صالحی هیچ بدون که بود قرار اگر و برسه، هم

 ...اینکه مگر نداره، امکان چیزی

 چی؟ اینکه مگر_

 :گفت کوتاه درنگی از بعد جاناتان و ماند او پاسخ منتظر هیجان با روبی

 .بشه استفاده آهنی های زنجیر از اینکه مگر_

 دارد، زدن فریاد و شدن بلند برای شدیدی میل دین که رسید نظر به ثانیه یک برای

 همچون نیز او حال این با شد؛ خارج او از نامفهومی صدای و خورده محکمی تکان زیرا

 .نزد حرفی داشتند، حضور چادر در که کسانی ی بقیه

 ان؟ چی دقیقا اونا_

 دهان به قبل از بیشتر را همه توجه و کرد صحبت به شروع که بود کسی اولین سلنا

 :کرد جلب جاناتان

 اطمینان و هستن آهن جنس از شده، ساخته من پدربزرگ توسط ها زنجیر اون_

 .بیاریم در پا از و غول یک تونیم می ضربه یک با که باشین داشته
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 بکشیم؟ خودمون با راه سراسر و سنگین زنجیر تا چند اینکه اینه؟ تو پیشنهاد_

 !اینه که معلومه_

 تقریبا صدای با داشت، لب به کجی لبخند که حالی در و کند خودداری نتوانست دین

 :داد ادامه بلندی

 ها اون وجود با فقط که ندارم شک دیدم، خودم چشم به رو ها زنجیر اون قدرت من_

 .بشین موفق تونین می

 .دین نگرفتی رو اصلی ی نکته تو کنم می فکر من_

 ...چون نیست نگرانی هیچ جای اما. روبی گرفتم، که معلومه_

 .تره سبک هم کاه پر یک از ها زنجیر اون_

 خیره او به انگیز تحسین و متعجب نگاهی با بقیه و کرد کامل را او ی جمله جاناتان

 :ماندند

 .العادشون فوق قدرت و سبک وزن کرده، فردشون به منحصر که همینه... و_

 .داد تکان تکان را سرش بود، شده زده هیجان که روبی

 و شده مشخص و گذاری نشانه مهم های مسیر ی همه که بود گذشته نیمه از شب

 با همگی و گرفت جای روبی جیب در ارزشی با ی گنجینه همچون جاناتان، ی نقشه

 .کردند ترک را چادر آلود خواب و خسته هایی ی چهره

 غبار قصر به را نگاهش روبی رسید، آدیس کوهستان به روز روشنایی که هنگامی

 :کرد زمزمه ای سابقه بی نفرت و کینه با و دوخته نارسیسا ی گرفته
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 ما از کدوم هیچ برای آخرش مطمئنا اما... نارسیسا شه می شروع زودی به ما بازی_

 عمر یک من برای و مرگ، تو برای تاریکی شکست از بعد زندگی... نیست خوشایند

 .زاره می جا به خاطره و دلتنگی

 می درد گلویش بغض شدت از که حالی در و نگرفت را هایش اشک ریزش جلوی روبی

 :کرد زمزمه گرفت،

 اما.. داشتم دوست رو کسی عمرم توی اولین برای من کنم؟ زندگی تو بدون چطوری_

 یک انگار... انگار... بوده معنی بی تو اومدن از قبل زندگیم ی همه کنم می حس االن،

 باور هنوزم... کرد پرش شه نمی جوری هیچ که شده درست قلبم توی عمیق ی حفره

... میشه مگه... باشی مرده من های دست تو که کنم نمی باور نیستی، که کنم نمی

 نباشی؟ دیگه که شه می مگه

 قلب زمان هم و شکست را کوهستان صبحگاهی سکوت اش گریه هق هق صدای

 .گرفت درد و شکست دخترش ی گریه صدای شنیدن با نیز چارلی

 چه که فهمید می صورت اون در شاید بشناسد، را او تر بیش که داشت فرصتی کاش

 .است کرده چاره بی و درمانده را دخترش چنین این پسر آن چیز

 گیر را او که ست فرصتی پی در چارلی که دریافت چادرش به بازگشتن هنگام روبی

 نداشت قصد وجه هیچ به که او اما کند، مجابش رو پیش سفر ی درباره و بیندازد

 .پذیرفت نمی را او پیشنهاد هرگز شود، تکرار دیگر بار مایکل ماجرای

 .نشد آفتابی هایش چشم برابر در نیز شب تا و گریخته او از روز طول تمام رو این از
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 روبی که هنگامی زیرا کند، خالی را میدان و بکشد پس پا که نبود کسی نیز چارلی اما

 سرش باالی کشید، دراز تخت روی و خزید چادر ورودی زیر از سری کامال طور به

 :گفت و ایستاده

 !چیه؟ نقشه ببینم، بگو حاال خب کردی، فرار و روز تمام_

 تمام دیگر بار یک ناچار به اما کند، درک را بودن سمج از حجم این توانست نمی روبی

 او های حرف به اصال انگار که چارلی آخر در و داده توضیح پدرش برای را هایش دلیل

 :گفت و داد تکان سری داد، نمی اهمیتی

 .بده بهم رو خبرش و کن فکر خوب پس باشه،_

 .ماند مبهوت و مات او رفتن از پس دقیقه چند تا روبی

*** 

 صدای با همیشه مانند اما بپرد، جا از شد باعث که خورد اتاق در به کوتاهی ی تقه

 :گفت سردی لحن و محکم

 .تو بیا_

 زیر اش فرفری موهای میان از که حالی در و شده اتاق وارد کنان تعظیم لوسین

 :گفت و شده خم کمر تا پایید، می را او چشمی

 ...سرورم بفرمایین امر_

 که حالی در سپس کشید، عمیقی نفس و برگرداند را سرش حوصلگی بی با سباستین

 :گفت کرد، می برانداز را او پای تا سر انزجار با
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 وظایفت چاپلوسانه، و مفت های حرف جای به و ببندی و دهنت تونستی می کاش_

 .بدی انجام رو

 می پیدا ارواح به بیشتری شباهت لحظه هر لوسین، پوست رنگ که رسید می نظر به

 میز روی از را شمشیرش که حالی در او، حالت تغییر به توجه بی سباستین کند،

 :کرد زمزمه داشت، برمی کنارش چوبی

 .شین آماده جنگل، به برم خوام می_

 رفتنش که کرد تلقین خودش به کرد، می عبور قصر تاریک های راهرو از که هنگامی

 سرش در هرگز مالقاتشان آخرین ی خاطره و ندارد دختر آن یافتن به ربطی جنگل، به

 .چرخد نمی

 توانست نمی هرگز زیرا دارد، وجود ارتباطی نارسیسا و دختر آن میان که دانست می

 وجود رازی شک بی. ببرد یاد از را دختر آن با برخورد هنگام او ی زده وحشت نگاه

 آن کردن پیدا در توانست می راز آن فهمیدن شاید میاورد؛ در سر آن از باید که داشت

 .کند کمکش نیر دختر

 کمتر که آنجایی از و داشت، را آزادی و شدن رها حکم برایش جنگل، به شدن وارد

 پوشی چشم آسمان ی تیره از که کرد می سعی آمد می پیش برایش فرصتی چنین

 .ببرد را لذت نهایت طبیعت و درختان از و کند

 اطرافش به خصومت با و کرده جمع را خود کوری موش همچون او سر پشت لوسین

 به سباستین. کردند می همراهی را او هایشان اسب با نیز افراد باقی نگریست، می

 قدر به که هنگامی و کرده منحرف کوهستان طرف به را مسیرشان عادی کامال طور

 :گفت آرامی صدای با شدند، نزدیک کوهستان ی محوطه به کافی
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 اول نکنین، کلکشو زود دیدین مشکوکی شخص اگر بدین، ادامه گشتن به شما_

 .نداره اونا از مفیدی اطالعات هیچ که بشین مطمئن

 :کرد تاکید و کرده لوسین به رو سپس

 .بکشین حرف ازش باید همه از اول_

 :گفت آرامی صدای با نبود، خشنود و راضی چندان دستور این از که لوسین

 درسته؟ بدیم، رو ترتیبشون تونیم می بعد_

 هدایت کوهستان سوی به را سیاهش اسب عصبانیت با و نداد او به جوابی سباستین

 .شد دور ها آن از آرام آرام و کرده

 مدتی از پس که بود آن مانند درست او برای مطبوع، و خنک هوای آن در گردش

 .بکشد عمیقی نفس و آورده بیرون آب زیر از را سرش طوالنی

 دقت با بار این و شده میافت، راه کوهستان به مستقیما که مسیری وارد مدتی از پس

 برای چیزی نه و بود دیدن برای چیزی نه جا آن در اما کرد، نگاه اطرافش به تری بیش

 .شنیدن

 ی نشانه که بزرگی و کوچک های سنگ به و شده خارج جنگل از که هنگامی حتی

 زنده موجود یک از صدایی کوچکترین هم باز رسید، بودند، کوهستان به شدن نزدیک

 .نشد شنیده اطراف، آن در

 محوطه به رفته درهم های اخم و محکم های قدم با و پریده پایین اسب از سباستین

 همان در جایی یک ها آن که داشت یقین و دانست می شد؛ نزدیک کوهستان ی

 .ببینند را او توانستند می حتی شاید و هستند، اطراف
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 نیرویی عبور لحظه یک برای که بود مانده حرکت بی و شده متوقف نقطه یک در هنوز

 حضور و برخاسته بلندی فریاد صدای که نکشید ثانیه به و کرده احساس را عجیب

 .کرد احساس سرش پشت را شخصی

 با و برگشت عقب به و داده نشون العمل عکس ممکن حالت ترین سریع با سباستین

 دختری. شد رو به رو بودند، شده گشاد حیرت شدت از که رنگی ای قهوه چشم دو

. کرد می نگاه او به ترس با و ایستاده او سانتی چند ی فاصله در درست قامت کوتاه

 غافلگیرانه و سریع حرکت یک در سباستین برداشت عقب به قدمی که هنگامی

 .کشید خودش سمت به قدرت با را او و کرده حلقه او کمر دور به را هایش دست

 سباستین. نداشت نیز را زدن حرف توان و لرزید می بید همچون او آغوش در دخترک

 :گفت و فشرده را او های دست خشونت با

 هستی؟ کی تو_

 به قوی نیروی برخورد با ناگهان که بود او سوی از جوابی منتظر خشمگین ای چهره با

 مرد هایش چشم شدن بسته از قبل درست و افتاد؛ زمین روی و شده پرتاب عقب

 دراز سویش به استواری و محکم ستون همچون هایش دست که دید را قامتی بلند

 .بود آشنا بسیار برایش آبی های چشم آن برق بود،

*** 

 اما. شد مواجه پدرش ناسزاهای از رگباری با و شده حفاظتی مرز وارد شدت با روبی

 که نداشت حق اکنون و بود او فرار و عصبانیت مسبب چارلی زیرا نداد، او به اهمیتی

 .کند سرزنش را او اش احمقانه فرار برای

 .آوردی شانس که بگم تونم می فقط_
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 و ترس اش، آبی های چشم در که حالی در و گفت را این مالیمی لحن با جاناتان

 .کشید راحتی نفس و انداخته روبی سرتاپای به نگاهی زد، می موج اضطراب

 .بده باد به رو هممون سر بود نزدیک حماقتش این با شانس؟ میگی این به تو_

 :زد نعره چارلی و رفت و روبی به ای غره چشم جمله، این گفتن از بعد امیلی

 بدی؟ کشتن به و خودت خواستی می کردی؟ که بود کاری چه این احمق ی دختره_

 بی بود، نشسته اش پیشانی بر سرد عرق و بود شده خشک ترس شدت از که روبی

 .نزد حرفی و افتاده زمین روی بر رمق،

 .نیست خوب حالش بینین نمی مگه! یاال بزارین، تنهاش خب، خیلی_

 روبی اما فرستاد، سیاه نخود پی را همه ماهرانه اش، ساختگی غضب و خشم با دین

 ندارند؛ او کنار در ماندن به چندانی ی عالقه نیز بقیه که کرد می فکر

 چشم مقابل از سنگی و سرد چشمان آن ای لحظه زیرا نداشت، اهمیت برایش اما

 .رفت نمی کنار هایش

 :گفت و زده زانو کنارش در جاناتان

 ...رسیدم نمی من اگر_

 !دونم می_

 میان ای وقفه هیچ که انگار ای، خردمندانه لحن با و انداخته باال را ابروهایش جاناتان

 :داد ادامه است، نیافتاده صحبتش
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 خطر به هم رو ای دیگه گناه بی انسان هزاران جون خودت، بر عالوه که باش مطمئن_

 الزم که بگم تونم می گذشته، خوبی به چی همه که حاال خب،... اما. مینداختی

 .بشی زده وحشت انقدر نیست

 خرامان و برخاسته جا از لبخند با جاناتان و انداخت او به ای خصمانه نگاه روبی

 .شد دور ها آن از خرامان

 ده فقط اگر که کردند می فکر آن به و نشسته حفاظتی مرز کنار دین و او فقط اکنون

 .نبودند زنده ها آن کدام هیچ اکنون شد، می انجام اقدامی دیرتر، ثانیه

* 

 همگی. شد پرتاب چادر درون به شتاب با و دوید جاناتان چادر سوی به عجله با روبی

 به چارلی و بازگشته عادی حالت به جو زود خیلی اما خوردند، جا او ناگهانی ورود از

 :گفت تندی

 .بزن در حداقل اومدنه؟ طرز چه این_

 .نداره در که اینجا_

 .کرد بیشتر را چارلی با اش فاصله و گفت را این کنان زمزمه سلنا

 .کنیم شروع تونیم می کنم فکر شدیم جمع هم دور همه که حاال! خب_

 :گفت و زد پوزخندی چارلی

 .کنه می ریزی برنامه تعطیالت ی واسه داره که انگار بینی؟ می_

 .نیست بد هم ها اونقدر اوضاع کنم، می خواهش! بابا_
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 ناگهانی طور به زیرا بود، آتش روی بر بنزین ریختن همچون جمله، این گویی

 :شد پاشیده اطراف به هایش گدازه و کرده فوران وجودش از چارلی عصبانیت

 یادآوری بزار بگم، بهت کن صبر خب،. نیست بد که البته! نیست بد! نه بد؟ بد؟_

 و دل خواد می تهش نه؟ نیست چیزی که اونم! آره!  بیراس! آهان بود؟ چی اولی. کنم

 !دیگه بیرون بریزه و هاتون روده

 :گفت خونسردی با و انداخته روبی ی پریده رنگ به نگاهی جاناتان

 .نیست بد میگی تو که هم ها اونقدر اوضاع_

 چشم سفیدی فقط که رفت او به ای غره چشم چنان جمله، این شنیدن با چارلی

 .ماند باقی حدقه در هایش

 بود؟ چی بعدی میگفتم، داشتم_

 !آبی زیر های جن_

 و امیلی شد، تر نزدیک جیمز به و کشید جیغ سلنا گفت، را این عادی لحن با که دین

 .کردند نگاه اطرافشان به ترس با و کشیده آغوش در را یکدیگر نیز آدریان

 :گفت و کرده کوتاهی مکث جاناتان

 .شفابخشه های میوه ی شاخه فقط اونا ی چاره_

 :گفت و زد پوزخندی دین

 یک ندارن، رو بو خوش های شاخه اون دیدن چشم دن می گند بوی که بس از آره،_

 درست. میکنه بیهوش و آدم بوش که داره رو بوگندو مرداب یک حکم براشون جورایی

 .میشیم بیهوش اونا خود بد بوی با که ما برعکس
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 :داد ادامه شادمانی با جاناتان

 .میکنه عمل بیهوشی داروی یک مثل ها شاخه این! دقیقا! درسته_

 :گفت خوشحالی با روبی

 .داره حل راه هم اونا از گذشتن پس_

 .انداخت پدرش به ای پیروزمندانه نگاه و زد عمیقی لبخند سپس

 دلخوری با و داده چینی دماغش به نبود، خوشنود وضعیت این از چندان که چارلی

 .گرفت ها آن از نگاه

 از تر تندخو ببرد، خود با را او ندارد قصد که بود گفته قاطعیت با روبی که زمانی از

 با اما. شد می بقیه اذیت و آزار موجب اش زننده و تند جمالت با و شده همیشه

 می پیش تر کم و کرده عادت کالمش نیش به نیز دیگران متوالی های هفته گذشت

 .بروند در کوره از هایش، حرف مقابل در یا و بدهند نشان توجهی او به که آمد

 لرزید، می هیجان شدت از که صدایی با و نداده او العمل عکس به اهمیتی روبی

 :گفت

 ...وقتشه دیگه پس_

 .وقتشه حاال همین دقیقا مصممی، تصمیمت روی هنوز اگر درسته،_

 :گفت و داده تکان را سرش اطمینان با روبی

 .بایستم نارسیسا مقابل در واقعی انسان یک عنوان به خوام می چون هستم،_

 سرهایشان و کرده برانداز را او تحسین، به آمیخته حالتی با همگی جمله این گفتن با

 .دادند تکان را
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 :گفت و زده او صورت به لبخندی جاناتان

 .باشی موفق_

 (اورانا)

 تکیه آن به را سرش و بست آرامی به را در و گذاشته تاریکش اتاق به قدم سباستین

 چهره. شد تداعی ذهنش در شانه چهار و بلند قد مرد آن تصویر ثانیه چند برای. داد

 این اما. است کرده مالقات را او روزی تردید بی کرد می گمان که آنقدر بود، آشنا اش

 او که آنجایی از باشد، دیده را او که نداشت امکان زیرا بود، واقعیت از دور نیز احتمال

 افراد جز به کس، هیچ با مدت آن در و کرد می زندگی قصر در را عمرش تمام تقریبا

 .بود نکرده برخورد قصر درون

 بود؟ چه اش دوباره دیدن برای رغبت و نزدیکی احساس همه آن دلیل چرا؟ پس

 عصبانیت با و ناگهانی طور به بود، شده کالفه مسموم، افکار این از که سباستین

 .ماند خیره نامعلومی ی نقطه به خورده، گره هم در ابروهای با و داده تکان را سرش

 دو آن دیدن. زد می آمیزی تهدید طور به اش شقیقه نبض و شده متورم گردنش رگ

 انسان دو با عمرش تمام در بار اولین برای انگار که بود زده او به تلنگری چنان نفر

 شده سبز مقابلش در دیگر، دنیای یک از دو آن که انگار بود، کرده برخورد واقعی

 .بودند

 آن علت بود، کرده مشغول را ذهنش و داده دست او به نیز دیگری آور خفقان حس

 و گرفته قرار آغوشش در قبل ساعت چند که بود نقشی ریز دختر ی دوباره دیدن نیز،

 بیشتری وقت کاش. بود کرده استشمام ثانیه چند تنها را بدنش بوی خوش عطر

 .کند کندوکاو را صورتش اجزای تمام تا داشت
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 که نادری اتفاق نشست، سباستین های لب روی کجی لبخند تازه، افکار این هجوم با

 زده شگفت و متعجب را خودش حتی و پیوست می وقوع به بار یک سال چند هر

 .کرد

 آن و آمد قصر به شمشیر یک بردن برای روزی که کیست دختر آن دانست نمی

 اش ناگهانی شدن ظاهر آن دلیل که آورد سردرنمی هیچ نیز اکنون کرد، پا به را جنجال

 .ببیند را او دیگر بار یک که بود آن خواستار قلبش اعماق در اما اما بود، چه

*** 

 سست که پاهایی با و کشیده مایکل رنگ طالیی ی مقبره روی بر را هایش دست روبی

 .نشست تابوتش کنار در درست و رفته تر جلو بودند، شده ناتوان و

 سرش. کرد احساس گلویش در را دردناکی بغض و شده روان هایش اشک اختیار بی

 که انگار فشرد؛ ضخیمش، در روی بر را هایش دست و داده تکیه آن به آرامی به را

 چهره آن دیگر بار یک و کرده باز را تابوت در توان آخرین با که کرد می وادار را او چیزی

 .ببیند را داشتنی دوست ی

 انگشتش های بند تمامی که کرد وارد آن به فشاری چنان او، ی دوباره دیدن فکر با

 .زد آوری سرسام سرعت با اش شقیقه نبض و شده سفید

 :کرد زمزمه اش فشرده بهم های دندان میان از لرزانی، و آرام صدای با روبی

 نمی من بکشه، طول ها سال اگر حتی... میگیرم ازش و انتقامت که باش مطمئن_

 به نتونم اگر. میدم قول بهت. ببرن در به سالم جون گرفتن من از رو تو که کسایی زارم

 این... شم می ملحق تو به زود خیلی هم خودم که باش مطمئن پس... کنم عمل قولم

 .ببینمت دیگه بار یک فقط که منه، قلبی آرزوی
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 که انگار زد، تابوت به طوالنی و عمیق ی بوسه و کشید صداداری و عمیقی نفس روبی

 .زد می بوسه او خود های لب به سالها، از پس

 خیره دوستش بهترین ی مقبره به متورم و سرخ هایی چشم با او، از دورتر کمی دین

 .بود مانده

 معنی بی شوخی یک همچون اتفاقات ی همه انگار کند، باور توانست نمی هم هنوز

 بازی بگویدکه و بیاید بیرون جایی یک از مایکل بود قرار که انگار رسیدند، می نظر به

 رفت، نمی کنار هایش چشم مقابل از ای لحظه خاطراتشان. است برنده او و شده تمام

 ...کند فراموش توانست می کاش

 .شود می نزدیک او به زنان قدم که دید را روبی و کشید عمیقی نفس دین

 .کرد پاک هایش چشم کنار از را اشک آخرین رد و زد لبخندی

 خوبه؟ حالت_

 .میکنم فکر_

 .داری وقت ساعت چند هنوز بمونیم؟ بیشتر خوای می_

 زودتر خوام می فقط. کشم می عذاب بیشتر کنم، می نگاه بهش بیشتر چی هر. نه_

 .شه تموم

 .افتادند راه به چادرها سمت به دو هر و داد تکان سری دین

 شی؟ می موفق نظرت به_

 .بپرسم شما از باید من رو این_

 :گفت فورا و کرد فکر کمی دین
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 .شی می موفق که میکنم فکر من خب،_

 :گفت و زده رمقی بی لبخندی روبی

 دونیم می که حاال اما نداشتم، چندانی امید منم خود اوایل راستش. ممنونم ازت_

 .باشیم داشته بیشتری شانس که دم می احتمال بشیم، رو روبه چی با قراره

 .مدیونیم پدرت به رو این درسته،_

 .زد صداداری پوزخند و کند خودداری نتوانست روبی

 .نگرانته اون_

 .دونم می_

 .کنی می درک رو اون انگار که کنی نمی رفتار جوری اما_

 :گفت بلندی صدای با و کرده نگاه دین به کالفگی با روبی

 و من. بگیره رو اومدنم جلوی کرد سعی حتی کرد، مخفی من از و حقیقت سالها_

 ...حاال و انداخت، ناکجاآباد وسط و مایکل

 :داد ادامه دین به رو و ایستاد روبی

 .کنه منصرفم که میکنه تالش داره بازم_

 .دوخت اطرافش به را نگاهش عذرخواهانه حالتی با و نداد او به جوابی دین

 باشم، خودم خوام می دیگه. شدم خسته کنم، قانعش دارم سعی همیشه اینکه از_

 .ندارم هم ای دیگه ی چاره... گرچه. برم و راه این ادامه خودم خوام می

 ...که هم سلنا و جیمز هستیم، ما نیستی، تنها تو_
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 نیست؟ اینطور شم، می تنها باالخره روز یک اما_

 ...بمونی تنها نیستی مجبور_

 خنجری همچون را تیزش نگاه و برگرداند تندی به را سرش جمله این شنیدن با روبی

 :زد اول را آخرش حرف و کرده پرتاب دین های چشم به مستقیما گداخته

 شد، تموم من برای دریاچه کنار روز همون شدن، عاشق و داشتن دوست زندگی،_

 .بینمت می خداحافظی موقع

 دور آنجا از دو حالت با و رفته او به ای غره چشم اش، جمله کردن تمام محض به روبی

 .شد

 بار سومین برای که اکنون و بود، کننده ناراحت و سخت همیشه روبی برای وداع جشن

 .بود دیگری زمان هر از تر غمگین میکرد، شرکت آن در

 می نگاه او به نگرانی با دیگری زمان هر مثل و ایستاده مقابلش در مردم ی همه

 .کردند

 پاهایشان ی ضربه صدای و ایستاده کنارش در رابین و چارلی آدریان، امیلی، جاناتان،

 .کرد می پیش از تر عصبی را او که بود کرده ایجاد را خاصی ریتم زمین، روی بر

 :گفت بلندی صدای با و انداخته دخترش به مضطربی نگاه چارلی

 .باشی کرده فراموش رو چیزی شاید کن، چک و کیف دیگه بار یک روبی،_

 .کرد گشتن به شروع بار سومین برای و کرده پرت زمین روی را کیفش کالفگی با روبی

 .کن نگاه بهش دیگه دفعه یک هم تو سلنا_

 ...کن باز رو لعنتی کیف این بگی دیگه بار یک اگه! جیمز دیگه بسه اه_
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 .نگفتم چیزی که من. آروم عزیزم، خب خیلی_

 :گفت رنگی کم لبخند با جاناتان و انداخته باال را اش شانه قیدی بی با جیمز

 نیست قرار که کیف این محتویات چون کافیه، دیدنش بار یک که معتقدم من_

 چارلی؟ میگم درست بشه، عوض ناخودآگاه

 .گرفت او از نگاه و نداد جوابی چارلی

 :گفت و داده جواب لبخند با را او عصبی نگاه جاناتان

 .بشین خارج آدونیس از هوا تاریکی از قبل باید بیوفتین، راه دیگه بهتره_

 :گفت و انداخت بود، لمیده ای گوشه در که سابیروس به نگاهی روبی

 .امیدوارم_

 نه؟ رسه، نمی نظر به خوشحال خیلی انگار_

 .همین شده، تنگ اربابش ی واسه دلش اون_

 :گفت و داد تکان سری سلنا

 .کنه اطاعت هم تو از باید حاال پس داشت، دوست و مایکل واقعا اگر اما_

 درسته؟ نیست، مجبور اون اما_

 .گرفت آغوش در را پدرش و رفت جلوتر و نمانده جواب منتظر دیگر روبی

 .باشه راحت خیالت. میدم قول گردم، برمی زود_

 .بود تر راحت خیالم بیام منم که گذاشتی می اگر_
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 از خیلی حاال میدونم. بدم دست از رو تو خوام نمی بدم، رو اجازه این تونستم نمی_

 .باشی سالم تو که اینه فقط مهم من برای اما هستی، عصبانی دستم

 روبی برای. برگرداند را رویش ناراحتی با و داده تکان تاسف ی نشانه به سری چارلی

 کنار در که بود راحت خیالش طرفی از اما شود، جدا او از اینگونه که بود سخت

 .است امن کامال او جای بقیه، و جاناتان

 .میشه دیر داره_

 :گفت تند تند و انداخته سابیروس رنگ زرد چشمان به نگاهی روبی

 از زودتر خیلی نیست، کار در جدایی چون کنم، نمی خداحافظی کدومتون هیچ با_

 .میشه شروع مون واقعی جنگ وقت اون. گردم برمی بکنین و فکرش که چه اون

 سختی به و داده تکان سری نگرانی با بودند، ایستاده مقابلش در که کسانی ی همه

 .نکشند آغوش در را او که گرفتند را خود جلوی

 جیمز و سانا سلنا تا کرد کمک و نشسته سابیروس نرم های بال روی زحمت به روبی

 به لبخندی روبی شدند، رفتن ی آماده همگی که زمانی. بگیرند جای او پشت نیز

 اش، نگرانی کردن کم برای میلش، خالف بر و زده جاناتان ی برافروخته و کبود صورت

 :گفت

 .دم می قول گردم، برمی بیشتر عزم و قدرت با عذاب، و رنج بدون دفعه این_

 احساسات که انداخت او به ای شناسانه قدر نگاه چنان حرف، این شنیدن با جاناتان

 .شد برانگیخته او به نسبت روبی

 روی از نرمی به است، رسیده فرا رفتن زمان یافت، اطمینان که هنگامی سابیروس

 گذشت می بیشتر چه هر. کرد بیشتر را ارتفاعش آهسته آهسته و برخواسته زمین
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 از قبل درست لحظه، یک در اما شدند، می محو و تر رنگ کم ها آن نظر در نیز بقیه

 زنان فریاد که شنید را ای کننده دلگرم صدای روبی شود، ناپدید نظر از چیز همه آنکه

 :گفت

 .مونم می منتظرت اینجا من برگرد، زود و بمون حرفت روی_

 با گاه آن لرزیدند، هایش لب و شده سرازیر روبی های چشم از سیالبی همون اشک

 :زد نعره داشت که توانی آخرین

 .بابا دارم دوستت_

 شده درمانده و خسته ها آن نفر سه هر دیگر و گذشت می پروازشان از ساعتی چند

 شد می باعث این و نبود دیدن قابل نیز، پایشان زیر ی منظره تاریکی، آن در بودند،

 .بدهد دست ها آن به ای کننده ناراحت و بد احساس بیشتر که

 می باعث و کرد می پرواز زمین سطح از باالتر بسیار حرکتشان، زمان از نیز سابیروس

 بود گذشته ساعت چند که اکنون اما کند، نوازش را صورتشان شبانه مالیم نسیم شد

 .لرزاند می را بدنشان سوزناکی باد همچون شبانگاهی نسیم

 داوطلب کار این برای وجه هیچ به گذره، می اینجوری سفرمون کل دونستم می اگر_

 .شدم نمی

 :گفت برگرداند، را سرش آنکه بی و کرده ای خنده روبی

 .بود نکرده مجبورت کسی یادمه، که جایی تا_

 :گفت و خندید نیز سلنا

 .گم می بهش دارم حرکت زمان از من که حرفیه همون دقیقا این ، آفرین_
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 زنی؟ می غر سلنا جون به داری االن، تا حرکت ی لحظه از تو یعنی ببینم، صبرکن_

 !آره که معلومه_

 .بودم کرده حساب تو روی چقدر که بگو و من! که واقعا_

 سلنا های جیب در را اش زده یخ و حس بی های دست بود، شده متعجب که جیمز

 :گفت و برده فرو

 چی؟ برای واقعا؟_

 .کوین با خوردتون و زد برای_

 .کردی فکر درست اتفاقا خب،_

 .شد عوض نظرم دیگه! نه_

 معلق پاهای به کوتاهی ی ضربه و کرده بلند سختی به را پاهایش دستپاچگی، با جیمز

 :گفت و زد روبی

 !بشه نباید_

 بال روی بر را سرش و کرده بلندی ی خنده بود لذت غرق جیمز، آزار و اذیت از که روبی

 .گذاشت سابیروس براق های

 آن در اما داشت، پیش در آرامی و راحت خواب حتما بودند، دیگری شرایط در اگر

 بود، شده خم بدی حالت با بدنش و بوده معلق هوا زمین میان پاهایش که وضعیت

 های بال گرمای و لطافت و آسمان سرمای از توانست نمی و نداشته تمرکزی هیچ

 .ببرد را کافی لذت سابیروس،

 .نمونده چیزی دیگه رسیدیم، کنم فکر_
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 صاف ها گرفته برق مانند سه هر سابیروس، ی گرفته و بم صدای شدن بلند با

 یک از نشانی تاریکی، آن در شاید تا کشیدند گردن احتیاط با کدام هر و نشستند

 .بیابند زنده سرزمین

 :پرسید مشکوکی لحن با جیمز

 .شه نمی دیده چیزی که اینجا از_

 و کرده نگاه اطراف به بیشتری دقت با بود، رفته هم در هایش اخم ناخودآگاه که روبی

 :گفت

 .کن تر کم رو ارتفاعت_

 

_ 

 که نکشید طولی و کرده کم را ارتفاعش کند، غرولندی کوچکترین آنکه بی سابیروس

 .آمد فرود درختی و دار پر ی محدوده در

 روبی و کشیده عمیقی نفس جیمز و سلنا زمین، با هایش چنگال برخورد محض به

 جا همه. شد اطرافش بررسی مشغول و پرید پایین پشتش از که بود نفری اولین

 در گویی شد، نمی شنیده هم آنجا مایلی چند از حتی صدایی کوچکترین و بود تاریک

 .نداشت وجود حیات از عالئمی هیچ سرزمین آن

 درختان نحیف ی تنه و کوچک و بزرگ های شاخه بودند ایستاده ها آن که جایی در

 زد می حدس روبی زیرا کرد، می کم اطراف هراس و خوف از حدودی تا و داشت وجود

 می برابر چندین سلنا وحشت و ترس گرفتند، می قرار باز کامال فضای یک در اگر که

 .شد
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 .بگذرونیم اینجا رو شب باید که نگو_

 :داد جواب خونسردی با حال، همان در بود، سوال این منتظر که روبی

 .بگذرونیم اینجا رو شب باید_

 زمزمه و کشیده آغوش در را او فورا جیمز کرد، خفیفی لرزش حرف این شنیدن با سلنا

 :گفت کنان

 کنی؟ تاکید روش انقدر که الزمه حاال_

 .الزمه میکنم فکر_

 بمونین؟ اینجا و شب خواین می واقعا_

 :گفت سابیروس ی تیره پیکر به رو و برداشته اطرافش کندوکاو از دست روبی

 نظرم به چون ممکنه، جای ترین امن حاضر حال در اینجا نداریم، ای دیگه ی چاره_

 دیگه کس" اگر" البته کنه، می پنهان بقیه دید از رو ما حدودی تا ها درخت این وجود

 .کنه زندگی سرزمین این توی هم ما جز به ای

 حیوونی که اینجا نه؟ دیگه ان آدما بقیه، از منظورت بود، کننده دلگرم که واقعا_

 درسته؟ نداره چیزی

 :زد صداداری پوزخند و کند خودداری نتوانست روبی

 همسفرم تو آدونیس به رفتن موقع که کنم می خداروشکر واقعا جیمز، دونی می_

 .نبودی

 :گفت و زد آمیزی شیطنت لبخند جیمز

 نه؟.... مگه.... گرفت نمی رو مایکل جای کس هیچ که البته خب، آره_
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 است داده آب به بزرگی گل دست آنکه بر علم با و شده تر آرام رفته رفته جیمز صدای

 .کرد نگاه سلنا به نگرانی با و گزید را هایش لب

 زد، می موج خشونت نیز سابیروس های چشم در حتی و بود تیز و تند نیز سلنا نگاه

 :گفت آرامی به طوالنی دقایق از بعد گناه احساس به آمیخته ترس با جیمز

 ...متاسفم واقعا من روبی،_

 می حرکت صبح و مونیم می جا همین و شب بزنیم، چادر بیاین ایستادین؟ چرا_

 .کنیم

 کنده کنار و کرده پرتاب سویشان به را کیفش ها، آن انگیز ترحم نگاه به توجه بی روبی

 .گرفت پناه بزرگی ی

 بود داده قرض ها آن به جاناتان که چادری ناچار، به و نزدند حرفی دیگر جیمز و سلنا

 خرامان خرامان نیز سابیروس شدند، کردنش پا بر مشغول و آورده بیرون کیف از را

 .کرد جمع را هایش بال و نشست درختی ی تنه کنار و کرده حرکت

 گوش در و خندیدند می نخودی مدام که بود جیمز و سلنا تماشای مشغول که روبی

 افکار در و ماند خیره نامعلومی ی نقطه به ای، ثانیه از پس کردند، می پچ پچ یکدیگر

 .شد غرق عمیقش

* 

 روبی نگاه و رفته فرو عمیقی خواب به هم کنار در جیمز و سلنا که بود ای دقیقه چند

 از دست طوالنی مدت از پس. بودند شده قفل یکدیگر در که بود هایشان دست به

 .خوابید باز طاق و برداشته ها آن به کردن نگاه
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 حقیقت این آنکه با شود، ها آن به حسادتش احساس مانع توانست نمی دیگر

 با را آن و کند اعتراف جدیدش حس این به که بود ناچار اما بود، عذابش و رنج موجب

 .بپذیرد وجودش تمام

 به هرگز نارسیسا سربازان ی نیزه و رفتند می آنجا از زودتر کمی فقط اگر شد می چه

 ناگهانی حضور و افتادند می آینه آن فکر به زودتر اگر شد می چه رسید؟ نمی مایکل

 آن از کدام هیچ گذاشتند، نمی قصر آن به پا اگر شاید کردند؟ می بینی پیش را اش

 شد، نمی آدونیس تصرف به موفق نارسیسا هیچگاه اگر شاید افتاد، نمی ها اتفاق

 به باید شاید. کردند می سپری را خوشی لحظات یکدیگر کنار در نیز مایکل و او اکنون

 می روزهایی به پا باید کرد، می پیدا را کار ی گره و اندیشید می دوری بسیار های سال

 و خود و بدهند نشان مقاومتی خود از نتوانستند ملکه و لیانا پرنسس که گذاشت

 .کردند نارسیسا تقدیم دستی دو را سرزمینشان

 هم دست به دست همگی زمان، طول در که انگار بود، عصبانی نیز ها آن از اکنون

 .بدهد دست از را اش زندگی عشق تنها انگیز غم و دلگیر روز یک در او تا دادند

 گذشته در که افرادی از نفر یک فقط اگر که کند فکر آن به توانست نمی دیگر روبی

 وضع و حال آن در او اکنون داد، می نشان ذکاوت و هوش خود از کردند، می زندگی

 به که سابیروس پیکر غول سر کنار از احتیاط با و برخاسته جا از رو این از نبود،

 .رفت بیرون چادر از و شده رد بود، شده چادر وارد سختی

 .بود گرفته و ابری آسمان، و خنک چادر، بیرون هوای

 در روبی. داد می او به خوبی احساس هوا سرمای و اطراف ممتد سکوت وجود، این با

 ای زنده موجود هیچ آنکه به فکر کرد، محوطه آن در زدن قدم به شروع شب، تاریکی
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 با که شد می باعث اما بود، باور قابل غیر و عجیب کند، نمی زندگی سرزمین آن در

 .ببخشد آرامش را خود ناآرام ذهن و بردارد را هایش قدم تری راحت خیال

 ای قطره حسرت در سال سالهای که انگار بود، خورده ترک و خشک پایش زیر زمین

 ی شاخه که بود مشخص نیز تاریکی آن در حتی زمین، از جدا بود، مانده باران

 آورده سرزمین آن سر بر بالیی چه نارسیسا دانست نمی. اند شده خشک هم درختان

 می شدند، درمانده و آواره روزگاری که گناهی بی مردم حال به دلش اما است،

 .سوخت

 حتی دیگر گویی شد، می بیشتر و بیشتر زن آن از نفرتش میگذشت بیشتر چه هر

 .کردند می تحریک نارسیسا به نسبت را او نیز اطرافش طبیعت

 چادر از اندازه از بیش که دانست می و گذشت می اش شبانه زدن قدم از ساعتی یک

 .برگشت را آمده مسیر و زده دور بنابراین است، شده دور

 صدایی، شنیدن با که بود برنگردانده را رویش کامال و نداشته بر قدم از قدم هنوز اما

 .شد خشک جایش سر

 که داشت ایمان روبی اما داشت، دریا های موج خوردن بهم به بسیاری شباهت صدا

 دریایی به برسد چه ندارد، جریان نیز کوچکی نهر حتی علف، و آب بی بیابان آن در

 .خروشان و عظیم

 :برگرداند را رویش آرامی به دلهره، و ترس به آمیخته شگفتی و تعجب با

 .روبی کشیدم، می رو دیدنت انتظار ها این از زودتر_
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 لرزه لرزش به بدنش اجزای تمام که کرد احساس گیرا، و بم صدای آن شنیدن با روبی

 بود رعدی عبور همچون پوسایدون، دیدن به نسبت اش درونی واکنش. است آمده در

 .گذشت وجودش از لحظه یک در که

 سختی به را دهانش رنگش، آبی و درشت های چشم آن به خیره کوتاهی، مدت از بعد

 :گفت و کرده باز

 .شدم شوکه... اینجا اونم دیدنتون، از... فقط... بگم باید چی دونم نمی... من_

 :گفت و برداشته جلو به قدمی عظیمش، هیکل و بلند بسیار قد آن با پوسایدون

 باید میومدم، باید اما بود، سخت منم خود برای شده، نفرین سرزمین این به اومدن_

 .دیدمت می

 دهد، انجام توانست می لحظه آن در که کاری تنها بگوید، باید چه دانست نمی روبی

 .بود ابهت پر و نورانی صورت آن به کردن نگاه و سرش، کردن بلند

 .بزنم حرف باهات باید_

 .داد تکان را سرش فرمانی؛ به گوش سرباز همچون بردارد، او از نگاه آنکه بی روبی

 رو ات اندازه بیش عذاب و رنج این اما نداری، خوبی حال روزها این که دونم می_

 .کنی تمومش باید خودت

 مرگ موضوع به پوسایدون که دانست می و بود دریافته را او منظور خوبی به روبی

 امر چنان گفتارش لحن طرفی از. کند می اشاره اش وقته چند این عمیق غم و مایکل

 .داد تکان تکان را سرش اعتراضی هیچ بی و ترسیده کمی که بود کننده
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 اما نباش ناراحت که گم نمی بهت فهمیدی، خوبی به رو منظورم اینکه یعنی این_

 کس هیچ... و. کنه دور اصلیت هدف از رو تو تونه می اندازه از بیش اندوه که نره یادت

 .خواد نمی اینو

 :گفت فورا روبی

 .خوام نمی منم...م_

 ....رسه نمی نظر به اینطور اما_

 سایه اش، اندازه بیش تابی بی که پذیرفت و انداخته پایین را سرش شرمندگی با روبی

 .است بوده انداخته هدفش روی بر بزرگی ی

 خوام می برمیای، مشکل این پس از خودت میدونم اینکه رغم علی و ها این تمام با_

 ...کنم می فکر که دارم برات خبری مایکل از من. کنم راحت رو خیالت کامال که

 که قلبی با و نشنید را او آخر جمله که کشید نفسی چنان حرف، این شنیدن با روبی

 :گفت امیدوارانه زد، می وار دیوانه هیجان شدت از

 خوبه؟ حالش دیدین؟ اونو شما...  اون مایکل؟ از... از_ 

 :داد پاسخ خونسردی با و شده خیره او به ای ثانیه پوسایدون

 .دیدم رو اون بودم رفته مردگان دنیای به مهمی صحبت برای وقتی. دیدمش من بله،_

 خونی که کرد احساس مایکل، فعلی مکان از اطالع و او آخر ی جمله شنیدن با روبی

 بار هایش اشک و نشست زمین روی نگرانی و ناباوری ندارد،با جریان هایش رگ در

 .شدند سرازیر دیگر
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 تر قوی باید که حالی در هستی، ضعیفی انسان تو اومدم، اینجا به که همینه بخاطر_

 .باشی همه از

 .کشه می زجر داره اون وقتی باشم قوی تونم نمی_

 کشه؟ می زجر داره اون که گفتم بهت من_

 سرعت به و برخاسته جا از ناخودآگاه روبی که بود خشمی چنان پوسایدون کالم در

 .کرد پاک را هایش اشک

 گذشته برخالف اما شناختمش، اول نگاه همون تو دیدم، اونجا رو اون که گفتم من_

 می چیکار اونجا دونست نمی و بود کرده وحشت نبود، همیشگیش شجاعت از خبری

 .کنه

 .گرفت را خودش جلوی سختی به و فشرد هم بر را هایش لب روبی

 بی هم همین بخاطر شناخته، رو اون هم هیدس که فهمیدم و کردم صحبت باهاش_

 اون وقتی و کردم صحبت جاناتان با موردش در. برد اونجا به و دزدید و روحش معطلی

 .بگیرم نادیده رو اش خواسته نتونستم بدم، نجاتش که خواست ازم

 نگفت؟ بهم چرا... پس دونست؟ می جاناتان_

 در و زندگیش تمام که کسی از بشی؟ عصبانی ازش که داری رو این حق میکنی فکر_

 داد؟ دست از سرزمینش نجات راه

 .نزد حرفی و مانده خیره او های چشم به تردید با روبی
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 رو مردمش سالها که هستش کسی اون نیست، اون هست سرزنش سزاوار که کسی_

 و ناراحت رو انسانی همچین... تو و. کرده اونا وقف رو زندگیش و داشته نگه امنیت در

 .کردی شکسته دل

 نشد خارج سرش از فکر این هرگز اما شد، پشیمان و شرمنده لحظه چند برای روبی

 .است مایکل مرگ باعث او که

 .کن بیرونش سرت از_

 :کرد بلند را سرش تعجب با روبی

 تونه نمی کس هیچ کن، خارج ذهنت از رو شده مایکل مرگ باعث اون اینکه_

 .بده تغییر رو ها انسان سرنوشت

 و شور با و ندهد نشان است، خونده را فکرش او اینکه از تعجبش کرد سعی روبی

 :پرسید شعف

 خوبه؟ حالش االن... اون درسته؟ دادین، نجاتش شما_

 .داد فرو بسیار، مشقت با را دهانش آب و گزید را هایش لب دیگر بار روبی

 تونست شد خارج اونجا از وقتی بهتره، خیلی تو االن از حداقل خوبه، حالش.درسته_

 .شد خوشحالیش باعث ای دیگه چیز هر از بیشتر همین ببینه، و مادرش و پدر

 شدت از بار این و شد دمیده وجودش در ای تازه جان که انگار حرف این شنیدن با

 .شدند جاری هایش اشک خوشحالی

 باید که کرد احساس و انداخت او صورت به نگاهی گریست، می که همچنان روبی

 :بدهد توضیح
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 !ِ شوق اشک اینا_

 :گفت و نداده نشان العملی عکس پوسایدون

 .دونم می_

 .ببینمش خوام می... من_

 دیدن به قادر کس هیچ دیگه و دنیاست این با انسان ارتباط پایان مرگ نداره، امکان_

 .نیست فرد اون ی دوباره کردن لمس و

 :کرد زمزمه فشرد، می هم بر را هایش چشم که حالی در و زده تلخی لبخند روبی

 ...فقط من دونم، می_

 و قلبش ته از که دریافت او نگاه از روبی و نماند او طرف از جوابی منتظر پوسایدون

 .است خبر با جمله آن گفتن از نیتش

 .برم باید من_

 :پرسید دستپاچگی با روبی

 میاین؟ بازم_

 بود، دیده اقیانوس در را او که زمانی همانند اش چهره که رسید نظر به لحظه یک برای

 آنکه بی و شده عوض اش چهره حالت زود خیلی اما است، شده خندان و مهربان

 .شد ناپدید زدن، بهم چشم یک در بدهد، جوابی

 (گورستان)

 بود، همیشه از تر خسته روبی شدند، بیدار خواب از بقیه که هنگامی بعد روز صبح

 .بگذارد هم روی چشم نتوانست خوشحالی شدت از شب تمام زیرا
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 بیرون ذهنش از ای لحظه بود، شده پدرش دیدن به موفق دیگر بار مایکل آنکه فکر

 های لبخند شاهد توانست می کاش. بود خوشحال او برای قلبش تهه از و رفت نمی

 .باشد انگیزش شگفت

 .کن نگاه رو جا این خدایا،_

 .رفت بیرون چادر از و برخاسته جا از سختی به جیمز، متعجب صدای شنیدن با روبی

 شده؟ چی_

 مقابلش ی منظره به حیرت با و نماند جواب منتظر دیگر مقابلش ی صحنه دیدن با

 .دوخت چشم

 و کرده طلوع خورشید که اکنون اما نبود، واضح چیز هیچ تاریکی آن در گذشته، شب

 می چشم به پیش از بیشتر اطراف هراس و خوف بود، رسیده آنجا به روز روشنایی

 .آمد

 تنها اکنون که بود انبوه و سرسبز جنگلی روزی شک بی بودند، ایستاده ها آن که جایی

 .بودند مانده باقی هایشان شاخه

 کنم؟ می منم که میکنین رو فکری همون هم شما_

 :داد پاسخ مکث بدون روبی

 .آره_

 کنیم؟ چیکار باید حاال_

 .دیم می ادامه راهمون به ما هیچی،_

 نداره؟ خطری راه این که مطمئنی_
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 کنی؟ نگران رو سلنا بیخودی انقدر که الزمه واقعا! جیمز_

 :گفت آرامی صدای با و انداخته سلنا ی پریده رنگ به نگاهی جیمز

 .ترم آروم بدونم وقتی... یعنی کردم، سوال فقط_

 ...بیوفته اتفاقی که ترسی می اگر کنی، می کالفه منو اینطوری اما_

 .نیستم نگران خودم برای من_

 ها آن از دورتر کمی و سابیروس کنار در که سلنا به و گفته را این دلخوری با جیمز

 .شد نزدیک بود، ایستاده

 .شد ملحق ها آن جمع به بعد ی ثانیه چند و داد تکان سری تاسف با روبی

 که هست غذاهایی سفر این ی ادامه واسه من ی انگیزه تنها کنم فکر دونی، می_

 .گذاشتن برامون

 :گفت و کرده ای خنده روبی

 .الغری بازم خوری می چی هر چرا که کنم می تعجب این از من_

 :گفت ناراحتی با و کشید آهی سلنا

 وقت چند تا منم بدم، ادامه هام ورزش به تونم نمی اینجا مطمئنا راحت، خیالت_

 .تو عین شم می دیگه

 .زد خنده زیر بلندی صدای با و کند خودداری نتوانست حرف این شنیدن با جیمز

 دهانش در را گوشت ی تکه آخرین و رفته ای غره چشم ها آن دوی هر به روبی

 .شد می نزدیک ها آن به که افتاد بیرون سابیروس به چشمش لحظه همان گذاشت،
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 .ری می کردم می فکر_

 .برم خوام می االن اما بزارم، تنهاتون تونستم نمی_

 درسته؟ گردی، برمی آدونیس به_

 :کرد تکرار را سوالش و برخاسته جا از روبی. نداد جوابی و مانده خیره او به سابیروس

 نه؟ مگه آدونیس، به گردی برمی_

 به و کرده پرتاب ای گوشه به را استخوان های تکه بودند، شده کنجکاو که سلنا و جیمز

 .شدند تر نزدیک ها آن

 و داده تکان را آسایش غول سر دقیقه چند از بعد و نداد را او جواب فورا سابیروس

 :داد پاسخ قاطعانه

 .نه_

 تنها روز آن به تا زیرا است، ریخته فرو وجودش انتهای در چیزی که کرد احساس روبی

 اگر شود؛ آرام و بیاورد خاطر به را گذشته خوب روزهای توانست می او دیدن با

 مایکل و او میان پیوند آخرین که بود آن مثل درست کرد می ترک را او نیز سابیروس

 .شود پاره

 چرا؟_

 ...بخاطره فقط موندم کنارتون در آدونیس به اومدن از بعد اگر_

 نیست دیگه اون چون بزاری؟ تنها منو خوای می چی؟ من پس بود؟ مایکل بخاطر_

 کنی؟ می ول منو

 :شد تر نزدیک او به سابیروس و گذاشت اش شانه روی را دستش سلنا
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 .خندیدم می ات بچگانه افکار این به حتما حاال داشتم و زدن لبخند توانایی اگر_

 .گرفت آغوش در را او سر مقدمه بی و لرزیدند روبی های لب

 اندازه چه تا که بگوید توانست نمی کند، ابراز توانست نمی را بود دلش در که دردی

 .اوست از دوری بخاطر هایش رفتار این تمام و است مایکل دلتنگ

 که زمان هر. کنارتم در باشی داشته نیاز بهم که وقت هر ام، شما دوست همیشه من_

 .بخوای

 چند وجود این با بزند، پس را هایش اشک کرد سعی و کشید عمیقی نفس روبی

 .بیاید بیرون آغوشش از و شود آرام تا کشید طول ای دقیقه

 .بیای خواستم وقت هر که بده قول بری، که زارم می شرط این به فقط... باشه_

 .دم می قول_

 و میخوردند غبطه ها آن میان عجیب ی رابطه به جیمز و سلنا ها، آن سر پشت

 .بودند احساساتشان ابراز گر نظاره باز دهانی و تعجب با همچنان

 بار آخرین برای روبی و زده اش بینی به آرامی به را نوکش رفتن، از قبل سابیروس

 زدن بهم چشم یک در و گرفته فاصله زمین از سابیروس آنگاه. کرد نوازش را سرش

 .گشت ناپدید آسمان از دوری ی نقطه در و گذشته سرشان فراز از کنان پرواز

 .بریم بیا رفت، دیگه اون روبی، خب خیلی_

 اشک روبی. برگرداند خودشان سمت به را او و کشید آرامی به را روبی دست جیمز

 کنان زمزمه جیمز به رو هایش، حرف آخرین یادآوری با و کرده پاک سرعت به را هایش

 :گفت



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربرzahra bagheri ( |  لیانا رمان سوم جلد) جنگل میان ای کلبه رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

74 

 

 .متاسفم_

 کنان خنده و برده باال را ابروهایش سپس ماند، مبهوت و مات ثانیه چند برای جیمز

 :گفت

 .بود رفته یادم اصال کن باور نیست، مهم_

 کیف ی دوباره کردن چک از بعد و شده ملحق سلنا به دو هر سپس و خندید روبی

 .افتادند راه به دیگر بار هایشان

 یعنی هاست، فیلم مال همش داستانا این میکردم فکر همیشه من چیه؟ دونین می_

 .باشن داشته وجود چیزایی همچین که کرد نمی خطور هم مغزم به کال

 خطور کجات به دقیقا نشدم، هات حرف از قسمت یک متوجه من جیمز، ببخشید_

 کرد؟ نمی

 با بود، نشده سلنا منظور متوجه که جیمز و کرده ای خنده حرف این شنیدن با روبی

 :گفت تعجب

 چی؟_

 .ندارن خارجی وجود چیزایی همچین اینکه_

 چیه؟ منظورت ببینم، کن صبر... مغزم به! آها_

 فریاد حال همان در و دوید گرفت، می را اش خنده جلوی سختی به که حالی در سلنا

 :زد

 !باشی داشته که نیستم مطمئن آخه_
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 نیز جیمز تا کشید طول ثانیه چند خندید، بلندی صدای با حرف این شنیدن با روبی

 در فریادش، و داد صدای و بدود دنبالش به عصبانیت با و بشود او منظور متوجه

 .شود گم روبی و سلنا سرخوش های قهقهه صدای

 نداشتند، دادن ادامه برای نایی دیگر و رفتند می راه وقفه بی که شد می ساعتی چند

 خارج اورانا از شده طور هر که داشتند تصمیم زیرا کردند، نمی اعتراضی کدام هیچ اما

 .شوند

 سرباز چندین است ممکن لحظه هر انگار که بود ای گونه به اورانا سرزمین فضای

 این داشتن دلیل بیشترین شاید و کنند، محاصره را ها آن طرف همه از پوش شنل

 چشم به طرف هر در که بود هایی خرابه از ای کپه و سرزمین آن مرگبار سکوت حس،

 .خوردند می

 فریاد و پریده جا از جیمز آمدند، می در قرمز رنگ به خورشید طالیی انوار که هنگامی

 :زد

 !ببینین! اونجا! علفزار! رسیدیم_

 در شدت با دو هر و کشیده خود سمت به را روبی و سلنا ناگهانی حرکت یک در جیمز

 و خورده جا غیرمنتظره حرکت این از ها آن دوی هر که رسید نظر به. افتادند آغوشش

 نقطه به و داده تکان تکان را دو آن العملشان، عکس به توجه بی جیمز اما اند، عصبی

 .کرد اشاره دوری تقریبا ی

 دیدن با داشت، را جیمز به زدن سیلی برای الزم آمادگی قبل لحظه چند تا که سلنا

 :گفت و شده زده هیجان مقابلش، ی صحنه

 .اونجاست! علفزار میگه، راست_



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربرzahra bagheri ( |  لیانا رمان سوم جلد) جنگل میان ای کلبه رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

76 

 

 درست که افتاد خشکی علفزار به نیز او چشم زود خیلی و گرفته را ها آن نگاه رد روبی

 .بود مقابلشان در

 چشم مقابل از تصویر چندین کرد، احساس را قلبش ضربان تندی لحظه یک برای

 .گذشت می دیدارشان آخرین از ها سال انگار... ماریا و فرد رافائل، گذشتند، هایش

 .پیچید گوشش در خطری زنگ همچون دیدش، تاری و ها چشم ناگهانی شدن پر

 خوشحاله، مایکل. باشم قوی خواد می ازم اون باشم، قوی باید کنم، گریه نباید من_

 من. خوام می و همین منم خوشحاله، خانوادش کنار در بودن از که مطمئنم

 .خوام می و اون خوشحالی

 خوبه؟ حالت روبی؟_

 مدت جیمز و سلنا نفهمید که بود شده غرق اش درونی کشمکش در چنان روبی

 و آمده بیرون جیمز آغوش از کوتاهی مکث از پس اند، مانده خیره او به هاست

 :گفت قاطعانه

 .بریم بیاین. خوبم من_

 ملحق او به جیمز و سلنا که کشید طول کمی اما کرد، حرکت ها آن از جلوتر روبی

 می گمان که انگار بود، انگیز ترحم و عجیب کوتاهی مدت تا هاشان چهره. شوند

 علفزار به رسیدن زمان تا و نکرده ها آن به توجهی روبی اما است، شده دیوانه او کردند

 .نزد حرفی

 ...ها بچه_

 بی جیمز اما زد، صدا را ها آن ممکن حد ترین آهسته با روبی علفزار، به رسیدن با

 :گفت صدایش، داشتن نگه آرام در او، سعی به توجه
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 زنی؟ می حرف آروم چرا_

 لحن با و زده بازویش به محکمی ی ضربه بود، خورده جا او بلند صدای از که روبی

 :گفت پرحرصی

 !تر آروم خبرته؟ چه_

 :پرسید آرامی صدای با بود، کرده درک حدودی تا را اوضاع وخامت که سلنا

 شده؟ چی_

 :کرد رویشان پیش تاریک مسیر به ای اشاره روبی

 گفت؟ چی جاناتان یادتونه. علفزار از بعد درست! اونجاست قبرستان_

 ها زنجیر از که نشه الزم اصال شاید بگذریم، اونجا از صدایی و سر هیچ بدون اگه

 .کنیم استفاده

 خود به را سلنا نگرانی با بود، کرده تحلیل را موقعیتشان ناگهانی طور به که جیمز

 :گفت و کرده تر نزدیک

 .شیم می رد کنارش از صدا و سر بدون پس باشه،_

 :گفت سلنا

 .کنیم نمی صبر هم لحظه یک حتی_

 :کرد اضافه ای هشداردهنده لحن با روبی

 .میاریم در ها کیف توی از رو ها زنجیر صورت هر در ولی_
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 بیرون هایشان کیف انتهای از را ها زنجیر زمان هم و دادند تکان را سرشان نفر سه هر

 .کشیدند

 مچ دور بار چند را آن کرد، نمی احساس وجه هیچ به را زنجیر وزن سنگینی که روبی

 .افتاد راه به و انداخته اش شانه روی را بزرگش ای پارچه کیف چرخاند، دستش

 ی حاشیه از گذشتن با نداشت امکان که داشتند برمی گام آهسته چنان نفر سه هر

 کم ترس و بیشتر نفس به اعتماد با بنابراین بیاید، پیش برایشان مشکلی قبرستان،

 .گذاشتند ممنوعه ی منطقه به پا تری

 حتی و دریافته را این خوبی به نیز جیمز و بود ترسیده ها آن دوی هر از بیشتر سلنا

 .شد نمی دور او از ای ثانیه

 و کرد می نگاه راهشان بین کوچک های قبر سنگ به کنجکاوی با ها آن از جلوتر روبی

 از پس رسید می نظر به اما. بخواند را ها سنگ روی رنگ کم های حروف داشت سعی

 .است رفته بین از نیز قبرها روی های نوشته ها، قرن گذشت

 بود، قبرستان از خروجشان راه که بزرگی ی دروازه به و داد تکان را سرش کالفگی با

 .کرد نگاه

 دوشادوش که انداخت نگاهی جیمز و سلنا به نداشتند، آن با چندانی ی فاصله دیگر

 قبرها کردن نگاه مشغول دیگر بار و شد راحت کمی خیالش. کردند می حرکت یکدیگر

 .شد

 کرده مکث لحظه چند است، دیده را آشنایی نام که رسید نظر به گذرا ی لحظه یک در

 :است دیده درست که نداشت وجود تردیدی. انداخت آن به تری دقیق نگاه و

 !وورو لو نیکوالس_
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 زده ذهنش در ای جرقه ناگهان و کرد تکرار خود با بارها را نام این کنان زمزمه روبی

 .شد

 ...نارسیسا پدر و...  ه ید س ی شده نفرین فرزند نیکوالس_

 چند گذشت از بعد زیرا چیست، روبی طوالنی مکث دلیل دانستند نمی جیمز و سلنا

 خیره مقابلش قبر سنگ ی نوشته به و نشسته زمین روی زانو دو هم هنوز دقیقه

 تا شد نزدیک او به تندی های قدم با و کرد رها آرامی به را سلنا دست جیمز. بود مانده

 به نامرئی قالبی که بود نشده دور سلنا از قدمی چند هنوز اما بداند، را توقفش دلیل

 فرود زمین روی بر تر، طرف آن متر چند سرعت، و شدت با او و شده حلقه پایش دور

 .آمد

 بود، مانده مبهوت و مات ثانیه چند برای که روبی و دوید او سوی به فورا حرف بی سلنا

 .برخاست جا از

 شدت از جیمز ناگهان که بودند نداده نشان العملی عکس ها آن از کدام هیچ هنوز

 :زد فریاد عصبانیت

 ...های حرومزاده... پدر بر لعنت ای_

 با روبی و گذاشت دهانش روی را دستش جیمز، رکیک های فحش شنیدن با سلنا

 :گفت وحشت

 !نه! جیمز_

 را هایش لباس که حالی در و برخاسته جا از رسید می نظر به عصبانی هنوز که جیمز

 :گفت تندی به تکاند، می

 چیه؟_



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربرzahra bagheri ( |  لیانا رمان سوم جلد) جنگل میان ای کلبه رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

80 

 

 :گفت آمد، می در زور به که صدایی با روبی

 کردی؟ چیکار تو_

 وحشت و پریده رنگش ناگهان و بفهمد را او منظور جیمز که کشید طول ثانیه چند

 .شد زده

 !بریم_

 با سه هر و گفت را این زنان فریاد مقابلش، قبرهای از یکی حرکت احساس با سلنا

 قبرهای ی همه زیرا بود، شده دیر دیگر اما دویدند، دروازه سمت به توان آخرین

 با نامرئی دست انگار شد، رو و زیر هایشان خاک و کردند لرزیدن به شروع اطرافشان

 و بارها اتفاق این شد، می کشیده بیرون سرعت به و رفت می فرو زمین زیر به قدرت

 .شدند نابود و متالشی اطراف قبرهای ی همه نهایت در آنکه تا شد تکرار بارها

 حرکت توان و بودند چسبیده یکدیگر به و ایستاده ای گوشه در جیمز و سلنا روبی،

 .رسیدند می نظر به زده وحشت و بود پریده ها آن ی سه هر رنگ نداشتند،

 و آمده خود به دو آن از زودتر هایش، دست ی اندازه از بیش لرزش وجود با روبی

 سعی سلنا. برداشت جلو به قدمی و فشرده دستش در قبل از تر محکم را زنجیرش

 به روبی اما برود، جلو آن از بیش که نگذارد و بزند چنگ او لباس ی گوشه به کرد

 چشم مقابلش غبار و گرد عظیم ی توده به دقت با و برداشته دیگر قدم چند سرعت

 .دوخت

 دست کشید، می را دیدنشان انتظار لحظه هر گذشت، حال همان در ای ثانیه چند

 گمان که زد می تند چنان قلبش نداشتند، را زنجیر داشتن نگه توانایی دیگر هایش

 .رسد می نیز جیمز و سلنا گوش به صدایش کرد می
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 و خورد تاب و پیچ بیشتری شدت با دلش خفیفی، خرخر صدای رسیدن گوش به با

 .کشید تیر پهلوهایش

 که ای لحظه همان از زیرا بگذارند، تنها را او توانستند نمی آن از بیش جیمز و سلنا

 این از بودند، پذیرفته نیز را احتمالی خطرهای تمام شدند، داوطلب اش همراهی برای

 .ایستادند طرفش دو در و رسانده روبی به را خود سرعت به رو

 نیز اطراف غبار و گرد کم کم شد، می تر واضح لحظه هر مقابلشان ی تیره فضای

 .شد نمایان هایشان چشم مقابل در کوچک و بزرگ اسکلت هزاران تصویر و نشسته

 محکم را زنجیر روبی و رفته تر عقب قدم یک جیمز شد، حبس سینه در سلنا نفس

 .داشت نگه دست در قبل از تر

 زده زل ها آن به و مانده ثابت همچنان بودند، ایستاده جلو که تری بزرگ های اسکلت

 با تا بود آماده کامال و است طوفان از قبل آرامش این که دانست می روبی اما بودند؛

 کرد می آرزو قلبش تهه از لحظات آن در بدهد، نشان العمل عکس حرکتی کوچکترین

 .باشند داشته را الزم آمادگی نیز دیگر نفر دو که

 ایستاده ها آن نزدیکی در که کوچکی اسکلت آنکه تا شد برقرار سکوت ای ثانیه چند

 روبی، پشت از زنجیری آسا، برق ی لحظه یک در گاه آن کرد، خفیفی لرزش بود،

 .کرد خاکشیر و خرد را جلویی های اسکلت از نیمی و درآمده احتراز به پرچم همچون

 از هایش چشم که افتاد سلنا به نگاهش و برگشت بود مانده مبهوت و مات که روبی

 نیز او خود از سلنا که دریافت موقع آن درست و بود، شده سرخ عصبانیت شدت

 .است بوده تر حاضر

 !منه مال دختر این! همینه! اینه_
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 جیمز به باز دهان با بود، نیامده بیرون نیز سلنا ناگهانی حرکت شوک از هنوز که روبی

 تنها نداشت، نیز را گفتن سخن توان و دوخته چشم کرد نمی رها را سلنا ای لحظه که

 سرشان که بود خشمگینی های اسکلت به کردن نگاه دهد انجام توانست می که کاری

 .شد می بسته و باز مدام دهانشان شکاف و کرده لق لق بدنشان روی بر

 ای تازه نفس رو این از دانست، می را این خوبی به هم او نبود، خوبی ی نشانه این

 ور حمله ها آن سوی به و کشیده بلندی جیغ مقابلش، ارتش فریاد با زمان هم و گرفته

 .شد

 لشکر اش، ضربه هر با و خورد می تاب سو آن و سو این به آسمان در آهنی زنجیر

 .آمدند می در پای از ها، اسکلت از عظیمی

 وارد زنجیر دو با و کرده هدایت ای گوشه به را سلنا داشت، بیشتری زور که جیمز

 دیده رنگ سفید استخوان همه آن میان دیگر که روبی کمک به زنان نعره و شد میدان

 .شتافت شد، نمی

 هر ها اسکلت تعداد تصورش برخالف اما داد، می تکان را زنجیر زنان نفس نفس روبی

 .آوردند سردرمی گورستان جای جای از که انگار شد؛ می قبل از بیشتر لحظه

 .رساند روبی به را خود و کرده باز را راهش سرعت آخرین با جیمز

 ...برنمیایم پسشون از اینجوری... زیادن خیلی ها این خوبی؟_

 از ای دسته تا بود گذاشته را تمرکزش تمام که حالی در عصبانیت، و حرص با روبی

 :بگیرد،گفت هدف را شدند می نزدیک لنگان لنگ که هایی اسکلت

 وقتی کنیم تماشاشون و دهنمون تو بزاریم و شصتمون کنیم؟ چیکار گی می_

 !کنن؟ می پذیرایی ازمون دارن اینجوری
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 !بود مزه با واقعا! ها ها ها_

 .داره بیشتری گذاری تاثیر اینجوری باشیم، هماهنگ باید که اینه منظورم

 !موافقم من_

 را موافقتش سر حرکت با ناچار، به روبی و گفت را این زنان فریاد سر پشت از سلنا

 .کرد اعالم

 !سه دو، یک، من، ی شماره با پس_

 سه بار این و کرده بلند را دستش جیمز، ی جمله شدن تمام از پس بالفاصله روبی

 در سریعش حرکت صدای و چرخیده آسمان در تصور فوق نیرویی قدرتمند،با زنجیر

 نابود و نیست را ها اسکلت از نیمی ها؛ آن با برخورد از پس و پیچید قبرستان تمام

 . کرد

 نصف مقابلش لشکر تعداد اکنون زیرا کند، خاموش را هیجانش توانست نمی روبی

 .کشید آغوش در را جیمز و کشیده ای خفه جیغ رو این از بود، شده

 ها آن سوی به داشت تصمیم نیز سلنا دادند، ادامه خندیدن به ثانیه چند برای دو هر

 .شدند خشک حالت همان در نفر سه هر عجیبی خرخر صدای شنیدن با اما بدود،

 که افتاد نقشی ریز اسکلت به چشمش موقع همان و کرده دنبال را صدا منبع روبی

 جیرجیر صدای با حال همان در و کشید می ها آن سوی به را خود کشان کشان

 :زد فریاد مانندی،

 !نفر؟ یک به نفر چند! نامردا_
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 با و شده میدان وارد سلنا بار این اما ماندند، مبهوت لحظه چند برای جیمز و روبی

 از دسته آخرین گوشخراشی جیغ با و قاپیده را روبی زنجیر بود؛ بعید او از که شجاعتی

 .کرد نابود حرکت یک با را ها اسکلت

 نفس صدای جز به صدای هیچ و بود مطلق سکوت در قبرستان تمام دقیقه چند تا

 و زدند خنده زیر زمان یک در سلنا و جیمز روبی، آنکه تا شد؛ نمی شنیده هایشان

 .شدند ولو زمین روی

 ی ثانیه تا که انگار نه انگار بگیرند، را شان خنده جلوی توانستند نمی وجه هیچ به

 جوک که کسانی مثل اکنون زیرا بودند، سرزمین آن های برزخی با نبرد مشغول قبل

 .زدند می قهقهه باشند، شنیده را ای العاده فوق

 !سلنا بود شده جالب واقعا قیافت شه، نمی باورم! وای_

 :گفت و خندید تعارف بی سلنا

 !دیدین می و خودتون های قیافه باید پس_

 بریده بزند، حرف توانست می سختی به که حالی در و خندیده همه از بلندتر جیمز

 :گفت بریده

 !آخریه اون... ی قیافه فقط... فقط_

 .کرد رها جیمز آغوش در را خود سلنا و خندیدند بلندی صدای با سه هر

 جا از سلنا بعد، لحظه چند و آمده صدایی که بود نگذشته بیشتر ثانیه چند هنوز

 :زد جیغ و پرید

 !نمیاد خوشم کارها این از بودم گفته بهت! جیمز_
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 ای مظلومانه لحن با و گرفته خود به ای معصومانه ی چهره بود، شده گیج که جیمز

 :گفت

 !نبودم من کن باور_

 :گفت تعجب با بود، نشنیده چیزی هایشان خنده میان که روبی

 نبودی؟ تو چی_

 :گفت کنان ویغ و جیغ او، به توجه بی سلنا

 .شنیدم صداشو خودم نگو، دروغ_

 شنیدی؟ رو چی صدای_

 !گناهم بی من کنین باور_

 صدای با بود، عصبی سوالش جواب نگرفتن از هم و بود، گرفته اش خنده هم که روبی

 :گفت بلندی

 زنین؟ می حرف چی به راجع بگین شه می_

 .انداخت باال را هایش شانه و کرده کج را سرش معصومانه جیمز

 :داد جواب عصبانیت با نداشت، را آمدن کوتاه قصد که سلنا اما

 ...اون_

 حالی در و گرفت را اش خنده جلوی سختی به سلنا، ی جمله ی ادامه شنیدن با روبی

 :گفت آمیزی سرزنش لحن با باشد، جدی توانست می سختی به که

 !بود بعید تو از کارها این! جیمز_
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 :گفت عاجزانه است، نکرده خطایی داشت، اطمینان هنوز که جیمز

 !نبود من کار گفتم، که بهتون_

 بی با و برداشته زمین روی از را کیفش نداشت، او های حرف به توجهی هیچ که سلنا

 :گفت حوصلگی

 بود؟ کی کار پس جدی؟_

 مشغول کنان خنده روبی و بدهد او به تیزی و تند جواب تا کرد باز را دهانش جیمز

 :داد پاسخ آشنایی نا صدای که بود ها آن میان جدال تماشای

 .بود من کار_

 و خاکی کیف و ماندند حرکت بی عجیب، و گرفته صدای آن شنیدن با جیمز و روبی

 .افتاد زمین روی بر دوشش روی از سلنا ی پاره

 جسارت که بود کسی اولین روبی نداشتند، را برگشتن جرئت کدام هیچ ثانیه چند تا

 .برگرداند صدا صاحب سمت به را رویش و کرده

 و کرد می حرکت کوچک و بزرگ های استخوان میان که پیکری غول اسکلت دیدن با

 زمزمه کالفگی با و فرستاده بیرون را اش شده حبس نفس آمد، می ها آن سوی به

 :کرد

 !کنین آماده هارو زنجیر ها بچه_

 جا از او، ی الجثه و عظیم هیبت دیدن با و برگشته حرف این شنیدن با سلنا و جیمز

 .برخاستند
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 با چرخاند، می هوا در را زنجیرش که حالی در و زده صداداری پوزخند جیمز ناگهان

 :گفت آمیزی تمسخر لحن

 بترسیم؟ ازت باید مثال االن_

 چند از پس اما نکرد، تغییری هیچ جمله آن شنیدن با مرد، آن استخوانی صورت

 شده نمایان بدی طرز به هایش دندان که حالی در و شده باز دهانش شکاف لحظه

 :گفت بودند،

 ...اما! نه شماها_

 روبی صورت مقابل در درست و آمده باال آرام آرام مرد آن استخوانی های دست

 :کرد اضافه ای رحمانه بی و مرموز لحن با سپس ایستاد،

 !آره تو،_

 ترس و شدند، شل پاهایش و دست و رفت باال حرف این شنیدن با روبی قلب ضربان

 .گرفت فرا را وجودش سراسر ای کشنده سم همچون

 خنده لحن، همان با مرد آن شدند، خیره روبی به نگرانی و تعجب با نیز سلنا و جیمز

 :داد ادامه و کرده مانندی خرخر ی

 درست و کنی می التماس آنی مرگ یک برای دخترم، فرمانروایی قصر توی روز یک_

 .زنی می بال و پر بیچاره، و عاجز موجود یک مثل

 غول مرد گاه آن ماند، خیره او به و نشسته قبرستان خاکی زمین روی ناخودآگاه روبی

 برزخیان بقایای باقی روی بر استخوانش های خرده و شده تکه تکه مقابلش، آسای

 .ریخت قبرستان
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 و مات همچنان روبی و گرفت فرا را جا همه مرگبار سکوتی دیگر بار ثانیه چند از پس

 .بود مانده خیره نامعلومی ی نقطه به متحیر،

 ( پوش شنل های شبح)

 :گفت فورا و پریده جا از خورد، اتاقش در به که ممتدی های تقه شنیدن با سباستین

 .تو بیا_

 نزدیک او به خوران تلوتلو و شده پرتاب اتاق درون به لوسین در، شدن باز محض به

 .شد

 .بود نشسته اش پیشانی روی بر عرق های دانه و شده برافروخته رنگش زرد صورت

 مقابلش در درست و کرده طی را بینشان ی فاصله محکمی های قدم با سباستین

 :ایستاد

 دیدن؟ چی اونا خبره؟ چه خب،_

 بلند را سرش رسید، می سباستین های شانه عرض به سختی به قدش که لوسین

 :کرد صحبت به شروع آمیزی جنون هیجان با و کرده

 قبال که ای پرنده همون با پسر، یک و دختر دو. دیدن خودشون دیدنشون، ها شبح_ 

 جایی یک تا تونستن ها شبح. رفتن پیش ساعت چند بودند، شده آدونیس وارد

 که واقعا گذشتن، قبرستان از االن همین اونا. کردن پیدا و جاشون کنن، تعقیبشون

 ...بدن رو خدماتشون پاداش باید ملکه پاداشن، الیق

 را کسی هر که گفت می سخن پوش شنل های شبح از شیفتگی چنان با لوسین

 .رفت فرو فکر به او، های صحبت ادامه به توجه بی نیز سباستین کرد، می منقلب
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 غیر در ، دارد ای ویژه اهمیت نارسیسا برای دختر آن که نداشت وجود تردیدی دیگر

 .فرستاد نمی او تعقیب برای را عزیزش های شبح هرگز صورت این

 که باشد کسی همان بود ممکن بود، آغوشش در پیش روز چند که نقشی ریز دختر

 احساس موضوع آن به کردن فکر با. شد می کشته نارسیسا دست به روزی شک بی

 بود، انسان یک نجات خواهان عمرش تمام در بار اولین برای انگار کرد، پیدا عجیبی

 .بدهد نجات را دختر آن که خواست می وجود تمام با اما دانست، نمی را دلیلش

 به سپس و کرده بیرون اتاق از را لوسین گرفت، را تصمیمش طوالنی دقایق از پس

 همیشه مثل که کرد می را تالشش تمام رفتن راه حین در. کرد حرکت ملکه اتاق سمت

 اش درونی احساس از را او که خواست نمی وجه هیچ به زیرا باشد، خونسرد و آرام

 .کند باخبر

 .گذاشت مقابلش تاریک فضای به پا و کرده باز آرامی به را اتاقش در

 سباستین؟ تویی_

 صندلی روی نارسیسا رسید، گوش به نزدیک ی فاصله از روحش، بی و سرد صدای

 .کرد می شانه را سیاهش و بلند موهای و نشسته اش

 .ایستاد او سر پشت درست و رسانده او به را خود بلند قدم دو با سباستین

 رسیده؟ بهتون خبرها_

 :گفت و کرده کوتاهی ی خنده نارسیسا

 .بدونم و چیز همه تو از قبل که نداره تعجبی اربابتم، من که نکن فراموش_



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربرzahra bagheri ( |  لیانا رمان سوم جلد) جنگل میان ای کلبه رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

90 

 

 اش شده مشت های دست نداد، نشان العملی عکس حرف این شنیدن با سباستین

 :گفت و گذاشته او سر پشت را

 .هستین ما ی همه ارباب شما نداره، وجود شکی هیچ مورد یک این توی_

 سست سباستین ی مردانه ی اراده ثانیه چند برای و کرده دیگری ی خنده نارسیسا

 :گفت و آمد خودش به سرعت به اما شد،

 ...و کنم می درک رو هاتون نگرانی هستم، شما خدمتکار من_

 به و شده بلند اش صندلی روی از نارسیسا شود، کامل سباستین ی جمله آنکه از قبل

 .ایستاد مقابلش در درست و برگشته او سمت

 ی شیفته را مردی هر که رسید می نظر به زیبا چنان نیز سال و سن آن در حتی

 حالت خوش و سرخ هایش، لب و درخشان هنوز اش آبی های چشم کرد، می خودش

 .بود

 پایان به را اش جمله نتوانست اما دوخت، او به را نگاهش سختی به سباستین

 :کرد صحبت به شروع دیگر بار نارسیسا زیرا برساند،

 همون... دختر اون کنم، رسیدگی زیادی کارهای به باید نیست، مناسبی وقت االن_

 ...دیگه وقت یک برای بزاریم تونیم می مهمه، واسم زنی می حدس که طور

 سباستین هایش لب روی را دستش آخرش، ی جمله گفتن با زمان هم نارسیسا

 :گفت فورا باشند، شده خارج بزرگی شوک از که کسانی همچون او و کشیده

 .دیدمش من... دختر اون کنم، صحبت موضوع این به راجع که اومدم منم اما_

 .ماند خیره او به انتظار با و انداخته پایین را هایش دست نارسیسا
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 برانگیزد، را اش کنجکاوی تواند می که است کسی تنها دختر آن که رسید می نظر به

 باز مدام هایش لب و چرخید می سباستین صورت روی بر وقفه بی هایش چشم زیرا

 .شدند می بسته و

 ...بده ادامه_

 به اعتماد با و شده خوشحال کند، جلب را او توجه بود توانسته آنکه از سباستین

 :داد ادامه بیشتری نفس

 به سرکشی برای دونین می که همونطور کردم، برخورد باهاش کوهستان نزدیک_

 و رفتم کوهستان به کنم امتحان و شانسم دیگه بار یک اینکه برای بودم، رفته جنگل

 .کشید طول ثانیه چند فقط. دیدمش اونجا

 :کرد زمزمه خطرناکی لحن با نارسیسا

 رفتی؟ اونجا به همین بخاطر همین؟ فقط کنی؟ امتحان و شانست اینکه برای_

 حرف توان افتاد، وجودش در آشنایی ترس و ماند مبهوت ثانیه چند برای سباستین

 استفاده کلمات از یک کدام از باید او داشتن نگه آرام برای دانست نمی و نداشت زدن

 آرامی به را سرش تنها پرسشش جواب در و کرده تکیه شانسش به تنها رو این از کند،

 .داد تکان

 چی؟ یعنی دادن، پس و خودت اشتباهات تاوان دونی می_

 درونش در اما ماند، خیره او به روح بی چشمان همان با و نداد جوابی سباستین

 اش عصبی های سیستم تمام روی بر کم کم که بود افتاده راه به سهمگینی طوفان

 .شد می بدنش سستی موجب و گذاشته تاثیر
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 خوبی به را آمیزش تهدید حالت تاثیر خواست می انگار کرد، کوتاهی مکث نارسیسا

 روی بر را هایش ناخن و آورده باال آرامی به را دستش سپس ببرد، لذت آن از و ببیند

 :گذاشت او گردن

 ...کنی اش تجربه بار یک الزمه شاید_

 دهد، نشان العملی عکس نتوانست اما کرد، خطر احساس ثانیه چند برای سباستین

 .نبود دادنش تکان به قادر و شده خشک او های دست لمس بخاطر گردنش زیرا

 احساس ناگهانی طور به کند، احساس را بلندش های ناخن تیزی توانست می هنوز

 .شد تار و تیره هایش چشم مقابلش در چیز همه و کرده حس نیز را زیادی سوزش

 الی و شده هوشیار مالیمی تکان با که بود نگذشته خوابیدنش از دقیقه چند هنوز

 .کرد باز آرامی به را هایش پلک

 خوبه؟ حالتون...حا! قربان_

 و سرخ صورتش سرور و وجد با و داشت قرار او سانتی چند ی فاصله در لوسین صورت

 .گذارند می نظر از را اش برافروخته

 نقاط تمام در بدی درد بالفاصله اما داد، تکان را سرش حوصلگی بی با سباستین

 .شد بلند خفیفش ی ناله صدای و پخش گردنش

 :گفت فورا او، ی چهره رفتگی درهم ی مشاهده با لوسین

 اومد؟ دردتون شد؟ چی_

 او به تیزی نگاه کرد، می احساس را او کالم در نهفته شادمانی خوبی به که سباستین

 .بنشیند کرد سعی و انداخت
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 فهمید اکنون زیرا خورد، تاسف خودش حماقت برای و کشید دردناکش گردن به دستی

 چیز همه صادقانه که لحظه آن و است نداشته را کوهستان به سرکشی ی اجازه او که

 .بود کرده فراموش کامال را این کرد، می تعریف ملکه برای را

 کنم؟ خبر رو ها درمانگر خواین می! قربان_

 در به که ای تقه با اما نشنید، را او صدای که بود رفته فرو فکر در چنان سباستین

 .شد دیگری وقت از تر جمع حواسش و پریده جا از خورد

 .تو بیا_

 با سباستین گرفت، قرار در چارچوب در همیشگی پوزخند همان با هنری که هنگامی

 :گفت سردی لحن با و گرفته او از نگاه انزجار

 داری؟ چیکار_

 به زنان قدم بیاورد، خود روی به آنکه بی اما شد، خشمگین او کالم لحن از هنری

 :گفت و شده نزدیک تختش

 سال ۵۰ از بعد نارسیسا نکنه ؟ خبره چه! بار دو روز یک تو... کرده احظارت ملکه_

 !شده احساساتی باالخره

 که نیز هنری داد، تکان آمیزی تهدید حالت با را سرش اما نداد، او به جوابی سباستین

 :داد ادامه ای توزانه کینه لحن با بود، لذت غرق وضعیت این از

 ...شدین عالقمند بهش بدجوری نارسیسا و تو شنیدم چیه؟ دختر اون جریان_

 سعیش تمام بود، شده پیش از تر عصبی دختر، آن به موضوع رسیدن با که سباستین

 :گفت بلندی صدای با و ندهد نشان خاصی واکنش که کرد را
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 !ملکه_

 بلند تخت روی از خشم با که حالی در سباستین و پریدند باال تعجب با هنری ابروهای

 :کرد تکرار شد، می

 از خودش جلوی یکوقت که باش داشته ذهنت توی همیشه اینو! نارسیسا ملکه_

 ...اونوقت نپره، دهنت

 ادامه کرد می اشاره گردنش روی کبودی به که حالی در و ایستاده او به رو سباستین

 :داد

 تصور حاال کرد، حرکت بیشتر مایل چند فقط اش اجازه بدون که کسیه عاقبت این_

 .میوفته اتفاقی چه کنه، شوخی اقتدارش و قدرتش با بخواد که کسی برای کن

 از قبل اما کرد، حرکت اتاقش در سمت به و برگشت جمله این گفتن از بعد سباستین

 :گفت اطمینان با هنری برسد، در ی دستگیره به دستش آنکه

 .آورده دست به و اقتدار و قدرت این کمکش با که ام کسی من_

 :گفت برگردد، آنکه بی و زد پوزخندی حرف این شنیدن با سباستین

 که بینی می اما کنه، می تکمیل هاشو شب عیش باهاش ساله ۱۵ که ام کسی منم_

 ...ام وضعی چه تو االن

 ای هشداردهنده لحن با شدن خارج از قبل و کشید پایین آرامی به را در ی دستگیره

 :گفت
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 دردسری براش هیچوقت من چون بدتره، منم از حتی تو وضعیت میکنم فکر! نه اما_

 دست به رو قدرتش کمکت با میگی که همونطور اگه... تو اما کرد، نخواهم درست

 .کنه می و کلکت خطری احساس کوچکترین با که رسه می روزی پس باشه، آورده

 بگذراند نظر از را هنری سرخ های چشم و کبود ی چهره که نکرد صبر دیگر سباستین

 از خرسند و راضی دفعه هر که همین بود، کافی برایش همین. رفت بیرون اتاق از و

 .شد می رد انگیز نفرت مرد آن کنار

 خود به ای درمانده ظاهر ناچار به اما نبود، خوشحال اصال نارسیسا ی دوباره دیدن از

 .کرد باز را اتاقش در روز، یک در بار دومین برای و گرفته

 درست زیرا است، خبر با آمدنش از نارسیسا دیگری هروقت همانند رسید می نظر به

 .کرد می نگاه او به خونسردی با و ایستاده ورودی در مقابل در

 به عادی حالتی توانست می که جایی تا و شده تر نزدیک او به قدم چند سباستین

 به نسبت خشمش و افتاده سوزش به گردنش لحظه همان درست اما گرفت، خود

 .کرد فوران وجودش در نارسیسا

 .بود الزم تنبیه این که دونی می_

 .کرد پیش از تر خشمگین را سباستین و گفت را این خونسردی کمال در نارسیسا

 ...شاید_

 :گفت و کرد نگاه او به دقت با نارسیسا

 که نگیر خودت به حالتی پس نداری، فرقی هیچ بقیه با تو من، برای که باش مطمئن_

 .داشتی رو این از تر بیش چیزی توقع کنم حس
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 خواست می که کاری زیرا کند، حفظ را خود آرامش کرد سعی دیگر بار سباستین

 .بیافتد خطر به او، از اش جزئی دلخوری برای که بود آن از مهمتر دهد انجام

 .بدم تحویل بهت اونو خودم و کنم پیداش خوام می دنبالش، برم خوام می من_

 به شروع وقتی اما نکرد، تغییری هیچ جمله این شنیدن از پس نارسیسا صورت

 :دریافت را کالمش در موجود تحیر و تعجب سباستین کرد، صحبت

 مشتاقی؟ ماموریت این انجام برای انقدر چرا_

 به ورود راه دختر اون و بگیرم، کوهستان اهالی از رو ام ساله ده انتقام خوام می چون_

 نخواید، شما اگر اما ملکه، همینه رفتن برای من دلیل تنها. اونجاست حفاظتی مرز

 .زنم نمی مورد این در حرفی وقت هیچ دیگه

 آن گفتن از و کند درک را خود ی جمله معنی سباستین تا کشید طول ثانیه چند

 زد، می نباید هرگز که را حرفی و نداشت وجود برگشتی راه دیگر اما شود، پشیمان

 .بود گفته

 او به هم هنوز انگار ماند، خیره او سیاه های چشم به نارسیسا دقیقه چند برای

 نیز سباستین اما سردربیاورد، اش اصلی هدف از خواست می و نداشته اطمینان

 از نگاه نارسیسا رو این از بدهد، نشان را اش درونی احساس آسانی به که نبود کسی

 :کرد زمزمه مالیمت با نشست، می مجللش تخت روی که حالی در و گرفته او

 تو جایگاه... صورت این غیر در بیاری، برام اونو تا داری وقت روز سی روز، سی فقط_

 .دن می باد به و سرشون خطا، اولین با که کسانی مثل میشه هم

 در فورا و قاپیده هوا در را اولش جمله او، آمیز تهدید لحن به توجه بی سباستین

 :گفت و زده زانو مقابلش
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 .کنم نمی امیدتون نا که باشین مطمئن_

 با و پرید جا از ها گرفته برق همچون و بوسیده را نارسیسا پیراهن انتهای سپس

 .رفت بیرون اتاق از سرعت، آخرین

*** 

 بپرسم؟ ازش تو نظر به_

 ...کنم نمی توصیه که من_

 :زد فریاد سپس شد، متوقف جایش سر و کشید عمیقی نفس لحظه یک برای سلنا

 .گی می همینو گم می چی هر حاال تا موقع اون از! دیگه بسه! اَه_

 :گفت حوصلگی بی با و آمده خودش به سلنا فریاد صدای شنیدن با روبی

 شده؟ چی باز_

 بلندی صدای با و رسانده روبی به را خود دوان دوان و رفته جیمز به ای غره چشم سلنا

 :گفت

 از هم اصال کنم، استراحت خوام می و خستم من! غروبه نزدیک بریم؟ راه باید کی تا_

 !ترسم نمی هات بیداد و داد

 محو کامال هایش چشم مردمک و لرزید اش، جمله شدن تمام از بعد سلنا بینی ی پره

 با و انداخته باال تی شانه چیست، او خویی تند دلیل دانست نمی که روبی شد،

 :گفت خونسردی

 .کنیم می استراحت همینجا باشه، خب خیلی_

 .ماند مبهوت و مات سلنا و کرد نگاه روبی به باز دهانی با جیمز
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 نشدی؟ عصبی االن یعنی... یعنی_

 زار سبزه میان که داد درختی تک به را اش تکیه و کرده پرت زمین روی را کیفش روبی

 .بود سرش باالی عظیمی بان سایه همچون پهنش، های برگ و داشت قرار اطراف

 چی؟ برای نه،_

 :گفت فورا جیمز

 .مردی اون فکر تو هنوز کرد فکر سلنا آخه_

 :کرد اضافه حرص با سلنا

 تا قبرستان از تو آخه نیومد، ذهنمون به فکر این هم بیخودی ضمن در! کردیم فکر_

 .نزدی حرف هم کلمه یک اینجا

 :گفت و کشید عمیقی نفس روبی

 دارم من چون نکنین، مشغول و فکرتون زیادم اما بترسم، کم یک که بدین حق بهم_

 .کنم پاک ذهنم از کامل طور به رو لحظه اون کنم می سعی

 درسته؟ نیست، مهم برات یعنی_

 .نزد حرفی دیگر و داد تکان تایید ی نشانه به را سرش روبی

 و ایما حتی که شد اطرافش ی منظره زیبایی محو چنان آن، از پس ی دقیقه چند در

 .ندید نیز را سلنا و جیمز های اشاره

 وجود ها انسان حضور از ای نشانه یا و خانه هیچ بودند، نشسته ها آن که جایی در

 سقف همچون نیز آسمان آبی و بود زار سبزه کرد می کار چشم که جایی تا. نداشت

 .داشت قرار سرشان باالی درست نظیری کم
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 همچون درخت ی شاخه و خورد می تکان وزید می که مالیمی باد با همراه زار سبزه

 .شد می کشیده سو آن و سو این به طویلی های دست

 مواجش موهای و بود کرده دراز را پاهایش و نشسته حالت همان در هنوز روبی

 و کرد حس وجودش در را بدی احساس ثانیه چند برای. کرد می نوازش را صورتش

 اما بیندازد؛ نگاهی آینه در صورتش به ها هفته از پس تا کرد پیدا شدیدی تمایل

 که شد باعث این و ندارد همراه به ای آینه که دریافت ناامیدی کمال در زود، خیلی

 .شود قبل از بدتر حالش

 ای فاصله در که افتاد جیمز و سلنا به نگاهش و شده باز هایش چشم ناخودآگاه

 نشسته هایش لب روی تلخی لبخند. بودند کشیده دراز یکدیگر کنار در او از نزدیکی

 .گرفت دو آن از نگاه و

 چیزی اما شود، پیدا ای آینه بود، آورد خود با که هایی وسایل میان که نداشت امکان

 جاناتان و چارلی که کیفی و کند امتحان را شانسش بار یک فقط که کرد وادار را او

 .بگردد را بودند کرده آماده برایش

 .کرد هایش بند کردن باز به شروع و گرفته آغوش در را کیف مایوس ی چهره همان با

 آن در شک بی داشت، وجود ای آینه اگر که بود زیاد چنان کیف درون های وسایل

 بند کردن باز به شروع و نداد خود به را گشتن زحمت دیگر روبی. شد می گم شلوغی

 .کرد دیگر های

 نا آخر در کند، رو و زیر کامل طور به را کیف جای جای تا کشید طول ای دقیقه چند

 .کرد پرت ای گوشه به را کیف پیش از تر امید
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 چند برای که افتاد درخشانی برق به چشمش ناگهانی طور به هنگام، همان در درست

 جیب کوچکترین از را درخشان برق آن که نداشت تردیدی زد، را هایش چشم ثانیه

 .است دیده کیفش

 آینه تعجب، کمال در و برد فرو جیب داخل را دستش و زده چنگ را کیف سرعت به

 شگفت چوبی ی آینه آن دیدن از آنقدر. کشید بیرون آن از را کوچکی گوش چهار ی

 .بردارد اش طالیی قاب از را نگاهش توانست نمی که بود زده

 بوده جاناتان بکر فکر این که داشت یقین و دانست می نبود، کردن فکر به نیازی

 :گفت می و کرد می تاکید همیشه زیرا است،

 ایستاده زندگی کجای بفهمه تا کنه، نگاه آینه توی خودش به روز هر انسان که الزمه_

 ی ادامه از هدفش و اومده کجا از و کیه که نکنه فراموش هرگز اینکه، همه از تر مهم و

 . چیه زندگی این

 همچون را جاناتان که کرد احساس و نشست روبی های لب روی دلنشینی لبخند

 .اوست ی اندازه از بیش درک و آگاهی ی شیفته و دارد دوست چارلی

 و خسته ی چهره به نگاهی و آورده صورتش مقابل را آینه لبخند، همان حفظ با

 .انداخت اش پژمرده

 را قبل زیبایی دیگر رنگش بی های لب بود، پریده رنگش و افتاده گود های چشم زیر

 می متصل دورش چندان نه ی گذشته به را او پیشینش های دندان هنوز اما نداشتند،

 .کردند
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 اش زندگی در را کمبودی و غم هیچ و بوده خوشحال و شاد آن در که ای گذشته

 مدام که بود کوین اسم به سمجی خواستگار اش، نگرانی بزرگترین و کرد نمی احساس

 .کرد می را اش چاپلوسی و پلکید می برش و دور

 بی و سفید که افتاد هایی لب یاد به روبی روح و جسم ابدیت، بلندای به ای لحظه در

 :کردند زمزمه سختی به بازدم، و دم آخرین در و بودند شده رنگ

 ...میشه تنگ براشون دلم_

 .آمد درد به قلبش و ماند خیره هایش دندان به روبی، اشک از پر های چشم

 رغم علی چرا بخندد؟ توانست نمی اکنون چرا پس بود، هایش خنده عاشق مایکل

 یافت؟ نمی بودن شاد و خندیدن برای دلیلی هایش جستجو تمام

 است، رفته او که داشت باور دیگر که بود این آن و داشت، وجود دلیل یک تنها شاید

 را صدایش و دید نخواهد را او هرگز دیگر که است جایی در مایکل که داشت ایمان

 .شنید نخواهد

 ناگوار های حقیقت دیگر همانند اما دردناک، و تلخ چند هر را، حقیقت این روبی

 .بود پذیرفته اش زندگی

 خورشید رنگ قرمز انوار برداشت، آینه در خودش کردن نگاه از دست که هنگامی

 .رفت فرو مطلق تاریکی در جا همه بعد، چندی و شده ظاهر

 .کنیم بازی رو ها اسم بیاین میگم که من_

 و کرده فرو جیمز آغوش در را سرش بود، زده وحشت اطرافش مطلق تاریکی از که سلنا

 :گفت لرزانی صدای با
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 .موافقم_

 :گفت و کرده جمع بغلش در را زانوهایش نیز روبی

 .همینطور منم_

 :گفت فورا جیمز

 !سلنا_

 :گفت ترس با و کرده بلند را سرش سرعت به نیز سلنا

 !بله؟_

 ...شده شروع بازی که اینه منظورم یعنی نه،_

 :گفت سلنا

 .آها_

 .شد گم جیمز آغوش در سرش دوباره سپس

 !آستین_

 :گفت ای خفه صدای با و کرده مکث سلنا

 !نورمن_

 !نااومی_

 !ایگور_

 !ریانام_

 :زد فریاد ناگهان و کرده فکر کمی بود، شده هول اندکی که جیمز
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 .مایکل_

 شوک حالتی با و کرده بلند را سرش فورا سلنا جیمز، دهان از اسم این پریدن از بعد

 .ماند خیره روبی به زده،

 گناهی مرتکب که کسانی همچون نیز جیمز نگفت، چیزی کس هیچ دقیقه چند تا

 روبی تنها میان آن در نزد، حرفی و انداخته پایین را سرش باشند، شده نابخشودنی

 و کشید دراز سرد زمین روی بر فورا و برگردانده ها آن از را رویش تعارف بی که بود

 .بست را هایش چشم

 می. بود نیامده در جیمز و سلنا از صدایی کوچکترین هنوز اما گذشت، ای ثانیه چند

 را سلنا ممتد، سکوت این و آورده در پای از را جیمز وجدان عذاب اکنون که دانست

 خواست می گونه این گویی نداشت، اهمیتی برایش اما است، ترسانده قبل از تر بیش

 .ببخشد التیام را قلبش عمیق زخم اندکی و بگیرد دو آن از را مایکل نبود انتقام

 .بخوابد کرد سعی و فشرده برهم را هایش چشم بدجنسی با روبی

 نیز او آیا کرد؟ می چه بود او جای به مایکل اگر که آمد می ذهنش به فکر این همش

 شد؟ می انجام هم فیزیکی برخورد میان این در یا دادمی نشان را خشمش سکوت با

 گذشت؟ می روبی یاد و نام کنار از راحتی به و نداشت اهمیتی برایش اصال شاید

 قضیه ی جنبه آن به خواست نمی زیرا داد، تکان شدت به را سرش فکر این با روبی

 پس که بود زیاد احتمالش و بوده تر کم بسیار زنان از مردها احساسات که کند توجه

 بود ناچار لحظه آن در. برود دیگری دختر سراغ به و کند فراموش را روبی هفته چند از

 است، نکرده درک را خودش به مایکل ی عالقه و عشق درستی به هرگز که کند اعتراف

 او، با اش عاشقانه ی بوسه اولین از پس ساعت چند درست که خورد می حسرت
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 ی عالقه میزان روبی که نشد پیدا فرصت این هرگز و کرده ترکش همیشه برای مایکل

 . کند مقایسه یکدیگر با را او و خودش

 تصورش خالف بر. بود نبرده خوابش و شده غرق افکارش در هنوز او و گذشت مدتی

 که بگوید بهشان و نکند سرسختی آن از بیش که گرفت تصمیم و شده تر آرام اکنون

 این هم آن و داشت وجود مشکلی اما ندارند، گناهی دو آن و اوست خود از مشکل

 .کند باز را هایش چشم نبود قادر راستی به بار این که بود

 تا که کرد می گمان نگریست، می اطرافش به و بود داده تکیه درخت به که زمانی

 نگه بسته را هایش چشم زیادی مدت که اکنون اما برد، نخواهد خوابش ها ساعت

 خودش دست ماندنش بیدار دیگر بودند، شده سنگین و گرم هایش پلک بود، داشته

 و دست نکند، فکر چیز هیچ به دیگر و بخوابد که کرد می وادار را او نیرویی انگار نبود،

 .بودند شده سست کامال پاهایش

 روبی؟_

 زبانش اما بدهد، جواب خواست می دلش شنید، ها دوردست از را سلنا صدای روبی

 بی. نبود زدن حرف به قادر دیگر که بود شده سنگین چنان هایش پلک همچون نیز

 برای فرصتی اما بود، فهمیده هم روبی خود دیگر را این داشت، وجود اشکالی شک

 و هشیاری و رفته فرو عمیق خوابی به حقیقتا بار این زیرا نکرد، پیدا تر بیش کندوکاو

 .رسید صفر عدد به اطرافش و حال زمان از اش آگاهی

 (طوالنی خواب)

 به. شد بیدار خواب از هایش چشم شدید سوزش با که بود نگذشته ثانیه چند هنوز

 آن از خبری دیگر حتی کند، باز را هایش پلک الی تواند می بار این که رسید می نظر

 .نبود قبل ی دقیقه چند سستی و و ضعف
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 نگرانی از را سلنا و جیمز تا پرید جا از بالفاصله موضوع، این فهمیدن از پس روبی

 .است خوب کامال حالش که بگوید ها آن به و دربیاورد

 دست ناچار به او و خورده هایش چشم به آفتاب مستقیم نور تعجب کمال در اما

 .کرد خودش بان سایه را هایش

 اما کرد، سلنا کردن صدا به شروع عجله با که بود شده سردرگم و متعجب چنان

 اکنون که مکانی و نیست جیمز و او از اثری که فهمید زود خیلی و نشنید او از جوابی

 .شناسد نمی وجه هیچ به نیز را بود آن در

 خوبی ی نشانه مکان آن در بودن که دانست می گرفت، فرا را سراپایش بدی حس

 .نبودند کنارش در و شده ناپدید نیز سلنا و جیمز که خصوص به نیست،

 و زمان ثانیه چند عرض در چطور که فهمید نمی و بود ها آن نگران شدت به روبی

 است، نارسیسا کار این که نداشت تردیدی. است کرده تغییر بودند آن در که مکانی

 معطلی بی چرا کرد؟ نمی اقدامی هنوز چرا اما بود، کرده پیدا را روبی جای او شک بی

 در نارسیسا که بود ممکن یعنی فرستاد؟ نمی سراغش به را پوشش شنل های شبح

 باشد؟ میان در دیگری شخص پای و باشد نداشته دخالتی کار این

 از قبل زیرا است، روز اکنون چرا که بود آن چرخید می سرش در وار دیوانه که سوالی

 اکنون که خورشیدی اما بود، مانده خورشید طلوع به ساعت چند هنوز خوابیدنش

 ساعت چندین که بود آن نشانگر تابید، می زمین به درختان برگ و شاخ پس از نورش

 .است گذشته طلوعش زمان از

 که آورد نمی یاد به اما کرد، نگاه بود، افتاده گیر آن در که جنگلی به لرز و ترس با روبی

 .باشد گذاشته آنجا به پا کنون تا
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#9 

 با که بود جمع حواسش دنگ شش حال همان در و کرده رفتن راه به شروع هدف بی

 .بگذارد فرار به پا صدایی، یا و حرکت کوچکترین

 بود، مطلق سکوت در جنگل و بود نشده شنیده صدایی هنوز طوالنی دقایق گذشت با

 انعکاس و جیمز و سلنا کردن صدا به کرد شروع بود شده راحت کمی خیالش که روبی

 .شد پخش محوطه آن در صدایش

 مقابلش، های بوته پشت در سریعی حرکت که بود کردنشان صدا سرگرم هنوز

 نگاه نقطه آن به دقت با و ایستاد جایش سر زده وحشت روبی. کرد جلب را توجهش

 شده پنهان آن پشت کوچکی موجودات که بود معلوم ها بوته خوردن تکان از. کرد

 جرئت فکر این با کرد؛ می لرزیدن به شروع ها بوته از کمی قسمت بار هر زیرا است

 ...و زد کنار را ها آن حرکت یک با و شد نزدیک ها بوته به آرامی به و کرده پیدا

 !وای_

 می پا و دست و کرده گیر ها بوته الی که افتاد کوچکی و سفید خرگوش به روبی چشم

 های دست زیرا کند آزاد آزاد را خود است تالش در هاست ساعت که بود معلوم زد،

 .بودند شده خونی و زخمی کوچکش

 بیرون به شروع مالیمت با و کرده نوازش است ترسیده رسید می نظر به که را او روبی

 می بیرون بدنش از که تیغی هر با نوا بی خرگوش. کرد هایش دست از ها تیغ کشیدن

 داخل به که بلندی و باریک تیغ آخرین روبی آنکه تا خورد، می تکان و لرزید می آمد

 .کشید بیرون ها بوته میان از را او و آورده در را بود رفته فرو بدنش
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 از سرش و بوده هایش دست کف ی اندازه به اش جثه که بود داشتنی دوست موجود

 .بود زده بیرون انگشتش میان

 خودش به را او و بوسیده را سرش بارها و بارها که بود شده اش شیفته چنان روبی

 است ممکن بدهد فشار را او آن از بیش اگر که رسید نتیجه آن به کم کم اما فشرد،

 .بزند بیرون حدقه از هایش چشم

 آنگاه کرد، رها بدنش طرف دو از را هایش دست و گذاشته زمین روی را او لبخند با

 زخم زیرا بود، بعید او از که کرد دویدن به شروع سرعتی چنان با کوچک خرگوش

 .شد ناپدید اطراف های درخت پشت در سپس و داشتند خونریزی هنوز هایش

 کسی هر بدهد، ادامه راهش به که گرفت تصمیم و ایستاده بهتری ی روحیه با روبی

 از یکی روبی که بود موقع آن و آمد می سراغش به باالخره بود آورده اینجا به را او که

 .کرد می نثارش را معروفش های مشت همان

 بیشتر قدم یک هنوز اما کرد، رفتن راه به شروع و داد تکان را سرش کالفگی با

 .شد نزدیک ها بوته به دیگر بار رنگی، آبی برق دیدن با که بود برنداشته

 هروقت از بزرگتر اما. بخش شفا های میوه ی دانه بودند، خودشان کرد، نمی اشتباه

 و درخشان چنان و زد می روشن آبی به رنگشان و شده گرد کامال اکنون بودند، دیگری

 .شود خیره آن به ابد تا خواست می دلش کسی هر که بودند براق

 کرد، نمی نگاه او به واقع در اما داشت، نگه چشمش مقابل را ها آن بزرگترین روبی

 از مایکل و دین همراه که زمانی برگشت، پیش ها ماه به آور سرسام سرعتی با ذهنش

 گرفتند، پناه بوته همین کنار درست ها آن گریختند، می پوش شنل های شبح دست

 ...نیز جنگل آن پس
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 !آدونیسه جا این... کاترینه جنگل_

 نیز پرنده چندین فریادش صدای با نشست، زمین روی و گفت را این زنان فریاد روبی

 .شدند دور آنجا از و کرده پرواز مجاور های درخت از

 در اکنون او باشد، برگشته بفهمد آنکه بی را راه همه این که بود سخت باورش

 افتاده گیر نداشتند او از شناختی هیچ که سرزمینی در جیمز و سلنا و بود آدونیس

 .بودند

 به تهوع حالت همیشه مثل و شد چندان دو اش دلشوره واقعیت، این شدن آشکار با

 زانوهایش روی را سرش زد، حلقه هایش چشم در اشک ناخودآگاه آمد، سراغش

 .شد بلند اش گریه هق هق و گذاشت

 چنان آن بود، بدتر نیز بودند افتاده گیر کالینوس در که زمانی از حتی وضعیتش اکنون

 .آمد نمی بر دستش از کردن گریه جز به کاری که بود چاره بی و درمانده

 کرد آرزو قلبش تهه از و گذشت هایش چشم مقابل از جاناتان تصویر لحظه چند برای

 این آنکه با. دهد نجات بود، شده گرفتارش که اسفباری وضع آن از را او و بیاید که

 را وجودش پایانی بی نور همچون فکرش حتی اما رسید، می نظر به ممکن غیر آرزویی

 . آمد بند کند اراده خودش آنکه بی اش گریه بعد، ای ثانیه و کرد می روشن

 به نیز اش سرگیجه و تهوع حالت و بودند بازگشته عادی حالت به هایش نفس دیگر

 .بودند رفته بین از زمان هم طور

 شروع حال همان در و نکرد بلند زانوهایش روی از را سرش شدن، تر آرام وجود با روبی

 کامال مرموز شخص آن برای انتظار برای تصمیمش انگار کرد، بدنش دادن تاب به

 . بود جدی
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 رفتن راه صدای حتی داشت اطمینان روبی که بود رفته فرو سکوت در چنان جنگل

 در خفیفی صدای که زمانی رو این از. شنید خواهد نیز را جنگل موجود کوچکترین

 اطرافش به را نگاهش و کرده بلند سرعت به را سرش رسید، گوش به اش نزدیکی

 ...و دوخت

 که چوبی ی کلبه به ناباوری و تحیر با روبی نداشت، پایانی روز آن های شگفتی انگار

 .ماند خیره بود شده ظاهر اش قدمی چند ی فاصله در

 جایش سر انگار و نبود بدنش اعضای از کدام هیچ دادن تکان به قادر ثانیه چند تا

 .بود شده میخکوب

 آشنایی حس اما گرفت، فرا را وجودش سراسر سرعت به زهر همچون دودلی و شک

 !نکن تردید! جلو برو: گفت می او به وجودش در نیز

 نکند، اعتماد چیز هیچ به لحظه آن در که زد می نهیب او به منطقش و عقل طرفی از

 وعده با که پیکری غول سوسک دو بود؛ نرفته یادش از هنوز نیز لوییز و میالنا ی خاطره

 نهایت در و بخورند، شامشان جای به را او داشتند قصد و انداخته دام به را او کمک ی

 .دادند نجات را جانش که بودند مایکل و فرد این

 دیگری ی چاره اما بیافتد، دشمنانش ی تله در اشتباه به هم باز که خواست نمی دلش

 دیگر گذشته آن از باشد، سرگردان جنگل در توانست می کی تا رسید، نمی ذهنش به

 موجوداتی دست از که کرد می پیدا سرپناهی باید او و بود نمانده هوا تاریکی به چیزی

 امان در آمدند، می بیرون هایشان النه از ای طعمه آوردن چنگ به برای شب، در که

 . بود می

 به رسیدن با شد، نزدیک کلبه به مطمئنی نا و کوتاه های قدم با و برخاسته جا از روبی

 .شد وارد و کرده باز کامال را آن و کشید عمیقی نفس اش، چوبی در
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 آنجا شد می باعث و بوده ور شعله نیز آن دیواری آتش بود، روشن و نور پر کلبه داخل

 .باشد مطبوع و گرم واقعی ی خانه یک همچون

 کسری و کم هیچ گشت می چه هر و کرد می نگاه کلبه دیوار و در به واج و هاج روبی

 .بود انسان یک زندگی محله کلبه آن حقیقتا که انگار یافت، نمی آنجا در

 یک در بودن احساس با اما بود، سردرگم و گیج آمده پیش اتفاقات از هنوز آنکه با

 .بود شده زده هیجان و سرحال خانه،

 خیره قرمزش و آبی های شعله به و نشسته دیواری آتش کنار و زمین روی ناخودآگاه

 آتش، زیر های چوب سوختن صدای جز به و رفته فرو مطلق سکوت در جا همه. ماند

 .شد نمی شنیده دیگری صدای

 و کرد می نگرانش و عصبی هستند، وضعیتی چه در جیمز و سلنا اکنون آنکه به فکر

 تر بیش نیز کلبه سکوت. دارد نگه آرام و راضی را خود توانست نمی وجه هیچ به

 است، برگردانده آدونیس به را او که شخصی آن داشت توقع هنوز زیرا داد، می آزارش

 به پا کس هیچ و گذشتند طوالنی های دقیقه اما دهد، نجاتش خبری بی آن از و بیاید

 . نگذاشت کلبه درون

 و شده ناامید کم کم کشید، می انتظار و بود کرده تیز را گوشش آن از قبل تا که روبی

 نمی هایش چشم به خواب حتی که بود عجیب. داد تکیه کلبه ی دیواره به را سرش

 آن به نیازی دیگر اکنون و کرده سپری خواب در را زیادی سالهای که انگار آمد،

 .نداشت

 گوش به فریادی صدای ناگهانی طور به که بود دیوار روی بر سرش هنوز دلسردی با

 .شد باز شدت با کلبه در آن یک و رسیده
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 نتوانست العملی عکس هیچ ثانیه برای روبی که بود سریع چنان شخص آن ورود

 .ماند خیره او به تعجب با و پریده جا از بعد ی ثانیه چند اما بدهد، نشان

 بینی. زد می برق رنگش سبز های چشم و رسید می کمرش تا بلندش و طالیی موهای

 لب و انداخت می اش کودکی دوران های عروسک یاد به را او که بود کوچک چنان اش

 .بودند صورتی باریکش های

 به نداشت، را نگاهش گرفتن توان بود، چسبیده سرش پشت دیوار به کامال که روبی

 .بود ندیده را دختر آن از تر زیبا عمرش تمام در که راستی

 یکدیگر دیدن از چنان ها آن دوی هر بود، دوخته چشم او به هیجان با نیز دختر

 .بودند کرده فراموش را مکان و زمان که بودند زده شگفت

 هستی؟ کی تو_

 و برداشته جلو به قدمی اختیار بی بخشش، آرامش و دخترانه صدای شنیدن با روبی

 بند زبانش که شد خوشحال قدر آن آسا برق ی لحظه یک برای. شد گرد هایش چشم

 .آمد

 که دختری همان داشت؟ وجود هم او از زیباتر مگر بزند؟ حدس بود نتوانسته چطور

 واضح چنان آن را اش چهره هیچگاه اما داشت، حضور هایش کابوس در همیشه

 .بود ندیده

 ...لیانا...ل_

 که شد باعث همان و آورد زبان به را او نام گلویش، در بغض وجود با سختی به روبی

 .شود لرزان و دار خش نهایت بی صدایش
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 عجیبی لبخند با همچنان و نداد نشان العملی عکس هیچ خودش، نام شنیدن با لیانا

 کسی. بگیرد آغوش در را او و برود جلو که خواست می دلش روبی اما. ماند خیره او به

 .شد نارسیسا های طلبی قدرت فدای اش زندگی ی همه که را

 مقابلش در اکنون بود، شنیده همه از را اش زیبایی و ها خوبی وصف که دختری

 امکان چطور بود؟ نرفته دنیا از پیش ها سال او مگر اما. زد می لبخند او به و ایستاده

 باشد؟ ایستاده اش قدمی چند ی فاصله در سالم و زنده اکنون که داشت

 :گفت و انداخته اطرافش به نگاهی فورا و شده نگران موضوع آن به فکر با روبی

 ...نکنه کجام؟ من...م_

 روبی؟ ترسناکه انقدر مردن_

 .کرد پیش از تر زده وحشت را روبی و پرسید را سوال این خونسردی نهایت در لیانا

 چجوری؟... اما_

 :گفت و زد لبخندی لیانا

 همون. شدی مسموم" سارس گل های گرده با کنم فکر خوبیه، سوال... چجوری_

 ...و گذاشتی زمین روی و سرت که موقع

 هایش اشک و نشسته زمین روی ناباوری با شنید، نمی را او های حرف دیگر روبی

 بزند؟ حرف مردن از آسوده و راحت چنان آن توانست می لیانا چطور. شدند جاری

 کردن رها مگر بود؟ رنج بی و آسان قدر آن هایمان عزیزترین از شدن جدا و رفتن مگر

 باشد؟ ساده چنین توانست می بود، انسان دوش روی بر که هایی مسئولیت

 :کرد زمزمه درخشان های چشم آن به خیره و کرده بلند را سرش دلخوری با روبی
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 نمی من. تونم نمی... من اما بگذری، چیزت همه از که باشه آسون تو برای شاید_

 تونم نمی کنم، ول و دوستام تونم نمی کنم، ول و بودن سپرده بهم که ماموریتی تونم

 !کنم ول و پدرم

 .پیچید کلبه در صدایش انعکاس و گفت فریاد با را آخرش ی جمله روبی

 اما شود، خشمگین و عصبی او ی زننده برخورد از لیانا که داشت انتظار لحظه آن در

 راحتی صندلی تنها روی حالی در و زده لبخند باز روی با کند، اخم حتی آنکه بی او

 :گفت آرامی صدای با نشست، می کلبه

 .نداشتم پدر من_

 جوش به خیالی بی همه آن از خونش اما نزد، حرفی و ماند خیره او به تعجب با روبی

 .بود آمده

 ...و زندگیم عشق تنها مردنم، از قبل و دادم، دست از رو مادرم سالگی شونزده تو_

 اولین و ببیند را بود انداخته سایه لیانا صورت روی بر که شیفتگی توانست روبی

 :کرد زمزمه ناخودآگاه را آمد ذهنش به که اسمی

 .جان_

 کنار کوچک های چین توانست روبی و خندید و داد تکان را سرش مشتاقانه لیانا

 از نیز لیانا قد حتی که فهمید می کرد می دقت تر بیش که حاال. ببیند را چشمهایش

 .نبود ساله هفده جوان دختر یک دیگر او که انگار است، تر زنانه اش چهره و تر بلند او

 باهاشون مرگم از بعد داشتم آرزو که همونطور اما دادم، دست از رو ها اون من_

 عمرم تمام در که هستن زوجی بهترین واقعا مادرم و پدر دونی می. کردم مالقات

 .دیدم
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 .کرد پیش از تر گیج را روبی و خندید هم باز لیانا

 داره؟ وجود جایی همچین داره؟ حقیقت... یعنی دیدی؟ رو اونا تو... تو_

 تکان مثبت ی نشانه به را سرش و گذراند نظر از را روبی صورت اجزای مهربانی با لیانا

 .داد

 :پرسید و پرید جا از هیجان و شور با و شده پاک روبی ذهن از چیز همه آن یک در

 ببینمش؟ دوباره تونم می من یعنی پس_

 .کرد نگاه او به لبخند با فقط بدهد جوابی آنکه بی و انداخت او به عمیقی نگاه لیانا

 :گفت کالفگی با روبی

 دیدی هم رو جان حتما... حتما دیدی، خانوادتو مرگ از بعد که گفتی خودت_

 .ببینم و مایکل تونم می منم پس درسته؟

 .زودی به_

 انتهای از خنک و روان آب با ای رودخانه کرد احساس کلمه آن شنیدن با روبی

 ماند منتظر و زد لبخندی ساعت چند آن در بار اولین برای است، شده جاری وجودش

 .بشنود را او های صحبت ی ادامه تا

 وقتی اما زمینی، روی انسان ترین کامل انگار هست وقتی... عجیبیه چیز عشق_

 .ایستادی زندگیت کجای که فهمی نمی خودتم حتی نیست

 .فهمیدی رو این هم مایکل از بعد حتی تو کنم می فکر من... اما

 :گفت گیجی با بود، سردرنیاورده او حرف از که روبی

 فهمیدم؟ رو چی من_
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 وجود و زیبا ی چهره محو چنان روبی شد، نزدیک او به و برخاسته جا از آرامی به لیانا

 دست لیانا. کرد فراموش نیز را خود نام لحظه چند برای که بود شده بخشش آرامش

 .کرد نوازش را روبی ی گونه و آورده باال را اش کشیده و ظریف های

 .گذاشت او دست روی را دستش و بسته را هایش چشم اختیار بی روبی

 از که چیزهایی تمام رغم علی تو برسی، خوای می کجا به و ایستادی کجا اینکه_

 .برگردی باید تو. بیای اونجا به تونی نمی پس فهمیدی، اینو دادی دست

 باز را هایش چشم آنکه بی او و شدند جاری سیلی همچون دیگر بار روبی های اشک

 از رویایی، و ناب ی دقیقه چند در که داشت حقیقت این. داد تکان را سرش کند،

 از توانست نمی کرد می چه هر اما بود، شده قرار بی و تاب بی مایکل با مالقات تصور

 .هستند دیدارش منتظر اکنون اش خانواده تنها و دوستان مردم، که ببرد یاد

 همین همیشه. کردم تحسینت و دیدمت که هایی وقت تمام مثل روبی، باش قوی_

 .بمون طور

 :پرسید ناباورانه و کرده باز را خیسش های پلک الی روبی

 دیدی؟ می منو تو_

 :گفت و زد او به ای مادرانه لبخند لیانا

 دونه با و عشقت جون کردی می سعی و بودی جنگل توی که وقتی حتی... همیشه_

 .بدی نجات بخش شفا ی میوه های

 سبز های چشم است، کرده بغض که رسید می نظر به زیرا کرد، مکث کمی لیانا

 :گفت و کرده اش ناراحتی و بغض میان ای خنده سپس بودند، شده پر رنگش
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 ترین قشنگ صحنه اون و بودی، سرزمین در انسان ترین عاشق لحظه اون در تو_

 خیره اون های چشم به که هایی وقت غیر به البته بود، مرگم از بعد زندگی ی صحنه

 !شم می

 عمیقی لبخند که شد باعث و کرد اضافه شیطنت و عجله با را آخرش ی جمله لیانا

 .بنشیند روبی های لب روی

 فرو یکدیگر آغوش در شدت با سپس ماندند، خیره یکدیگر به ای لحظه لیانا و روبی

 .رفتند

 .بشنود را لیانا قلب ضربان صدای حتی و ها نفس داغی توانست می روبی

 .برگردی باید دیگه_

 سخت او از کندن دل تصور فشرد، را لیانا بیشتری شدت با جمله این شنیدن با روبی

 .بود ترسناک دید، نخواهد را او دیگر آنکه احساس بود،

 گرمش آغوش و شود کم هایش دست فشار است ممکن لحظه هر که دانست می

 .شود ناپدید

 و کرده حلقه کمرش دور را دستش توان آخرین با آخر لحظات در درست رو این از

 .شد تار و تیره جا همه و شده ناپدید آغوشش در لیانا بعد ای ثانیه

 (بیراس ی تله)

 شو...بیدار... پدرت خاطر به... من بخاطر به... کنم می خواهش... روبی_

 صدا گذشت می چه هر اما شنید، می ها دوردست از را سلنا ی گریه هق هق صدای

 توانست می اکنون. گشتند می بر هایش احساس تک تک و شدند می تر واضح ها
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 مستقیم تابش داغی کند، احساس اش بسته های پلک پشت از را آفتاب نور

 ...سارس ریز بسیار های گل لمس و صورتش پوست روی بر خورشید

 .کنم می خواهش باش آروم سلنا،_

 امیدی نا روبی و بود لرزان نیز خودش صدای اما داشت، سلنا دلداری در سعی جیمز

 .کرد می احساس را کالمش در نهفته

 بیرون روز و حال آن از را ها آن و کند باز را هایش چشم زودتر چه هر داشت دوست

 یکدیگر به اینگونه که بودند ریخته چسب هایش پلک روی بر انگار اما بیاورد،

 .بودند چسبیده

 هر با گرفت تصمیم ماند نتیجه بی هایش چشم کردن باز برای تالشش که زمانی

 .بزند حرف و کرده باز را دهانش شده که زوری و ضرب

 .بم..خو ن...م_

 خشکش های لب روی را زبانش روبی شد، قطع سلنا ی گریه صدای ناگهانی طور به

 .داد تکان آرامی به را گردنش و کشید

 خورد؟ تکون... اون_

 .زد حرف که بخورم قسم بدترکیب های اسکلت اون جون به حاضرم چیه؟ تکون_

 :گفت رسایی اما ضعیف صدای با بار این روبی

...  الیزابت... هم اسمش! داد یاد بهم معلمم... بزنم حرف... بلدم... خب آره_

 .بود جانسون

 !ای زنده تو نمیشه باورم_
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 سینه در نفسش شد باعث و انداخته روبی آغوش در را خود کنان ویغ و جیغ سلنا

 :زد فریاد بلندی صدای با بود، خوشحال نهایت بی که جیمز شود، حبس

 !زندست که بودم مطمئن خودم من زندست، که معلومه_

 کرده باز را راستش پلک الی سختی به نشست، می زمین روی سلنا کمک به که روبی

 :گفت و

 برسه روزی خواد نمی دلم هیچ کن باور بود، مشخص کامال هم صحبتت لحن از آره_

 .بدی دلداریم تو که

 سرگیجه مدام زیرا کند، حفظ را تعادلش روبی تا کرد کمک و خندید بیخیالی با جیمز

 .کرد می سقوط زمین روی بر گاه، تکیه یک داشتن بدون و داشته

 نیز آن از بعد و کند، باز کامال را هایش چشم شود موفق روبی تا کشید طول مدتی

 چند در زیرا ببیند، واضح طور به را مقابلش ی منظره تصویر تا کشید طول دقیقه چند

 .بود گرفته را دیدش جلوی آلود، مه ای هاله اول ی ثانیه

* 

 .بودم شده امید نا کامال دیگه که کن باور شی، بیدار تا کردیم صدات ساعت چند_

 روبی ی شانه روی را سرش رفتند می راه که همانطور و گفت را این ناراحتی با سلنا

 .گذاشت

 بودند، افتاده راه به دیگر بار اصرارش با و شده بهتر روبی حال که شد می ساعتی چند

 طوری اما داد، می دست از را تعادلش و رفت می گیج سرش گاه بی و گاه هنوز آنکه با

 جنگل به رسیدن آن از بیش توانست نمی اینکه آن از تر مهم و برود راه نتواند که نبود

 .بیندازد تاخیر به را
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 فکر بود، شده بدل و رد لیانا و او بین که هایی حرف به مدام اش بیداری زمان از

 چه اگر دارد، یاد به جزئیاتش تمام با را خوابش چطور که بود عجیب برایش. میکرد

 به او آنکه مخصوصا نداشتند، رویا و خواب به شباهتی هیچ بود دیده که چیزهایی

 .کند لمس را لیانا های دست بود توانسته راحتی

 آن در زیرا کند، تعریف او برای را خوابش گرفت تصمیم و انداخت سلنا به نگاهی

 صحبت برای فرصت بهترین این و رفت می راه ها آن از جلوتر قدم بیست جیمز لحظه

 :بود

 بود؟ چجوری قیافم بودم خوابیده که زمانی سلنا،_

 باشه؟ چطوری خواستی می همیشه، مثل درست_

 می کند خیلی نبضتم زدی، می حرف نه کردی، می حرکت نه که بود این فرقش تنها

 .زد

 ندادم؟ نشون واکنشی هیچ شب تمام یعنی پس...که اینه منظورم! نه_

 سوال این حاال مردم؟ می نگرانی از داشتم چی واسه کردی فکر پس نه، که معلومه_

 چیه؟ برای ها

 :گفت ناراحتی با و کشید عمیقی نفس روبی

 که بود واضح اونقدر چیز همه دیدم،ولی می خواب داشتم مدت اون تمام تو من_

 اون! .... دادم نجات و خرگوش یک جون حتی من باشه، بوده خواب نمیشه باورم

 !بود ناز خیلی

 عقلش سالمت به انگار که بود جوری نگاهش طرز ماند، خیره او به تعجب با سلنا

 :پرسید دودلی و شک با سپس است، کرده شک
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 دیدی؟ خوابی چه_

 کند، صحبت به شروع و برگردد او سوی به هیجان با روبی که بود کافی سوال همین

 که جنگلی. گرفت می جان هایش چشم برابر در جزئیات با گفت می که ای جمله هر

 و بود کرده گیر بخش شفا های میوه ی بوته الی که خرگوشی زد، قدم آن در ها ساعت

 که کسی دیدن باالخره و شد ظاهر هایش چشم برابر در که ای کلبه داد، نجاتش روبی

 احساس کرد می تعریف بیشتر می چه هر. داشت را دیدنش آرزوی پیش ها مدت از

 . شود می آرام و سبک که کرد می

 تاثیر تا شد خیره سلنا به و کرد تازه نفسی رسید، پایان به هایش حرف که زمانی

 اما رسید، می نظر به متعجب و زده بهت سلنا. ببیند او در را اش طوالنی های صحبت

 .است ناراحت و عصبی اندازه بی او که شد متوجه روبی کرد باز را دهانش که هنگامی

 بودی؟ گذار و گشت حال در تو کردیم می صدات داشتیم ما که مدتی تمام تو یعنی_

 چیز همه بینم، می خواب دارم که دونستم نمی خودمم حتی من گفتم، که بهت! نه_

 ...که بود واقعی قدر اون

 دیدی؟ رو لیانا خواب توی گفتی تو ببینم کن صبر_

 مگه؟ چطور آره، لیانا، پرنسس_

 خواب یک باشه چی هر بشی، درگیرش نباید زیاد کنم می فکر من... فقط هیچی،_ 

 ...دیگه بوده

 :گفت عصبانیت با بود، نیامده خوشش حرف این از چندان که روبی

 دم؟ می ربط بهم رو چی همه بیخودی دارم من کنی می فکر چیه؟ منظورت_
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 :گفت فورا دستپاچگی با سلنا

 ...که گم می دارم فقط من! نه! نه_

 به دیدم می اینجا به اومدنم از قبل هایی کابوس نصف که بگم باید اطالعت محض_

 .بود خودش خود اون دیدم، و پرنسس من مطمئنم حاال پس شدن، تبدیل حقیقت

 بود تردید دچار هنوز که سلنا برداشت، تر تند را هایش قدم آمیز قهر حالتی با روبی

 .نماند عقب تا دوید سرش پشت

 آنچه برعکس. رفت می جلو و کوبید می زمین روی را پاهایش دلخوری و حرص با روبی

 نگرانی بر که شد موجب تنها و نبود خوب برایش اصال سلنا با زدن حرف کرد می گمان

 .شود افزوده اش

 نمی را حقیقت این سلنا اینکه است، دیده را لیانا که داشت اطمینان وجود تمام با او

 را حرفش تا باشند کسانی که داشت امید هنوز زیرا نداشت، اهمیتی برایش پذیرفت

 .بود جاناتان ها آن صدر در و کنند قبول کاست و کم بی

 به. افتاد مقابلش انبوه جنگل به نگاهش موقع همان و شد راحت کمی فکر این با

 بود، مانده آویزان اش شانه از کیف که درحالی و آورده بیرون کیفش از را نقشه سرعت

 .کرد دنبال را بودند کرده گذاری عالمت جاناتان کمک به که درخشانی های نقطه

 بود کرده مشخص جاناتان که را روشنی سبز ی نقطه توانست باالخره جستجو کمی با

 :گفت کند، خودش متوجه را سلنا و جیمز که بلندی صدای با و بیاید را

 .بود گفته جاناتان که جنگلیه همون! رسیدیم_

 دو در و رساندند او به را خود دو حالت با و کردند دنبال را روبی نگاه رد جیمز و سلنا

 .ایستادند طرفش
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 :گفت سلنا

 باشه؟ داشته جونور تا صد ممکنه که جنگلی همون_

 :گفت جیمز

 !داره باریس توش که همون_

 :گفت دهنده هشدار حالتی با روبی

 .بریم بیاین حاال. خودشه آره! بیراس_

 :گفت انگیز وسوسه حالتی با و کرده متوقف را او جیمز بردارد، قدمی روبی آنکه از قبل

 کنی؟ فکر بهش راجع بیشتر خوای می_

 کنان زمزمه گوشش زیر سلنا دهد، جوابی آنکه از قبل دیگر بار و ماند خیره او به روبی

 :گفت

 .کنیم انتخاب رو دیگه راه یک باشه بهتر شاید_

 ده می جون داره، صفایی چه اینجا ببین بمونیم، همینجا و شب بهتره! درسته آره_

 !خوابیدن برای

 فکر به و انداخته جنگل به آمیزی تردید نگاه بود، شده محاصره طرف دو از که روبی

 هم حق البته که) است، دلهره و ترس از دو آن های حرف دانست می آنکه با. رفت فرو

 نیز خودش اما.( رسید می نظر به هولناک و ترسناک بسیار زاویه آن از جنگل داشتند،

 درستی کار هوا، تاریکی از قبل درست هم آن جنگل به شدن وارد که داشت شک

 از بهتر خیلی آنجا در ماندن که رسید می نتیجه آن به کرد می فکر چه هر. باشد

 و نا نیز خودش گذشته آن از است، مرگبار خطرات از پر که است جنگلی در خوابیدن
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 خیال با خواست می دلش و نداشت را درنده موجودات آن با شدن رو به رو برای رمقی

 .کند استراحت دوستانش کنار در راحت

 بودی؟ گذار و گشت حال در تو کردیم می صدات داشتیم ما که مدتی تمام تو یعنی_

 چیز همه بینم، می خواب دارم که دونستم نمی خودمم حتی من گفتم، که بهت! نه_

 ...که بود واقعی قدر اون

 دیدی؟ رو لیانا خواب توی گفتی تو ببینم کن صبر_

 مگه؟ چطور آره، لیانا، پرنسس_

 خواب یک باشه چی هر بشی، درگیرش نباید زیاد کنم می فکر من... فقط هیچی،_ 

 ...دیگه بوده

 :گفت عصبانیت با بود، نیامده خوشش حرف این از چندان که روبی

 دم؟ می ربط بهم رو چی همه بیخودی دارم من کنی می فکر چیه؟ منظورت_

 :گفت فورا دستپاچگی با سلنا

 ...که گم می دارم فقط من! نه! نه_

 به دیدم می اینجا به اومدنم از قبل هایی کابوس نصف که بگم باید اطالعت محض_

 .بود خودش خود اون دیدم، و پرنسس من مطمئنم حاال پس شدن، تبدیل حقیقت

 بود تردید دچار هنوز که سلنا برداشت، تر تند را هایش قدم آمیز قهر حالتی با روبی

 .نماند عقب تا دوید سرش پشت
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 آنچه برعکس. رفت می جلو و کوبید می زمین روی را پاهایش دلخوری و حرص با روبی

 نگرانی بر که شد موجب تنها و نبود خوب برایش اصال سلنا با زدن حرف کرد می گمان

 .شود افزوده اش

 نمی را حقیقت این سلنا اینکه است، دیده را لیانا که داشت اطمینان وجود تمام با او

 را حرفش تا باشند کسانی که داشت امید هنوز زیرا نداشت، اهمیتی برایش پذیرفت

 .بود جاناتان ها آن صدر در و کنند قبول کاست و کم بی

 به. افتاد مقابلش انبوه جنگل به نگاهش موقع همان و شد راحت کمی فکر این با

 بود، مانده آویزان اش شانه از کیف که درحالی و آورده بیرون کیفش از را نقشه سرعت

 .کرد دنبال را بودند کرده گذاری عالمت جاناتان کمک به که درخشانی های نقطه

 بود کرده مشخص جاناتان که را روشنی سبز ی نقطه توانست باالخره جستجو کمی با

 :گفت کند، خودش متوجه را سلنا و جیمز که بلندی صدای با و بیاید را

 .بود گفته جاناتان که جنگلیه همون! رسیدیم_

 دو در و رساندند او به را خود دو حالت با و کردند دنبال را روبی نگاه رد جیمز و سلنا

 .ایستادند طرفش

 :گفت سلنا

 باشه؟ داشته جونور تا صد ممکنه که جنگلی همون_

 :گفت جیمز

 !داره باریس توش که همون_

 :گفت دهنده هشدار حالتی با روبی
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 .بریم بیاین حاال. خودشه آره! بیراس_

 :گفت انگیز وسوسه حالتی با و کرده متوقف را او جیمز بردارد، قدمی روبی آنکه از قبل

 کنی؟ فکر بهش راجع بیشتر خوای می_

 کنان زمزمه گوشش زیر سلنا دهد، جوابی آنکه از قبل دیگر بار و ماند خیره او به روبی

 :گفت

 .کنیم انتخاب رو دیگه راه یک باشه بهتر شاید_

 ده می جون داره، صفایی چه اینجا ببین بمونیم، همینجا و شب بهتره! درسته آره_

 !خوابیدن برای

 فکر به و انداخته جنگل به آمیزی تردید نگاه بود، شده محاصره طرف دو از که روبی

 هم حق البته که) است، دلهره و ترس از دو آن های حرف دانست می آنکه با. رفت فرو

 نیز خودش اما.( رسید می نظر به هولناک و ترسناک بسیار زاویه آن از جنگل داشتند،

 درستی کار هوا، تاریکی از قبل درست هم آن جنگل به شدن وارد که داشت شک

 از بهتر خیلی آنجا در ماندن که رسید می نتیجه آن به کرد می فکر چه هر. باشد

 و نا نیز خودش گذشته آن از است، مرگبار خطرات از پر که است جنگلی در خوابیدن

 خیال با خواست می دلش و نداشت را درنده موجودات آن با شدن رو به رو برای رمقی

 .کند استراحت دوستانش کنار در راحت

 .مونیم می همینجا و شب. باشه خب، خیلی_

 :گفت و داد تکان هوا در را مشتش بالفاصله جیمز

 .میکنم ردیف و چادر سریع من پس! خودشه! آفرین_
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 که حالی در نیز سلنا و نشسته زمین روی روبی شد، چادر کردن برپا مشغول که جیمز

 .گرفت جای کنارش در پایید، می را او چشمی زیر

 ناراحتی؟ دستم از هنوز_

 .نه_

 .نمیاد نظر به اینجوری اما_

 :گفت سردی نسبتا لحن با و کرد مکث ثانیه چند روبی

 نجات منو تا اومدین و کشیدین دست عادیتون زندگی از من بخاطر جیمز و تو_

 .کنم نمی فراموش و لطفتون این هیچوقت و متشکرم ازتون من بدین،

 :گفت ناباورانه سلنا

 ...و پیشت بیام خواستم خودم من زنی؟ می داری که حرفیه چه این_

 ...بیفته اتفاقی راه بین اگه بیاد، که شد مجبور تو بخاطر جیمز اما خواستی، تو_

 منتظر تونست می بیاد، من با نبود مجبور هم اون ضمن در! نمیوفته اتفاقی هیچ_

 که نخواه ازم کنم می خواهش. کن بس کنم می خواهش روبی... من خدای... تا بمونه

 کنه، می نگاه چطور تو به جیمز دونم نمی... من. بدم شرح رو تو به نسبت احساسم

 .کنم نمی ولت وقت هیچ. خواهرمی مثل تو من برای اما

 .ماندند حال همان در کوتاهی مدت تا ها آن و گرفت آغوش در را روبی سرعت به سلنا

 .تو بریم بیاین. زدم و چادر که بگم اومدم نیستم، احساساتتون ابراز مزاحم اگه_
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 اشکش محسوسی نا طرز به که حالی در سلنا و شدند جدا یکدیگر از فورا روبی و سلنا

 را او و کرده کوتاهی مکث جیمز کنار در سپس پرید، جا از کنان خنده کرد، می پاک را

 .شد چادر وارد فورا سپس و بوسید

 :گفت عجیبی لحن با بود، ایستاده روبی مقابل در هنوز که جیمز

 تو؟ بیای خوای نمی_

 سعی که حالی در و برخاسته از نیز او سپس انداخت، او های چشم به نگاهی روبی

 :گفت و دزدیده او از را نگاهش باشد، عادی کامال اش چهره کرد می

 حسابی حتما صبح نزدیک کنم، درست کوچیک آتیش یک خوام می من برین، شما_

 .شه می سرد

 گفتگو از پس انگار شد، دور او از و شده کار به دست فورا جمله این گفتن از بعد روبی

 همچون را جیمز آن از قبل تا. بود کرده پیدا او به نسبت عجیبی احساس سلنا با

 بود، خواهد کنارش در جا همه و همیشه سلنا همانند که دید می برادری یا و دوست

 و ندارد او با نسبتی هیچ جیمز صورت هر در که آمد ذهنش به فکر این شب آن اما

 .کند رها را او راه ی نیمه در و بیاورد کم بعد به جایی یک از که است طبیعی

 چرخید می سرش در فکری همچین اینکه از بود، همان نیز نگاهش دزدیدن دلیل

 حق و کرده لطف خیلی او به نیز همانجا تا جیمز دانست می زیرا بود، زده خجالت

 .برگردد اش عادی زندگی به بخواهد که دارد

 های چوب و خشکیده های شاخه کردن جمع به شروع موضوع همین به فکر با روبی

 درست کوچکی آتش که شد موفق بعد ساعتی و کرده بود، محوطه آن در که سنگینی

 ها آن از صدایی هیچ و بودند چادر در اکنون جیمز و سلنا. کند درست چادر کنار در
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 احتمال نشود، چادر وارد فعال که داد ترجیح روبی صورت هر در اما شد، نمی شنیده

 کنار رو این از دارند، خلوت و تنهایی به نیاز هفته چند از پس نیز ها آن که داد می

 .ماند خیره اش نارنجی و قرمز های شعله به و نشسته آتش

 .باش هات دست مواظب_

 اندازه از بیش هایش دست که شد متوجه و پرید جا از جیمز صدای شنیدن با روبی

 .اند شده قرمز و گرفته قرار آتش های شعله معرض در

 .نبود حواسم اصال بودم، فکر توی. ممنونم...م_

 :گفت نشست، می او کنار که حالی در جیمز

 ...بودی فکر توی زیادی انگار_

 .کرد نگاه او به و چرخاند را سرش روبی

 داخل؟ نیومدی چرا_

 ممکن لحن ترین صادقانه با سپس و کرده مکث کمی بردارد، او از چشم آنکه بی روبی

 :گفت

 .باشین تنها بخواین شاید کردم فکر بشم، مزاحمتون نخواستم_

 :گفت و انداخته باال را ابروهایش جیمز

 شرایطی؟ همچین یک توی_

 با بود، انداخته سایه اش چهره روی بر کامال وجدانش عذاب احساس حاال که روبی

 :گفت ناراحتی
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 شم می باعث دارم من... نداره وجود هم امکانش شرایطی همچین یک تو درسته،_

 ...شین دور هم از ها شما

 و پریده نبودند، بیش مزخرفاتی نظرش در که او های حرف میان به کالفگی با جیمز

 :گفت

 !روبی کن بس خدا بخاطر_

 :داد ادامه درماندگی با جیمز و کرد نگاه او به تعجب با روبی

 دارند، دوست همدیگرو واقعا که نفر دو که میشه باعث چیزی همچین کنی فکر تو_

 بشن؟ دور هم از

 :گفت دلش در اما نداد، جوابی روبی

 .آره_

 :گفت کنان البه چیست، او جواب دانست می انگار که جیمز

 و بوسیدن فقط عشق. کنی می و فکرش که نیست چیزی اون عشق روبی کن باور_

 ...نیست ات معشوقه کردن لمس

 .نشنید را او بعدی ی جمله و انداخته زیر را سرش بود، شده سرخ صورتش که روبی

 میگم؟ چی فهمی می کافیه، باشن هم کنار که همین اما_

 :گفت کنان زمزمه و داد تکان آرامی به را سرش روبی

 نداشت؟ توقعی همچین یک ازم بود زنده مایکل اگه... یعنی_
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 من اما شناختیم، همدیگرو ماه چند ی اندازه به فقط ما ببین! نه که معلومه_

 حقیقی عشق هیچ واقع در. بره بین از جوری این که نبود چیزی اون عشق مطمئنم

 .نمیره بین از اینجوری

 :گفت و زد لبخندی رسید، می آرامش به داشت کم کم که روبی

 وقتی اما زمینی، روی انسان ترین کامل انگار هست وقتی! عجیبیه چیز واقعا عشق_

 ...ایستادی زندگیت کجای که فهمی نمی هم خودت حتی نیست

 دیگر بار سپس کند، درک خوبی به را لیانا ی جمله معنی تا کرد مکث ای لحظه روبی

 :گفت کنان خنده و کرده نگاه جیمز به

 .ممنونم_

 :گفت و زد لبخندی جیمز

 .نداشت قابلی_

 اضافه آمیزی سرزنش لحن با رفت، می چادر سمت به که همانطور و شد بلند آنگاه

 :کرد

 اما بود، سلنا کنار در بودن دلیلم بیشترین شاید. خواستم خودم اومدم، اینجا به اگر_

 اگر. بودم شدم خسته عادی زندگی اون از واقعا چون بودم هم خودم فکر به من

 خیکی رئیس اون های پرونده و بودم نشسته کوچیکم دفتر توی االن نبود تو با دوستی

 !کردم می جا به جا رو

 :گفت قاطعانه جیمز و خندید روبی
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 بهترین هم مایکل و تو بود، زندگیم سفر بهترین این گم، می راست کن باور_

 ازت رو مسخره های حرف اون ندارم دوست هم دیگه. بود خواهی و بودین دوستانم

 .هستیم پیشت آخرش تا ما. بشنوم

 از بهتر خیلی روبی وضعیت شد، چادر وارد و زد مهرآمیزی لبخند جیمز که هنگامی

 خودش، به جیمز و سلنا ی عالقه و دوستی از اطمینان بر عالوه اکنون زیرا شد، قبل

 .بود کرده درک و یافته را عشق از تری درست درک

 تصمیم اما گرفت، قرار آتش مقابل در و برگشته کامال دیگر بار ثانیه، چند از پس

 باعث کار، این با اگر حتی کند، استراحت و شده چادر وارد زود خیلی که داشت

 بعد ی دقیقه چند و زده لبخندی خودش بدجنسی به روبی. شد می دو آن ناامیدی

 کامال را اش ورودی و شده چادر وارد بود، آلود خواب و خسته شدت به که حالی در

 .بست

 .افتادند راه به خورشید، درآمدن از بعد درست بعد روز صبح

 و سلنا به دزدکی نگاه روبی رفتند، می راه وقفه بی خط یک در نفر سه هر بار این

 اما ببیند، جنگل به شدن نزدیک به نسبت را ها آن العمل عکس تا انداخت جیمز

 و خونسرد کامال که رسید می نظر به و کرد نمی منعکس را حسی هیچ دو آن ی چهره

 .باشند آرام

 سخت برایشان را رفتن راه که بود زخیمی گیاهان از پر کردند، می عبور ها آن که جایی

 می باعث و پیچیده پاهایشان الی گیاهان ی ساقه بار یک دقیقه چند هر زیرا کرد، می

 .بدهند دست از را تعادلشان شد

#10 
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 و داد دست از را تعادلش و کرد گیر ها ساقه همان از یکی به سلنا پای هنگام همان در

 نگه ثابت را او و گرفت را بازویش زیر موقع به جیمز اما خورد، تلو تلو جلو سمت به

 .داشت

 با جیمز اما کشید، عمیقی نفس بود، خورده جا حسابی لحظه یک در که روبی

 :گفت عصبانیت

 شن؟ نمی تموم چرا لعنتی های ساقه این_

 :گفت و زد ها آن به ای ضربه پا با روبی

 .ان متصل بهم ها ساقه ی همه ببین،. گیاهن یک مال همشون اینا_

 ان؟ طوالنی انقدر هاش ساقه که گیاهیه چه این ولی میگی، راست_

 :گفت و انداخت باال را اش شانه روبی

 ممکنه حتی شه، می پیدا گیاهی نوع هر ها اینجا دونم می من که جایی تا_ 

 .باشن هم خطرناک

 :گفت کرد، می نگاه پایش زیر های ساقه به بدگمانی با و بود کرده اخم که جیمز

 کنیم؟ عجله شه می ده، می دست بهم بدی های احساس یک داره کم کم_

 .داریم نگه دست باید شدنشون تموم محض به ولی آره،_

 ...زودتر تا بریم تر تند تونیم می ما چی؟ برای آخه_

 .نیست رسیدن تر دیر یا زودتر بحث_

 تکان را سرشان گیجی با سردرنیاوردند، او های حرف از بود معلوم که جیمز و سلنا

 :دادند



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربرzahra bagheri ( |  لیانا رمان سوم جلد) جنگل میان ای کلبه رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

133 

 

 کدومشون هر ممکنه بیراس ، از پر جنگل این که بود گفته جاناتان نیست؟ یادتون_

 .کنیم احتیاط باید پس بشن، مانعمون عبورمون موقع

 به که را بلندی ی ساقه عصبی حالتی با اش، جمله کردن تمام از بعد بالفاصله روبی

 .کرد دویدن به شروع و زده کنار بود، پیچیده پایش مچ دور

 از نهایت در دقیقه، چند از بعد و کردند دویدن به شروع هم جیمز و سلنا او از بعد

 .رسیدند مرتب و دست یک های علف از پوشیده زمین به و کرده عبور ها ساقه میان

 .شدیم راحت شرشون از باالخره_

 .داد تکان را سرش تند تند بود جنگل ی محوطه به حواسش تمام که روبی

 کنیم؟ چیکار باید حاال خب_

 می چشم به ها آن از دوری ی فاصله در که خاموشی و تاریک جنگل به هنوز که روبی

 :گفت عجله با کرد، می نگاه خورد،

 .گردم برمی و دم می آب گوشی و سر یک رم می من کنین، کاری شماها نیست الزم_

 متوقف را او جیمز که برود تا برگشت ها آن ی زده وحشت های چهره به اعتنا بی روبی

 :گفت آمیزی تمسخر لحن با و کرده

 اون سالمتی به بخورین هم با ببر، هم نوشیدنی تا چهار خوای می چی؟ دیگه_

 !خوشگلشون های چنگک

 :گفت حوصلگی بی با سپس و شود تمام اش خنده تا ماند منتظر روبی و خندید سلنا

 .بریم هم با تا سه هر که شه نمی چیه؟ منظورت_

 !رم می من تامون؟ سه هر گفته کی_
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 زیرا) کند، بیوه ازدواج از قبل را دوستش بهترین نداشت قصد وجه هیچ به که روبی

 چنین با رویارویی آمادگی اش، جسمانی توانایی رغم علی جیمز که داشت اطمینان

 :گفت ای زننده گول لحن با( ندارد را موجوداتی

 جفتمون از تونم می چطوری من بری تو اگه باشه؟ ما مراقب اینجل باید کی اونوقت_

 کنم؟ مراقبت

 :گفت کنان زمزمه بود، مانده دوراهی میان ظاهرا که جیمز

 .میریم هم با پس خب_

 :گفت رفت، می در کوره از داشت که روبی

 چی؟ سلنا پس_

 :گفت کند فکر آنکه بی بود، شده دستپاچه که جیمز

 !بره سلنا خب_

 چی؟_

 به درمانده واقعا دیگر که جیمز رفت، غره چشم او به عصبانیت با روبی و زد جیغ سلنا

 .کشید صورتش به دستی ناراحتی با رسید، می نظر

 که دهد نمی اجازه اش مردانه غرور که دانست می و کرد می درک را او نگرانی روبی

 بسته را پایش و دست نیز سلنا حضور طرفی از و بفرستد خطر دل به را دختر یک

 :گفت بخشی اطمینان لحن با بنابراین بود،

 .افته نمی اتفاقی هیچ دم می قول ، نباشین نگران_
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 می نظر به پریده رنگ نیز سلنا زیرا گفت، ها آن دوی هر به خطاب را جمله این روبی

 .شد دور جا از بلندی های قدم با و فشرده نرمی به را دستهایشان سپس رسید،

 ی محوطه به کافی ی اندازه به که هنگامی و شد تر نزدیک جنگل به دو حالت با روبی

 سمت آن به دزدکی و گرفته پناه رنگی سبز و بزرگ ی تنه پشت شد، نزدیک آن تاریک

 .انداخت نگاهی

 که پیکری غول های بیراس از خبری و آمد می نظر به عادی آنجا از چیز همه

 .نبود بود، شنیده جاناتان از را وصفشان

 از ای نشانه کوچکترین همچنان اما کرد، بازرسی را اطراف تمام دقت با همانجا از روبی

 گرفت تصمیم و شده راحت خیالش کم کم. خورد نمی چشم به مشکوک حرکت یک

 پیدا ها بیراس ی کله و سر آنکه از قبل تا برساند، جیمز و سلنا به را خود زودتر چه هر

 .شوند دور محدوده آن از شود

 رسید نظر به نیز لحظه چند برای برگردد، را آمده راه سرعت آخرین با تا برگشت روبی

 آسمان از ساقه صدها آسا برق ی لحظه یک در اما ندارد، وجود مشکلی هیچ که

 .کشیدند باال سمت به را او باورنکردنی سرعتی با و شده پدیدار

 در فقط و نکرد پیدا را زدن جیغ فرصت روبی که افتاد اتفاق سریع قدر آن چیز همه

 سر اش شانه از کیفش رفتن باال هنگام بدبختانه اما کند، آزاد را خود بتواند بود تالش

 .بود افتاده رنگ سبز ی تنه همان پای و خورده

 سر کامال دیگر زیرا است، شده جمع سرش در بدنش خون تمام کرد می احساس روبی

 بشنوند، را فریادش و داد صدای جیمز و سلنا که داشت امید هنوز اما بود، شده ته و

 خشونت با ها ساقه ناگهان که بکشد بلندی جیغ خواست و کرده تازه نفسی رو این از

 .انداختند زمین روی بر متری چند ی فاصله از و کرده رها را او
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 شده خرد بدنش های استخوان تمام کرد احساس زمین، به برخورد از پس آنکه با

 او متاسفانه اما اند، گذاشته خودش حال به را او دیگر که بود خوشحال حداقل است،

 پیکر غول و بزرگ ی تنه همان به متعلق که هایی ساقه زیرا بود، اشتباه در سخت

 .آوردند هجوم سمتش به و آمده سراغش به دیگر بار بودند

 سنگین های ضربه جلوی کرد سعی و گرفته صورتش مقابل را دستش وحشت با روبی

 به ترس با روبی. شد می تر خشن گیاه آن رفتار گذشت می چه هر اما بگیرد، را ها آن

 کم کم اما کند، جدا خود از را ها ساقه تا انداخت می چنگ توانست می که جایی هر

 .پوشاندند را دهانش روی و پیوسته ها آن به نیز دیگری های ساقه

 به محکم چنان ها ساقه زیرا رفت، باد بر سلنا و جیمز کردن صدا برای امیدش دیگر

 .بکشد نفس توانست می سختی به دیگر که بودند چسبیده دهانش

 دیگر. است رسیده خط آخر به که کرد احساس مدت آن در بار چندمین برای روبی

 زمین روی پشت به او. بودند شده ناتوان و سست ساقه همه آن میان پاهایش و دست

 می زاویه آن از وجود این با شد؛ می دیده صورتش زحمت به دیگر و بود خوابیده

 می خم سویش به تر بیش لحظه به لحظه که ببیند را تنه آن بزرگ ی حفره توانست

 شدت از هایش چشم و است وقوع شرف در اتفاقی چه که فهمید زود خیلی روبی. شد

 .شدند گشاد ترس

 هیچ به فکرش دیگر شدند، می بسته ناخودآگاه هایش پلک و آمد نمی باال نفسش

 به را سرش که بود آن دهد انجام توانست آخر لحظات در که کاری تنها رسید، نمی جا

 .بچرخاند بود، آمده آن از که راهی سمت

 ...شد می نزدیک او به دوان دوان که دید را شخصی آنگاه و
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 لحظه هر که دید می را او پرشتاب و بلند های قدم بازش نیمه های پلک زیر از روبی

 هوا در دویدنش سرعت بخاطر هایش دست. شد می تر واضح تصویرش و تر نزدیک

 نمایان عریانش بدن و شده باز چسبانش و چرم لباس های بند و خوردند می تکان

 زد می تندی به اش شقیقه نبض و شدند می فشرده هم بر مدام هایش لب. بود شده

 !دار نگه باز هاتو چشم! بیار طاقت_

 هایش گفته به که نبود قادر اما انداخت، می طنین گوشش در اش گرفته و بم صدای

 خالی دست با آنکه بر علم با مرد آن. بودند گرفته بر در را او هنوز ها ساقه کند، عمل

 را شمشیرش و برخاسته جا از معطلی بی شود، نمی ها ساقه کردن پاره به موفق هرگز

 اما شد، زده وحشت دهد انجام خواست می او که کاری تصور از روبی. کشید بیرون

 از بود، شده پوشانده کلفتی ی ساقه توسط هنوز دهانش زیرا کند مخالفتی نتوانست

 :زد فریاد دلش در رو این

 !نه_

 و کرد بلند هوا در را شمشیرش و نداد نشان توجهی روبی آمیز التماس نگاه به مرد آن

 .آورد فرود او نزدیکی در جایی بعد، ای ثانیه

 و متحرک های ساقه بازگشت، خود عادی حالت به چیز همه ثانیه چند در گاه آن

 قدرت با رنگ سبز ی تنه شدند، رها زمین روی و شده جان بی ناگهان گیاه آن خشن

 .رفت فرو مطلق سکوت در جا همه و ماند حرکت بی نیز او و برگشته خود جای سر به

 درک را موقعیتش روبی تا کشید طول ای دقیقه چند گیر، نفس لحظات آن از بعد

 .کند
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 هایش دست. زد می نفس نفس و بود کشیده دراز زمین روی حالت همان در هنوز

 .بودند زده یخ انگشتانش نوک و لرزیدند می

 خوبه؟ حالت_

 چشم با پسری. ماند خیره اش ناجی به حیرت و بهت با و پریده جا از ناخودآگاه روبی

 .کرد می نگاه او به خونسردی با و بود زده زانو کنارش در مشکی موهای و

 ای گونه به او حالت افتاد، پسر آن های دست گرفتن قرار طرز به اراده بی روبی چشم

 اش همیشگی کار گوشتخوار، های تنه دست از دخترها دادن نجات انگار که بود

 .است

 های نگاه دست از سباستین کردند، نگاه یکدیگر به که کوتاهی مدت گذشت از پس

 :گفت و آمد ستوه به دختر آن متعجب و خیره

 .نیست امن هیچ اینجا بریم، شو بلند شد، تموم من صورت تحلیل و تجزیه اگر_

 دیگر اما ماند، خیره روح بی و سرد های چشم آن به همچنان و نداد او به جوابی روبی

 :پرسید را چرخید می سرش در مدام که سوالی تردید و شک با و نیاورد طاقت

 ...دیدم قبال رو تو من_

 :گفت خشکی لحن با و کرده مکث لحظه یک برای سباستین

 خبری؟ یا بود سوالی جملت این_

 اما بزند، لبخند او ی قیافه حالت به کرد سعی سباستین نداد، جوابی و کرد اخم روبی

 :گفت درنگ بی و نشد موفق

 .دونم می خودم که بگم باید بود خبری اگر اما. دیدی آره، بگم، باید بود سوالی اگر_
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 یاد به کرد سعی شد، می بیشتر لحظه هر پسر آن به نسبت اش بدگمانی که روبی

 که سباستین اما است، دیده کجا قبال را خونسرد صورت و سرد چشمان آن که بیاورد

 روبی ی شقیقه روی را اش اشاره انگشت بود، شده او ی متفکرانه حالت متوجه

 :گفت و گذاشته

 مرز کنار کوهستان، ی محوطه. گم می خودم بیاری، فشار مغزت به زیاد نیست الزم_

 .پیش روز ده درست ، حفاظتی

 بود، او به آدرس یک دادن مشغول انگار که کرد ادا را جمالت این جوری سباستین

 با مغزش زیرا بزند حرفی نتوانست اما شد، او آمیز تمسخر لحن متوجه نیز روبی

 شد زده ذهنش در ای جرقه نهایت در و بود؛ اطالعات آن پردازش سرگرم باالیی سرعت

 .درخشید هایش چشم و

 .پاشو دیگه حاال خب،. اومد یادت کنم فکر_

 :گفت عصبانیت با و نخورد تکان روبی اما شد، بلند جایش از سباستین

 ...اونایی از یکی تو بودی، مرز از خارج تو_

 :گفت مالیمت با سباستین

 .کنی می اشتباه داری_

 اونقدر که عجیبه اما بودی؟ ایستاده مرز داخل تو و کنم می اشتباه من یعنی جدی؟_

 ...چون بدی نشون واکنش تونستی زود

 .نبودم مرز داخل لحظه اون فقط من نیستم، میگی که اونایی از من_

 :زد فریاد و پرید جا از بود کرده فراموش را بدنش درد دیگر که روبی
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 ندیده رو تو حاال تا اما شناسه، می رو مردمش تک تک جاناتان میگی، دروغ داری_

 .بود

 در زیرا شد، متعجب بود دیده را او ثانیه چند تنها که مردی نام شنیدن با سباستین

 .بود آشنا برایش او نام حتی شگفتی کمال

 کنی؟ سرهم جدید داستان یک تا میکنی فکر داری چیه؟_

 بدهد، ادامه را دروغ این تواند نمی آن از بیشتر دیگر که داشت اطمینان سباستین

 :کرد آغاز را دیگری دروغ خونسردی با و کرد عوض را موضعش بنابراین

 برای شانسی هیچ من زدی حرف ازش که مردی وجود با اینکه مثل خب، خیلی_

 .ندارم دروغم دادن جلوه راست

 دروغش هم اول از: فهماند می او به زبانی بی زبان با انگار که زد پوزخندی جوری روبی

 .است نکرده باور را

 :گفت او پوزخند به توجه بی سباستین

 سال من ولی سخته باورش که دونم می. نیستم اونا از...من که بگم اینو باید اول_

 زندگی جنگل توی سالهاست من... دارم و خودم زندگی و موندم طرف بی که هاست

 خبری هیچ اون از واقع در... پدرم و مرده پیش ها سال مادرم خودمم، فقط کنم، می

 .ندارم

 حالت از شاید تا ماند خیره او ی چهره به دقت با و کرد تنگ را هایش چشم روبی

 ...نه یا گوید می راست که بفهمد صورتش

 ...کنم می زندگی خودم ی واسه و نزدم آسیب کسی به حاال تا ام، شماها مثل من_
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 صدایش و رسید می نظر به خونسرد و آرام دیدارشان اولین مثل پسر آن ی چهره

 ای شبهه و شک هیچ که زد می حرف جوری وجود این با نداشت، لرزشی کوچکترین

 زود خیلی هنوز او به اعتماد و اطمینان برای که البته اما گذاشت؛ نمی باقی روبی برای

 .بود

 :گفت و کرده حفظ را آمیزش تردید حالت روبی

 باور نارسیسا ی دسته دارو با نبودن ی درباره حرفتو که کنیم فرض خب، خیلی_

 ...داری چیکار اینجا بگو بهم حاال کردم،

 در خشمش برق کرد سعی اما شدند، مشت بدنش کنار در سباستین های دست

 :گفت قبل از سردتر لحنی با و انداخته پایین را سرش نشود، دیده هایش چشم

 خیلی اون! ا دی شدم، سفر این به مجبور یاب کم گیاه یک کردن پیدا برای من_

 .هستش لی لی های گل ی شیره درمانش راه تنها و مریضه

 حالت بود، شده سیخ موهایش تمام ناگهان خشمگینی ی گربه همچون که روبی

 :گفت بلندی صدای با و گرفته خود به دفاعی

 کیه؟ ا دی این حاال پس ام، تنها هاست سال گفتی که تو_

 :گفت آرامی به و فشرده هم بر را هایش لب حرف این شنیدن با سباستین

 .شده بزرگ من پیش بچگی از شاخه، تک اسب یک ا دی_

 اش عجوالنه قضاوت از که حالی در و کرده فروکش جمله آن شنیدن با روبی خشم

 :گفت بود، پشیمان

 .ندیدم نزدیک از و شاخ تک اسب یک حاال تا من_
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 :داد جواب فورا سباستین

 .نیستن دیدنی اونقدرام_

 کنارش در بچگی از خودش ی گفته به که موجودی به نسبت او کالم سردی از روبی

 آن کنار از اعتنا بی چنین این که بود ندیده را کسی هرگز آن بر عالوه خورد، جا بود

 .بگذرد انگیز شگفت موجودات

 یقینا که برساند جیمز و سلنا به را خود زودتر داشت دوست زیرا نزد، حرفی دیگر اما

 منطقه آن: که بود فکر آن در بیشتر روبی آن، از گذشته بودند، نگران و مضطرب اکنون

 .نیست امن وجه هیچ به

 نجات و جونم تو ممنونم، واقعا کمکت از...  دوستام پیش برم باید دیگه من خب،_

 ...من و دادی

 دوستات؟ گفتی_

 هایش حرف شدن قطع از که روبی و پریده او های حرف میان احتیاط بی سباستین

 :گفت بود، ناراحت

 گیر اما بدم، آب گوشی و سر یک بیام که کردم ول تر طرف اون مایل یک رو اونا آره،_

 ...و افتادم گوشتخوار گیاه این

 .خوره نمی رو چیزی گیاه این_

 :داد ادامه مقدمه بی سپس گفت، را این قاطعانه سباستین

 یکیه، هم با مسیرمون جاهایی یک تا که دونی می آخه بیام؟ باهات منم میشه_

 بهتره؟ باشیم هم با اگه کنی نمی فکر نیست، امن اصال که هم اینجا
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 آن در را احساسی هیچ که خورد تاسف و ماند خیره او صورت عادی حالت به روبی

 سربه کمی نه جواب با توانست می دید می پرشور و مشتاق را او اگر کند، نمی پیدا

 تمام بود، خشک چنین این پسر آن که اکنون اما بگذارند، خوش و بگذارد سرش

 او روی بر نه، یا و آره جواب که داشت اطمینان زیرا کرد، فروکش کار این برای تمایلش

 :ندارد تاثیری

 ...تا کنم مشورت دوستانم با باید نیستم، تنها من که گفتم... راستش_

 .بریم هم با رو اونا پیش تا تونیم می پس خب، خیلی_

 را اش مشکی موهای که کرد پیدا عجیبی میل روبی و افتاد راه به و برگشت سباستین

 .بکشد ته از

 موهای روی بر نگاهش ناخودآگاه و رساند او به را خود عجله با روبی ثانیه چند از پس

 یک در.شد متوقف بودند، آمده در تیره ای قهوه رنگ به خورشید مقابل در که او

 جلوی سختی به مرتبش، و کوتاه موهای کشیدن و او دوش بر پریدن تصور با لحظه

 .گرفت را اش خنده

 خندی؟ می چی به_

 محو اش چهره از خنده آثار حالی در و رفت ای غره چشم او چشمی زیر نگاه به روبی

 :پرسید و کرده عوض را بحث شد، می

 بود؟ چی پس نبود، گوشتخوار گیاه یک اون اگه راستی_

 :گفت برگرداند، او سمت به را سرش آنکه بی سباستین

 .میوفته جنگل به مسیرشون که ای برگشته بخت های آدم برای تله یک_
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 زاره؟ می رو ها تله این کی_

 .نیست موجود یک تنها چون کیا، بگی بهتره_

 :گفت لب زیر و پرید رنگش سرعت به روبی

 موجود؟_

 .اوناست کار ها تله این. هاست بیراس زندگی محل اینجا که دونی می کنم فکر_

 زارن؟ می تله چی برای اما_

 .خورن می و کنن گیر تله تو که کسایی اونا... بگیرن مهمونی بخوان که وقتی برای_

 حس با و آمد فرود دلش در آجری که کرد احساس آخرش، ی جمله شنیدن با روبی

 .کرد توقف لحظه چند خوردگی بهم دل

 و انداخت او به دقیقی نگاه سپس شد، متوقف و شده روبی تاخیر متوجه سباستین

 :پرسید

 خوبه؟ حالت_

 :گفت فقط و گذاشته اش معده روی بیشتری فشار با را دستش روبی

 .آره_

 جیمز و سلنا که محلی به رسیدن زمان تا و کرد رفتن راه به شروع حال همان در سپس

 ی تله در نبود پسر آن اگر که میکرد فکر مدام اما نزد، حرفی کشیدند می را انتظارش

 با غریبه پسر آن. یافت نمی نجاتی راه حقیقتا بار این شاید و کرده گیر ها بیراس

 در این اما. پنداشت می او مدیون را خود روبی و بود او ناجی تفاوتش بی رفتار وجود

 .دانست نمی را اسمش حتی هنوز که بود حالی
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* 

 (مخفی اردوگاه)

 اطمینانه؟ قابل مطمئنی_

 دفعه مانند او و پرسید می روبی از جنگل به شدن وارد زمان از سلنا که بود سوالی این

 :گفت و انداخته باال را هایش شانه قبل های

 .باشه بدی پسر کنم نمی فکر اما نیستم، مطمئن_

 !بد بگی چی به داره بستگی_

 از سرش اکنون و کرد می حرکت سرشان پشت نگهبانان همچون که گفت جیمز را این

 .بود زده بیرون روبی ی شانه پشت

 فکر کمی سپس کشید، عصبی نفس بود، خورده جا اش ناگهانی حضور از که روبی

 :گفت و کرده

 ...کنم نمی فکر اما باشه، داشته رو ما به رسوندن آسیب قصد که کسی به_

 نداره؟ که معلوم کجا از_

 :گفت تردیدی پر لحن با روبی و پرسید را سوال این فورا سلنا

 ...کنم نمی فکر من که گفتم... بود کرده اقدام حاال تا که داشت اگه خب_

 !مناسبه فرصت یک منتظر شاید_

 را این ای هشداردهنده لحن با بود، آمده کش ای زرافه همچون گردنش که جیمز

 صدای شنیدن با که کرد باز را دهانش بود، رسیده انفجار مرز به که روبی و کرد گوشزد

 :پریدند جا از نفر سه هر دیگری شخص
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 .بودین مرده تاتون سه هر حاال تا که باشین مطمئن کنم، کاری خواستم می اگر_

 را این ای قاطعانه لحن با بود، ایستاده ها آن از نزدیکی ی فاصله در حاال که سباستین

 .ماند خیره ها آن به و گفت

 که بودند یکدیگر با گفتگو سرگرم چنان زیرا ماندند، مبهوت و مات روبی و جیمز سلنا،

 .بودند گذاشته خود دودلی و شک جریان در را سباستین و نکرده احساس را او حضور

 هایش دست و شده نزدیک روبی به رسید می نظر به دو آن از تر زده وحشت که سلنا

 .زد ضربه پشتش به دست با او کردن آرام برای نیز روبی فشرد، را

 رفت، می جلو زنان قدم که طور همان و کرده عادی غیر و بلند ی خنده جیمز ناگهان

 :گفت و زد سباستین ی شانه به محکمی ی ضربه

 البته که ترسیدن کمی یک دخترا. ..فقط! داریم اعتماد بهت ما پسر، چیه حرفا این_

 ...دارن هم حق

 :گفت کنان پچ پچ و کرده نزدیک سباستین گوش به را سرش سپس

 دخترا؟ نه مگه. دیگه دونی می خودت_

 و کج ها آن برای را ابرویش و چشم و پرسید روبی و سلنا از را آخرش سوال جیمز

 .کرد معوج

 قهرآمیز حالتی با سلنا و رفت ای غره چشم او، ی عاجزانه تالش جواب در روبی

 .گذشت ها آن کنار از روبی دوشادوش

 :گفت نگرانی با و برگشت سباستین سمت به جیمز

 .ترسن می ذره یک هنوز که گفتم_
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 اکنون او رفتند، می پیش جنگل دل در سباستین های راهنمایی با که بود ساعتی یک

 توانست نمی ماه یک از پس اگر حاال و نداشت بازگشتی راه که بود گرفته تصمیمی

 .بود انتظارش در بدی عاقبت دهد، تحویل نارسیسا به را روبی

 در و شده تر نزدیک روبی به که بود آن کند امیدوار را او توانست می که چیزی تنها

 هرگز و است عادی کامال انسان یک روبی انگار که کند وانمود جوری نارسیسا مقابل

 تقدیم ملکه به نیز را دیگر نفر دو که فکر این حتی. ندارد لیانا یا و جاناتان با ارتباطی

 اندازه بی شعف و شور کنند، افشا را مردم اقامت دقیق محل که کند وادارشان و کرده

 .کرد می ایجاد دلش در را ای

 آن کرد می باید که کاری تنها و داشت فاصله قدم یک نظیر بی موفقیتی با اکنون او

 .کند اجرا احسنت نحو به را شجاع و باهوش ولی تنها، پسری قالب در نقشش که بود

 های درخت آن از ترسش اکنون و گذاشت می جنگل به قدم بار چندمین برای روبی

 عبارتی به بود، ریخته کامل طور به اطرافش طبیعی غیر تاریکی و کشیده فلک سربه

 و سکوت این که بود گرفته قرار خطر معرض در چنان آدونیس و کالینوس جنگل در او

 .شد نمی اش نگرانی و ترس موجب وجه هیچ به تاریکی

 تالش تمام اما رسیدند، می نظر به دلواپس و مضطرب اندکی جیمز و سلنا او خالف بر

 .ندهند نشان را این که کردند می را خود

 .شدم خسته من بریم؟ راه باید کی تا_

 که سباستین و شکست را سکوت طوالنی مدت از پس که بود کسی تنها سلنا

 :پرسید بود، شده متعجب

 زودی؟ همین به_
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 هیکل قوی مرد یک که جیمز حتی داشت اطمینان زیرا خورد، جا سوال این از روبی

 ضربه بخاطر نیز خودش روز و حال است، شده خسته وقفه بی روی پیاده آن از است

 این و نبود دو آن از بهتر زیاد ی فاصله آن از شدن پرت و ها ساقه پی در پی های

 دیده سباستین ی چهره در توانی کم و درماندگی از عالئمی کوچکترین که بود عجیب

 .شد نمی

 :گفت روبی

 .شدم خسته منم آره، خب_

 :گفت فورا و انداخت روبی به نگاهی سباستین

 ...زود انقدر اما اومدین دنیا به سرزمین این توی که عجیبه_

 ...نیومدیم دنیا به اینجا ما_

 .افتاد زمین روی و گفت را این حوصلگی بی با سلنا

 . رفت غره چشم او به بود شده عصبی اش احتیاطی بی و صریح پاسخ از که روبی

 :گفت و شد خیره سباستین مشتاق های چشم به سپس

 خوایم می و ایم خسته االن ما نفر سه هر صورت هر در کنین، ولش رو ها حرف این_ 

 .بدی ادامه راهت به تونی می داری عجله خیلی تو اگه اما کنیم، استراحت

 :گفت آمیز کنایه و برگشت حال همان در بنشیند، سلنا کنار و برود تا برگشت روبی

 .باشی موفق... راستی آهان،_
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 عکس که بود مشتاق لحظه آن در بست، را هایش چشم و داد تکیه درختی به روبی

 الی که نداد اجازه غرورش اما ببیند، اش توجهی بی به نسبت را سباستین العمل

 .کند باز را هایش پلک

 غرور کرد، مکث ای لحظه و شده خشمگین او ی بسته های چشم دیدن با سباستین

 نارسیسا سخت مجازات و بازگردد را آمده راه که کرد می وادار را او اش ذاتی لجبازی و

 آن تحمل از پس که زد می نهیب او به منطقش و عقل طرفی از اما بخرد، جان به را

 و دختر آن آوردن دست به شک بی. کند تمام را تمامش نیمه کار و بماند مشقت همه

 .داشت را خشم و حقارت آن گذراندن ارزش کوهستان، اهالی مخفیگاه از اطالع

 زودی به که کرد فکر خود با و کرده آرام دیگر بار را ذهنش تازه افکار این با سباستین

 .کرد خواهد رام را مغرور و سرکش دختر این

 روی بر کند، نگاه ها آن به آنکه بی و کرده حرکت درخت ترین نزدیک سمت به آنگاه

 .نشست جنگل نمناک زمین

 .بود رفته فرو مطلق تاریکی در جنگل و بود گذشته نیمه از شب

 درختان تراکم زیرا بود، نرسیده نیز مهتاب نور حتی بودند نشسته ها آن که جایی در

 .شد می زمین به روشنایی رسیدن مانع و بود بیشتر محوطه آن در

 برگ خش خش ها، گرگ ی زوزه صدای بار یک ثانیه چند هر آفتاب، غروب زمان از

 همین و شد می شنیده پنهان های کایمرا ی نعره و مرموز حیوانات ی ناله درختان،

 به گوش انگیزی وحشت طور به و شده خواب بی ها آن نفر سه هر که بود شده موجب

 .باشند زنگ
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 سباستین بود، تفاوت بی جنگل آور دلهره فضای به نسبت که کسی تنها جمع آن در

 . بود بسته را هایش چشم و لمیده زمین روی خونسردی کمال در که بوده

 همچون توانست می که کرد می آرزو و خورد می را او محکم شخصیت حسرت روبی

 توانست نمی هرگز روبی تاسف کمال در اما باشد، خونسرد و آرام شرایطی چنین در او

 غریب، و عجیب صداهای شنیدن هنگام را قلبش ضربان رفتن باال دفعه هر جلوی

 .بگیرد

 .بخوابین بگیرین نباشین، نگران انقدر_

 آن نفر سه هر به خطاب را جمله این اینکه با بود، کرده باز را هایش چشم سباستین

 .بود شده دوخته روبی به مستقیما نگاهش اما گفت، ها

 :گفت ضعیفی صدای با و انداخت اطراف به نگاهی جیمز

 جنگل توی و شب هیچوقت حاال تا که تا سه ما واسه اما راحته، تو برای گفتنش_

 ...جوکه یک مثل بیشتر حرفت این نگذروندیم

 :پرسید و شده جا به جا کمی بود، کرده گیر او ی جمله روی بر فکرش که سباستین

 کردین؟ می زندگی کجا شما مگه_

 برق تاریکی آن در که روبی دارد، را او به دادن جواب قصد جیمز که رسید نظر به

 :گفت فورا و کرده جلوگیری فاجعه یک از بود، دیده را سباستین های چشم

 ...گذروندم جنگل توی رو شبی چند حاال تا من اما_

 برانداز را او شده تنگ هایی چشم با سباستین و کرده سکوت همگی ثانیه چند برای

 .بود کرده عوض را صحبتشان موضوع مشکوکی طور به که کرد
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 :پرسید حیرت با جمیز ناگهان

 ...یا میگی جدی داری_

 :گفت فورا ناراحتی با سلنا

 ...که هست زمانی همون به مربوط این میگه، راست_

 لحظه هر که دانست می و بود آمده ستوه به فکر بی زوج آن لقی دهن از که روبی

 و پریده هایشان صحبت میان به دیگر بار یک بیاید، میان به مایکل نام است ممکن

 :گفت

 از هنوزم من ها وقت اون تمام وجود با ضمن در کنم، فکر بهش زیاد خوام نمی_

 .ترسم می شب توی اونم جنگل، توی خوابیدن

 گذشته از را سباستین ندارد قصد روبی که فهمیدند بالخره اما دیر اندکی جیمز و سلنا

 صدای لحظه همان گرفتند؛ پیش در را او روش نیز ها آن رو این از کند، مطلق شان

 :پرسید فورا ای بهانه کردن پیدا با جیمز و رسید گوش به گرگی ی زوزه

 درسته؟ نیستن وحشی هم خیلی اینجا های گرگ_

 :گفت آرامی به و آمده باال سرعت به سباستین نگاه

 نه؟ دیگه میکنی شوخی_

 روبی اما است، شده متعجب آنقدر چیز چه از سباستین که سردرنیاوردند کدام هیچ

 به شروع سباستین که زمانی و نداشت خوبی حس او ی چهره حالت به نسبت

 :شد برابر چندین اش نگرانی کرد، صحبت
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 مورد در اما هاست، گرگ واسه صفت یک فقط وحشی البته ان، وحشی که معلومه_

 .کنه می فرق اوضاع ها گرگینه

 :پرسید ناباورانه جیمز

 افسانه و چرندیات مشت یک شون همه میکردم فکر که باش منو... وای ها؟ گرگینه_

 ...ان

 های چشم برق شاهد دیگر بار روبی اما گفت، کنان زمزمه را آخرش ی جمله جیمز

 .بود سباستین

 .دیدم نزدیک از رو ها اون از یکی من_

 لبخند بودند، گذرانده آن در مایکل همراه به را شب یک که مردابی یادآوری با روبی

 :گفت وحشت با سلنا و زد تلخی

 دیدی؟ نزدیک از رو گرگینه یک... تو_

 تاریکی در را نگاهش که حالی در و نداده بیشتری توضیح اما داد، تکان را سرش روبی

 :گفت لب زیر چرخاند، می جنگل انگیز هراس

 .کنم تجربه رو حفره اون توی خوابیدن دیگه بار یک شد می کاش_

 توانستند سختی به جیمز و سلنا روبی، و گذشت دلهره و ترس در شب طول تمام

 و کردند پیدا اطمینان روز روشنایی از که بود حالی در هم آن. بگذارند هم روی چشم

 درختان برگ و شاخ الی از خورشید طالیی انوار که رفتند فرو عمیقی خواب به زمانی

 .بود شده جنگل وارد

 ...بیوفتیم راه باید دیگه! ... شو بیدار! .... هی_
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 با را هایش شانه و کرد می صدایش مدام که شنید را سردی لحن و آرام صدای روبی

 می نظرش به زیرا کند باز را هایش چشم خواست نمی دلش داد، می تکان خشونت

 و کرد می درد بدنش تمام گذرد، نمی خوابیدنش از هم دقیقه چند هنوز که رسید

 .بودند کوبیده سرش بر نامرئی چکشی انگار

 یافتند ادامه چنان هم آزاردهنده صداهای و شدید های تکان دقیقه، چند گذشت با

 کرد احساس ناگهان اما. نکرد باز را هایش چشم و کرده مقاومت لجبازی با روبی اما

 می کشیده باال سمت به فشار با هایش شانه زیرا شود می کنده زمین از دارد که

 آلود غضب نگاه دید که چیزی اولین و کرد باز را هایش چشم سرعت به روبی شدند،

 به وادار را او که کرد می تالش و گرفته را هایش شانه عصبانیت با که بود سباستین

 .کند نشستن

 داری؟ مرض مگه_

 .کرد نگاه او به طلبکارانه و نشست و پرید جا از عصبانیت با روبی

 هستین؟ آدمی جور چه دیگه شماها کنم، می صداتون دارم که دقیقست چند_

 :گفت و کشید بیرون او دست از خشونت با را اش شانه روبی

 چیه؟ منظورت_

 :گفت و برخاسته جا از سباستین

 ...گردش اومدین انگار که خوابیدین گرفتین راحت جوری_

 :گفت و مالید را هایش چشم رفته، درهم های اخم با روبی

 ...نداره وجود خطری هیچ گفتی که تو_
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 :داد جواب و زده جیمز پای به لگدی خونسردی با سباستین

 اما... نداره خطری هیچ شب توی جنگل من نظر از! آره ولی نزدم، حرفی همچین من_

 .تره خطرناک ای دیگه وقت هر از متاسفانه...  روز توی

 دیگری لگد سباستین زیرا رفت، درهم جیمز ی چهره و ماند باز تعجب از روبی دهان

 .شد رد دستش روی از پا با و زد او به

 و نایاب ای پرنده تخم شامل که مختصری ی صبحانه خوردن از پس بعد، ساعت چند

 روشنایی در و برخاسته جا از بود، قامت بلند و نحیف درختی ی قیافه بد های میوه

 .افتادند راه به روز

 خیالی با جیمز و سلنا روبی، و نبود گذشته شب وحشت و ترس آن از خبری بار این

 .دادند می ادامه راهشان به آسوده

 می نگاه اطرافش به مدام و رسید می نظر به قرار بی و ناآرام سباستین ها آن برخالف

 نمی میکرد چه هر اما بود، نمانده دور نیز روبی چشم از تشویش و نگرانی این و کرد،

 .کند عمل احتیاط با و بدهد راه دلش به نگرانی توانست

 مطبوع و خنک هوای و پرندگان آواز صدای با زیبا، و سبز درختان آن با جنگل،

 دیگر بار ها مدت از بعد انگار بود، کرده مختل را روبی حواس و هوش تمام صبحگاهی،

 می احساس را آن وجودش میان جایی کند، پیدا را خوشایند حس آن توانست می

 .آورد سردرنمی آن از روبی و شد می اتفاق آن بروز مانع چیزی اما کرد،

 بودیم؟ رفته باهم اول سال که نیست جنگلی همون شبیه اینجا_

 لرزش کرد می سعی که حالی در و پرید جا از گوشش کنار سلنا صدای شنیدن با روبی

 :گفت و زد عمیقی لبخند سال، آن اردوی یادآوری با بگیرد، نادیده را بدنش خفیف
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 .نرفتیم جنگل اون به وقت هیچ دیگه اون از بعد بخیر، یادش آره،_

 :گفت و کشید ای مندانه حسرت آه سلنا

 مایکل، و جیمز همراه که کنم پیشنهاد خواستم می تابستون همین من دونی، می_

 .بریم اونجا به

 و خورد محکمی تکان روبی اما آورد، زبان بر را مایکل نام فروان احتیاط با سلنا اینکه با

 اطراف به کردن نگاه مشغول هنوز او خوشبختانه انداخت، سباستین به سریعی نگاه

 .نداشت ها آن به توجهی کوچکترین و بود

 گفت لب زیر روبی

 ...بود ای العادهفوق پیشنهاد_

 مشتاقانه رسد، می نظر به معصوم و آرام کامال روبی کرد می گمان که اکنون سلنا

 :گفت

 .بمونیم همونجا و شب تونستیم می_

 ...زدیم می چادر رودخونه کنار و گرفتیم می قرض رو بابا چادر_

 :گفت شادمانی با سلنا

 هاش انگشت جیمز مطمئنم کردم، می درست ام العاده فوق های کبابی اون از منم_

 ...خورد می هم رو

 به ای عاشقانه حالت با که انداخت سلنا ی رویاگونه حالت به نگاهی چشمی زیر روبی

 طولی. نشست هایش لب روی دلنشینی لبخند اراده بی و بود مانده خیره جیمز
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 خفیف لرزش احساس دیگر بار و رفته جیمز سوی به دوان دوان سلنا که نکشید

 .شد تر قوی بدنش

 مارالنا به منتهی اقیانوس به شوند، خارج جنگل از زودتر چه هر خواست می دلش

 سرش کرد، می فکر داشتند درپیش که راهی به وقتی اما شود، تمام چیز همه و برسند

 داشت دوست که بود شده گیج و کالفه چنان. شد می بدتر حالش و رفت می گیج

 :بکوبد اطرافش های درخت به بار چند و چندین را سرش

 ...کردم احساس االن همین رو حرکتی یک من انگار! هی_

 جلوی را هایش دست دید، نمی را جایی هایش چشم سرگیجه شدت از که روبی

 :گفت ضعیفی صدای با و گرفت صورتش

 جدی؟_

 ...بهتره نظرم به آره،_

 از هولناکی ی نعره صدای ناگهان که بود نکرده کامل را اش جمله هنوز سباستین

 کرد، پیش از بدتر را روبی حال و پراند جا از را جیمز و سلنا و برخاسته نزدیکی همان

 اضافه هایش حس به هم اضطراب و ترس شدید، لرزش و سرگیجه بر عالوه اکنون زیرا

 .بود شده

 بود؟ چی صدای شد؟ چی_

 .دویدند سباستین و روبی سوی به دو هر سپس و گفت را این وحشت با سلنا

 در و کرد نگاه اطرافش به دقت با و نداد ها آن به جوابی لحظه چند برای سباستین

 باال را شمشیرش ی تیغه که حالی در سپس آورد، بیرون را شمشیرش حرکت یک

 :گفت بود، گرفته
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 ...بریم اینجا از بیان، اینکه از قبل باید بیاین،_

 بیاد؟ کی_

 شروع خواست و گرفت را سلنا و روبی دست و پرسید را سوال این دستپاچگی با جیمز

 .شد خشک جایش سر ای، الجثه عظیم موجود هیبت دیدن با که کند دویدن به

 و آورد بیرون جیمز دست از زور به را دستش او دید، نمی را جایی هنوز روبی چشم

 بسته و باز بار چند با اما کند، باز را هایش چشم بتواند بلکه تا فشرد را هایش شقیقه

 .ندارد ای فایده کار این که دریافت هایش پلک کردن

 در که داشت اطمینان روبی رسید، می گوش به خشمگین های نعره صدای طرف هر از

 :است نشنیده را هولناکی آن به صدایی عمرش تمام

 چیَن؟ دیگه اینا. ..من خدای وای_

 ها آن از دوری ی فاصله در که ای الخلقه عجیب موجودات به حیرت و بهت با جیمز

 .ماند خیره بودند، ایستاده

 میان از و بدنش، طرف دو در که بزرگی های چنگک و مانند عنکبوت بدن با موجودی

 یک تنها و بود کوچک بسیار عجیبش سر بودند، زده بیرون پشمالویش های دست

 و باز مدام سیاهی ی حفره همچون و نبود تشخیص قابل بزرگش دهان داشت، چشم

 .شد می بسته

 و سر از روبی شد، اش دلداری مشغول جیمز سرش پشت و کشید جیغ سلنا

 کاری تنها ایستادند، طرفش کدام بقیه دانست نمی بود، شده گیج اطرافش صداهای

 اما. کند باز را کیفش بندهای و بنشیند زمین روی که بود این دهد، انجام توانست که

 سیاهی ی هاله انگار ببیند، را جایی توانست نمی حتی او زیرا بود، مشکل نیز کار این
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 به نابینایان همچون روبی و کشید جیغ دیگر بار سلنا. بود گرفته را دیدش جلوی

 :کرد نگاه اطرافش

 ...کنی می عصبانیشون داری نکشی؟ جیغ انقدر کنم خواهش شه می_

 .کرد دار جریحه را روبی احساسات و کشید فریاد سلنا سر بر سباستین

 :زد نعره سباستین و آمد محکمی ی ضربه صدای ناگهان

 مرگته؟ چه_

 !بزنی داد سرش نداری حق_

 خنک کمی دلش و برآمده سباستین از انتقام صدد در جیمز که فهمید بالفاصله روبی

 .شد

 !روبی_ 

 زده شتاب های گام صدای است، شده او وضع متوجه نفر یک که شد خوشحال روبی

 یا و سلنا کمک با تا کرد دراز را دستش رو این از آمد، می سویش به که شنید را ای

 .برخیزد جا از جیمز

 بخواهد آنکه از قبل و گرفت جا ای مردانه و بزرگ دست در دستش که نکشید طولی

 :گفت روحی بی صدای کند، تشکر جیمز از

 شده؟ چت_

 :داد جواب زور به و شنید را سباستین تند های نفس صدای روبی

 ...کنم باز و هام چشم تونم نمی... تونم نمی_

 چی؟ برای_



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربرzahra bagheri ( |  لیانا رمان سوم جلد) جنگل میان ای کلبه رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

159 

 

 .ما سمت میان دارن! هی_

 و کرد احساس اش بینی نزدیکی را خنکی بالفاصله و پرید جا از جیمز فریاد با روبی

 .چشید را خون تلخ طمع

 .بود کرده خونریزی بدنش ضعف و سر درد شدت از اش بینی

 .کنم می بلندت من بیا... بیا نیست، خوب حالت واقعا انگار_

 !بجنبین_

 سرعت به که هایی بیراس مخالف جهت در و گرفت را سلنا دست و زد فریاد جیمز

 .کرد دویدن به شروع شدند، می نزدیک

 ...بیا_

 روی را خود حرکت یک با و کرده حلقه سباستین گردن دور را دستش عجله با روبی

 .انداخت کولش

 .کرد دویدن به شروع تری کم سرعت با و برخاست جا از حرکت یک با سباستین

 را گردنش ای لحظه اما بود، زده خجالت و عصبی او با اندازه از بیش نزدیکی از روبی

 روی بر پشتش از داشت امکان لحظه هر داشتند که سرعتی با زیرا کرد، نمی رها

 .بیوفتد زمین

 وجود به برایش سوال این کرد، می کار کندی به ذهنش دیگر حتی که شرایط آن در

 که البته دود، می سرعتی چنین با او زیاد وزن تحمل وجود با چطور سباستین که آمد

 بود، قد بلند و شانه چهار مرد یک هم سباستین و بود اندام الغر و میزه ریزه بسیار او

 .باشد طبیعی باالیش بدنی قدرت این که نداشت امکان اما
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 با که بود چسبیده سباستین به چهارچنگولی پناهی بی ی گربه همچون هنوز روبی

 از تاری تصویر توانست بار این و کرده باز نیمه را هایش چشم خرخری، صدای شنیدن

 آن از بدتر ببیند، را شد می نزدیک ها آن به آوری سرسام سرعت با که موجودی

 که بود زمانی آن و بزند صدا را سباستین فریاد با شد باعث که بود دیگری ی صحنه

 :آورد باال سباستین قلب در کردن فرو قصد به را هایش چنگک بیراس

 !باش مواظب_

 تیزی شانسی خوش کمال در و برگشت روبی فریاد صدای شنیدن با سباستین

 در مستقیما نیز خودش شمشیر ی تیغه و کرده برخورد اش شانه به بیراس چنگک

 .رفت فرو بیراس رنگ سیاه چشم تنها

 خودش به درد شدت از و افتاد پا از بالفاصله و برخاست هوا به بیراس دردآلود ی نعره

 روی به پشتش از ناخودآگاه روبی و نشست زمین روی آرامی به سباستین پیچید،

 .افتاد زمین

 چشم و رفت حال از درد و خونریزی شدت از است، افتاده اتفاقی چه نفهمید دیگر

 که خوابی از تصاویری مدام اما بود شده بیهوش دیگر آنکه با. شدند بسته هایش

 .گذشت می هایش چشم مقابل از بود، دیده پیش ها مدت

 در و او دیدن گشت، می پدرش دنبال به و کرده گیر آن در که پایانی بی هزارتوی

 .بودند زده بیرون پدرش ی سینه از که هایی چنگک... نهایت در و گرفتنش آغوش

 در حتی و فهمید می خوبی به را این روبی نبود، اتفاقی وجه هیچ به موجود آن دیدن

 .بود شده آشفته و نگران نیز خواب

 ...نه_
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 ...کنم می خواهش... نرو جلو! جیمز_

 در که شنید می را دیگر نفر سه صدای زیرا آید، می هوش به دارد که شد متوجه روبی

 به را هایش پلک الی. کشیدند می فریاد مدام و بودند جوش و جنب در اطرافش

 و ضعف. بودند واضح کامال تصاویر بار این خوشبختانه یا و متاسفانه و کرد باز آرامی

 .بود آمده بند بدنش خونریزی و بود رفته بین از اش سستی

 با و کرد نگاه اطرافش به گیجی با و برخاست جا از داشت توان در که سرعتی آخرین با

 .شد رو به رو اش زندگی های صحنه ترین ناک وحشت از دیگر یکی

 میان بود، داده ها آن به جاناتان که هایی زنجیر با جیمز و شمشیر با سباستین

 .جنگیدند می ها آن با و کرده گیر درنده و وحشی های بیراس از انبوهی

 به متوجه که هنگامی و کرد می صدا را جیمز کنان هق هق و ایستاده او کنار نیز سلنا

 بند ای لحظه اش گریه که حالی در و زده زانو کنارش در سرعت با شد، او آمدن هوش

 :کرد التماس عاجزانه آمد، نمی

 ...میکنم خواهش... بده نجاتش روبی... روبی_

 را سلنا ی بریده و کوتاه های جمله معنی و بیاید خودش به تا کشید طول لحظه چند

 طبیعی غیر نیروی آن دیگر بار یک کرد سعی و برخاسته جا از فورا گاه آن کند، درک

 را فکرش آنچه از زودتر بار این و. کند پیدا وجودش در را بود گریزان او از همیشه که

 نور ناگهان. کرد حرکت به شروع هایش دست پوست پشت مانندی موج حرکت بکند،

 شد، خارج هایش دست از تصور فوق قدرتی با و آمد بیرون ها آن از ای کننده خیره

 به را سباستین و جیمز و شد شلیک ها بیراس سمت به ای گلوله همچون سپس

 .کرد پرتاب تر طرف آن متر بیست
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 روبی و کرد خونریزی به شروع اش بینی دیگر بار نیرو، آن شدن خارج از پس بالفاصله

 پیش از تر خشمگین و مانده باقی بیراس چند هنوز که شد متوجه وحشت کمال در

 .دارند را او خود به حمله قصد

 از آرام آرام ها بیراس کرد، نگاه ها آن به حالی بی با و نشست زمین روی ناخوآگاه

 نیز او و کشید بلندی جیغ سلنا شدند، می نزدیک سلنا و او به اطراف درختان پشت

 .کرد پنهان آغوشش در را سرش و نشست روبی کنار

 ها بیراس به و کشید سلنا مشکی موهای روی گونه نوازش را دستش ناتوانی با روبی

 .افتاد عجیبی اتفاق ناگهان... اما ماند، خیره

 می جیرجیر که حالی در ها بیراس و کرد پر را محوطه تمام مانندی زنگوله صدای

 گونه به پرمویشان بدن حرکت. رفتند عقب عقب خوردند، می تکان شدت به و کردند

 .باشند شده تشنج دچار انگار که بود ای

 چند برای بار، این و افتاد زمین روبی و شده آسوده روبی خیال ها، آن شدن دور با

 .رفت فرو رویایی بی و عمیق خواب به طوالنی، ساعت

* 

 !بیاد دردش بزار! دستش تو کن فرو هستی؟ چی معطل پس_

 سوزش آن یک و گفت را این آمیزی شیطنت لحن با که شنید را زیری صدای روبی

 .خورد مالیمی تکان و کرد احساس هایش دست در را شدیدی

 :گفت چپش سمت از دیگری صدای

 !میشه بیدار داره انگار_
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 اما بود، کرده خطر احساس او بدن تکان از انگار و آمد می نگران نظر به دوم صدای

 :گفت و خندید آمیز شیطنت لحن همان با اول صدای

 !دماغش تو بکنیم رو ها پر چطوره_

 هشیار زود خیلی و شده دلواپس حرف این شنیدن با بود، بیداری و خواب در که روبی

 نمانده چیزی و کرد احساس اش بینی روی را مالیمی حرکت بعد ی ثانیه چند. شد

 :زد فریاد آشنایی شخص ناگهان که دربیاید اش عطسه صدای تا بود

 کنین؟ می چیکار دارین شماها! اوی_

 بتواند آنکه از قبل و گشود را هایش چشم سرعت به جیمز صدای شنیدن با روبی

 .کرد عطسه هم پشت بار دو بزند، حرفی

 که سفیدی پرهای نیست، جدی هم چندان رسید می نظر به که عصبانیتی با جیمز

 ها آن نثار ناسزایی لب زیر و کرده پرتاب نفر دو آن سمت به را بودند افتاده روبی کنار

 .کرد

 پیچ در که دید را کوچک پای دو و کرد دنبال را او نگاه رد و نشست سختی به روبی

 .شدند ناپدید سرعت به راهرویی

 خوبه؟ حالت_

 :گفت ای گرفته صدای با و کشید صورتش به دستی روبی

 ...خوبم کنم فکر_

 گرفتیم، جلوشو باالخره اما نیومد، بند خونریزیش اومدنمون از بعد ساعت یک تا_

 !بیرون زد دماغت از بدنت خون چهارم سه کنم فکر
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 .انداخت اطرافش به نگاهی تعجب با روبی و خندید جیمز

 بود بزرگی بسیار انباری همچون بود، خوابیده آن در پیش ی دقیقه چند تا او که جایی

 چشم به آن در دیگری چیز کوچک ی جعبه چند جز به و شده پوشیده سقف با که

 زمین برخالف که بود شده پوشیده ای تیره سبز پوش کف از جا آن کف خورد، نمی

 .کرد نمی ناراحتی احساس آن روی بر خوابیدن از آدم و بود گرم جنگل،

 کجاییم؟ ما_

 شی؟ بلند تونی می بقیه، پیش بریم اول بزار ولی بود، خوبی سوال_

 :گفت و ماند حرکت بی ناگهان او سوال به توجه بی روبی

 .سباستین... پسره اون چطوره؟ سلنا! بقیه_

 :گفت فورا جیمز

 و کنیم خارج شوک از رو سلنا تا کشید طول ساعتی چند البته خوبه، حالشون_

 االن حال هر در اما اومده، بند که ساعته نیم تازه هم سباستین دست خونریزی

 .خوبن هردوشون

 کمک او به و پرید جا از جیمز شود، بلند جا از کرد سعی و کشید راحتی نفس روبی

 آن فلزی در از. افتادند راه به راهرو سمت به دو هر سپس و بایستد صاف بتواند تا کرد

 نداشت قبلی سالن با چندانی تفاوت که شدند کوچکتری سالن وارد و رفتند بیرون جا

 .بود بیشتر آن در موجود های جعبه تعداد و از روشن تنها و

 در ی دستگیره جیمز رسیدند، دیگر فلزی در دو به سالن عرض از گذشتن از بعد

 است، آمده بند نفسش که کرد احساس روبی بالفاصله و کشید پایین را راست سمت

 .کرد او بوسیدن به شروع و کرده پرتاب آغوشش در را خود سلنا زیرا
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 به روبی چشم دهد، نجات سلنا دست از را او توانست جیمز که زمانی باالخره

 ی شانه. خورد بی غذا راحت خیال با و نشسته طویلی میز سر که افتاد سباستین

 نیز موهایش بودند، شده پاره لباسش های بند تمام و بود شده باندپیچی چپش سمت

 .بود شده سیخ سیخ تقریبا و نبوده مرتب و تمیز دیگر

 را میز های صندلی از یکی سپس کند، خود متوجه را او تا کرد کوتاهی ی سرفه روبی

 همیشه مثل سلنا اینکه تا شد برقرار سکوت ای لحظه چند. نشست و کشیده عقب

 :کرد صحبت به شروع و شکست را سکوت

 برات جیمز راستی... مونه می معجزه عین کردیم، پیدا نجات که نمیشه باورم_

 کجاییم؟ االن که کرده تعریف

 :گفت فورا سلنا که بدهد جوابی خواست روبی

 ...که هستیم سازی نیزه ی کارخونه یک تو االن ما کنی، نمی باور بگم بهت اگه_

 :گفت میز سوی آن از سباستین

 !اردوگاه_

 چشم سلنا که کند باز را دهانش خواست و شده متعجب حرف این شنیدن با روبی

 :داد ادامه او حرف به توجه بی و رفته سباستین به ای غره

 هفت و برفی سفید مثل میشه؟ باورت! ها کوتوله آدم هاست، کوتوله مال که_... 

 !کوتوله

 :گفت جیمز که سردرآوردند آنجا از چطور که بپرسد خواست می دیگر بار یک روبی

 ...دارن خاصی مهارت نیزه پرتاب تو.. .خب ولی منه، کمر تا همشون قد آره،_
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 :گفت روبی به رو و داد تکان را سرش سلنا_

 !میشه؟ باورت_

 :پرسید تعجب با شد، می محو لبخندش کم کم که حالی در سلنا و نداد جوابی روبی

 زنی؟ نمی حرف چرا پس_

 :گفت سباستین

 و کس هیچ حاال تا کن باور زنی، می حرف مدام بزنه؟ و حرفش زاری می تو مگه_

 .بزنه حرف تو قد که ندیدم

 با روبی کرد، کج آمیزی تهدید حالت با را گردنش جیمز و شد آویزان سلنا های لب

 :گفت فورا دستپاچگی

 ...میگی راست نداره، حرف شون نیزه پرتاب سرعت دیدم، اونا از یکی قبال من_

 مشغول فکرش کمی و کرده فراموش را عصبانیتش که انداخت جیمز به نگاهی سپس

 :پرسید زیرکی با سباستین بپرسد، سوالی بخواهد او آنکه از قبل اما بود، شده

 ببینی؟ رو اونا از یکی تونستی که بودی کجا تو_

 :داد جواب فورا کند، فکر آنکه بی روبی

 ...آدونیس از قبل سرزمین یک کالینوس، توی_

 زد، می سرزمین آن از حرفی نباید هرگز که فهمید تازه کرد، قطع را حرفش فورا روبی

 درصد یک فقط اگر و بودند نشده سرزمین آن غارت به موفق افرادش و نارسیسا زیرا

 تمام و ماریا ف ر د، رافائل، جان اش احتیاطی بی با او بود، نارسیسا افراد از سباستین

 .بود انداخته خطر به را کالینوس نواز مهمان و مهربان مردم
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 کمال در او خوشبختانه اما کرد، نگاه سباستین ی چهره به اضطراب و دلشوره با روبی

 .شد غذا خوردن مشغول دیگر بار خونسردی

 :گفت کند، منحرف را او فکر آنکه برای و کشید عمیقی نفس روبی

 .ممنونم ازت دادی، نجات منو جون تو_

 دست در که رانی از سباستین نگاه کردند، بدل و رد معناداری نگاه جیمز و سلنا

 :شد تنگ کمی هایش چشم و کرد برانداز را او دقت با و آمد باال داشت،

 نداره؟ که درد... شدی هم زخمی من بخاطر_

 بی سپس بخواند، را افکارش داشت سعی انگار که کرد می نگاه او به جوری سباستین

 :داد جواب تعارف

 !داره_

 اندکی سباستین داشت توقع زیرا) بود، شده آزرده و ناراحت حرف این از که روبی

 :گفت آرامی صدای با.( ندارد دردی کوچکترین که بگوید و داده نشان تواضع

 .متاسفم_

 .نیست مهم_

 و انداخت میز روی را ران استخوان بعد کمی شد، خوردن مشغول دیگر بار سباستین

 .گرفت مقابلش بشقاب از را دیگری گوشت تکه

 :گفت دل در و گرفت سنگی مرد آن از را نگاهش حرص با روبی

 !شی خفه و کنه گیر گلوت تو استخوانش امیدوارم_
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 از دستپاچگی با روبی و رسید گوش به میز سوی آن از بلندی ی سرفه صدای بالفاصله

 چنان هایش سرفه. رساند سباستین به را خود و زده دور را میز سرعت به او. پرید جا

 .شدند جابه هایشان صندلی روی نگرانی با نیز جیمز و سلنا که بودند شدید

 :گفت تند تند و زده ضربه او پشت به محکم دست با روبی

 ....خوام می معذرت ...کنه گیر واقعا خواستم نمی... ببخشید... خوام می معذرت_

 با که روبی آمد، بند اش سرفه لحظه چند از پس و کشید عمیقی نفس سباستین

 :پرسید کرد، می نگاه او به نگرانی

 خوبی؟_

 صورتش که حالی در و انداخت او به آلودی خشم نگاه تنها نداد، جوابی سباستین

 وقت هر از تر سرد ای چهره با و زد کنار را بشقاب دست با بود، شده برافروخته و سرخ

 .دوخت مقابلش دیوار به را نگاهش دیگری،

 از جلوگیری بخاطر که کرد نگاه دیگر نفر دو به ناراحتی با و گرفت فاصله او از روبی

 .بودند شده سرخ شان، خنده

 بشقاب چند و چندین که حالی در قامت، کوتاه مرد ده و شده باز فلزی در موقع همان

 .شدند اتاق وارد کردند، می حمل را رنگین غذاهای از پر

 و ایستادند می پا ی پنجه روی سختی به که ماند خیره ها آن به حیرت با روبی

 .گذاشتند می میز روی را ها جام و ها بشقاب

 وجود این با ندارند، حضور اتاق در نفر چهار آن انگار که بود ای گونه به ها آن رفتار

 روبی صدای با داشتند، را اتاق از خروج قصد و رسید پایان به کارشان که هنگامی

 .شدند خیره او به و ایستادند
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 :پرسید بود، شده معذب کمی ها آن نگاه از که روبی

 بزنم؟ حرف رئیستون با هست امکانش..ا  ... ولی... خوبتون پذیرایی از ممنون_

 تکان را سرهایشان سرعت به چنان او ی جمله شدن تمام از پس بالفاصله ها کوتوله

 :گفت جیمز و شد گیج اندکی روبی که دادند

 بیرون؟ بریم اینجا از تونیم نمی ما یعنی... نفهمیدم چی؟ ببخشید_

 :گفت و کشید راحتی نفس ها آن موافقت با بود، شده نگران که روبی

 بیرون؟ بریم االن تونیم می پس_

 :گفت عصبانیت با جیمز و کردند مخالفت دیگر بار ها کوتوله

 تونیم؟ نمی یا تونیم می باالخره چی؟ یعنی_

 .دادند تکان موافقت هم و مخالفت ی نشانه به هم را سرشان بار این ها کوتوله

 ها آن از تری واضح جواب تا کرد باز را دهانش روبی کرد، نگاه ها آن به چپ چپ جیمز

 :گفت تندی به میز، سوی آن از سباستین که بگیرد

 .میدم حق بهتون واقعا! میشه متحیر خنگی همه این از آدم_

 گفته ها کوتوله به خطاب را اش جمله دوم قسمت سباستین که شد متوجه روبی

 .دهند می تکان را سرشان تاسف با ها آن و است

 :گفت ای سرکوبانه لحن با و کرد اخمی روبی

 بود؟ چی منظورت_

 :گفت و گذاشته میز روی را پاهایش اعتنایی بی با سباستین
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 اتاق این از تونین می صورتی در تنها شما بگن دارن سعی ها بیچاره اون واضحه،_

 .باشین خورده رو غذاتون که بیرون برین

 به آمیز ستایش حالتی با و کردند سرهایشان دادن تکان به شروع بالفاصله ها کوتوله

 .کردند باالیی بلند تعظیم او به و کرده نگاه سباستین

 باز دهان با که زد جیمز به ای سقلمه و شد تر رنگ پر وضعیت آن دیدن با روبی اخم

 که ها کوتوله روبه و گرفته سباستین از نگاه غرور با گاه آن کرد، می نگاه سباستین به

 :گفت مهربانی با بودند، شده خم کمر تا چنان هم

 اعتراض سیخونک روبی) نیستیم، گرسنه ما اما ممنونم، واقعا نوازیتون مهمان از_

 اولین در و بزنیم حرف رئیستون با زودتر خوایم می.( گرفت نادیده را جیمز آمیز

 .بدیم ادامه راهمون به و بشیم خارج اینجا از فرصت

 زد، می ضربه او پهلوی به آرنج با چنان هم جیمز نیز روبی ی جمله شدن تمام از بعد

 سباستین ماند، خیره ها کوتوله به سلنا، آمیز سرزنش نگاه و او به توجه بی روبی اما

 محترمانه درخواست شنیدن با ها کوتوله. کرد می نگاه ها آن به آشکاری پوزخند با نیز

 ی نشانه به را سرشان شدت با گاه آن زدند، پلک ابلهانه ای لحظه روبی مالیم لحن و

 .دادند تکان مخالفت

 در سمت به عصبانیت با و شنید را سباستین آمیز تمسخر پوزخند صدای روبی

 هل داخل سمت به را او عجله با ها کوتوله برسد در به که آن از قبل اما رفت، خروجی

 را در و شده خارج اتاق از باد و برق سرعت به و کرده کوتاهی تعظیم سپس دادند،

 .بستند سرشان پشت

 به صورتش که حالی در سپس زد، پلک بار چند و ماند خیره در به مبهوت و مات روبی

 :گفت و برگشته خشونت با شد، می سرخ سرعت
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 ...بزنی پوزخند دیگه بار یک فقط اگر_

 کنی؟ می چیکار_

 ترسیده آنکه با روبی. رفت ترسناکی ی غره چشم و انداخت او به تیزی نگاه سباستین

 کرد حرکت او سمت به محکمی های قدم با رو این از نداشت، آمدن کوتاه قصد اما بود

 شکمش روی را دستش شرمندگی با و شده متوقف قوری و قار صدای شدن بلند با که

 .گذاشت

 را هایش چشم توجهی بی با و برداشت زدن پوزخند از دست سباستین خوشبختانه

 مغرور و سرد اندازه این تا انسان یک ندارد امکان که کرد فکر او دیدن با روبی بست،

 این کرد می گمان و ترسید می او از حقیقتا مواقعی در که بود این آن از بدتر باشد،

 و رحم بی اندازه از بیش تواند می بخواهد اگر او و نبوده طبیعی قدرت و جذبه از اندازه

 .شود خشن

 روی بود کرده فروکش کامال عصبانیتش که حالی در و انداخت او به دیگری نگاه روبی

 .نشست چوبی صندلی

 فکر ناگهان و افتاد او به نگاهش اختیار بی بخواهد آنکه بی ثانیه چند از پس

 به عجیبی شباهت سباستین که بود این هم آن و آمد سراغش به وحشتناکی

 امکان! نه اما... متکبر و رحم بی اعتنا، بی و خونسرد او همچون. دارد نارسیسا

 می که حالی در بود، داده نجات را روبی جان او... باشد نارسیسا همچون او که نداشت

 کول را او مشقت و زحمت با اما باشد، اعتنا بی نیز موضوع آن به نسبت توانست

 ...بود شده زخمی بخاطرش حتی و کرده

 و بودند نشسته مقابلش و کنار در جیمز و سلنا اکنون شد، تر آسوده فکر این با روبی

 های میوه از پر که بشقابی سمت به را دستش نیز او. بودند غذا خوردن مشغول
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 تهدید حالت با ذهنش انتهای از شخصی ناگهان که کرد دراز بود رنگارنگ و عجیب

 :گفت آمیزی

 مگه نیرومنده؟ و ای حرفه انقدر چطور میگی؟ چی رو تواناییش و قدرت این پس_

 سرعت و مهارت قدر این چطور پس بوده؟ همراهی هیچ بدون و تنها اون که اینه از غیر

 داره؟ عمل

 با بود، شده خشک کامال گلویش که حالی در و شده متوقف راه ی نیمه در روبی دست

 :کرد فکر قراری بی

 که نیست الزم همیشه بشه، یادگیری به مجبور آدم میشه باعث بودن تنها خب_

 ...داد نجات منو جون اون ضمن در بده، یاد آدم به کسی

 تو ی زنده به اش نقشه پیشروی برای اگه چی؟ باشه بوده مجبور اگه ولی درسته،_

 چی؟ باشه داشته احتیاج

 :کرد تکرار خود با بود شده نگران آمیزی جنون طور به و امید نا کامال که روبی

 بدبختی کمال در و بدونه چیزی گذشته از اگه نارسیسا نبود، نیازی که مطمئنم! نه_

 جسد به اون که مطمئنم نداره، من ی زنده به نیازی باشه، خبر با نفرین ماجرای از

 خیر نیتش اون مطمئنم من! آره... ام زنده به تا تره راضی من ی شده قطعه قطعه

 !بوده... خیر... نیتش... اون.... بوده خیر نیتش اون.... بوده

 بوده؟ خیر کی نیت_

 تکرار بلند صدای با را آخرش ی جمله که فهمید و آمد خودش به جیمز صدای با روبی

 جمله این کامل پذیری باور برای که انگار بود، ارادی غیر کامال حرکتش این است، کرده

 .بزند فریاد را آن که داشت نیاز
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 :گفت و داد تکان را سرش اطمینان با کوتاهی، مکث از بعد روبی

 .هیچی_

 :گفت و انداخت او به مشکوکی نگاه سلنا

 خوری؟ نمی چرا پس_

 .خورم می چرا... چرا... چی؟ هان؟_

 تا کوشید و کرد غذا خوردن به شروع دو آن ی شده تنگ های چشم مقابل در روبی

 لحظه هر آور، دلهره و ترسناک احتماالت به کردن فکر با زیرا نکند، فکر چیزی به دیگر

 .شد می قبل از تر نگران

 مشغول و شده اتاق وارد کوتوله مرد ده همان دیگر بار غذاهایشان شدن تمام از پس

 با که هنگامی لحظه، چند از پس شدند، میز روی غذاهای ی مانده باقی کردن جمع

 :زد فریاد ها آن سر پشت روبی شدند می خارج اتاق از دیگر بار عجله

 !بیرون؟ بریم تونیم می حاال_

 موافقتش ابرو و چشم با و شده وارد بیرون از کوچکی سر در، شدن بسته کامل از قبل

 عجله با و کشید پایین هایش چشم روی تا را را تیزش نوک کاله سپس کرد، اعالم را

 .رفت بیرون

 متوجه ناگهان اما شوند، خارج اتاق از تا برخاستند جا از عجله با جیمز و سلنا روبی،

 ی ثانیه چند تا که حالی در است، ایستاده ها آن سر پشت نیز سباستین که شدند

 نزد رفتن تا را ها آن مصمم و جدی کامال اکنون است، خوابیده او کردند می گمان قبل

 .کرد می همراهی اردوگاه رئیس
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 دلبازی و بزرگ بسیار فضای وارد بود جا آن که دری تنها از و شدند خارج اتاق از ها آن

 و بودند جوش و جنب حال در که بود افرادی از پر کارخانه، یک همچون که شدند

 ها آن صدای و سر که خورد می چشم به جا همه در بزرگ و کوچک دستگاه هزاران

 .بود کرده پر را فضا تمام

 و دهد تشخیص قامت کوتاه مرد همه آن میان را اردوگاه رئیس تا چرخاند چشم روبی

 گرمپ که محکمی های قدم و خورده گره درهم ابروهای با شخصی که نکشید طولی

 .شد متوقف ها آن قدمی چند در و شد نزدیک ها آن به کردند، می صدا گرمپ

 .شمایین ما ی ناخونده های مهمون پس... هوم_

 :گفت کنان زمزمه بود، مانده خیره او گوشتی و بزرگ بسیار بینی به تعجب با که روبی

 ...باید هم شما... بله_

 ...هستم تاشیک پو دومنیک رایان اردوگاه   رئیس ا دورارد، من_

 چی؟ چی پو_

 :گفت اعتنایی بی با و انداخته جیمز به سرسری نگاه ا دوارد

 خاندان نسل از نام، به جادوگری اردوگاه، این موسس پوتاشیک، دومنیک رایان_

 ...و سوم پوتاشیک

 بوده؟ جادوگر یک اینجا موسس_

 خشنود چندان صحبتش شدن قطع از که ادوارد پرسید، را سوال این تعجب با روبی

 .داد تکان را سرش اکراه با نبود،

 .نیست طرفا این ای دیگه جادوگر جاناتان، جز به کردم می فکر من عجیبه_
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 این ی دنباله آنکه بی روبی اما کرد، تیز را گوشش جاناتان نام شنیدن با سباستین

 :گفت و کرده عوض را بحث بگیرد، را ماجرا

 می دریافت ها جادوگر طرف از کمکی هنوز آیا برمیاین؟ ها بیراس پس از چجوری_

 کنین؟

 قدم به شروع خاراند، می را بزرگش بینی که درحالی و کرده نازک چشمی پشت ادوارد

 :گفت و کرد زدن

 ها بدبخت شده، منقرض که هاست سال ها اون نسل متاسفانه! نه که معلومه_

 ...داشتن زیاد دشمن

 !نشده منقرض هنوز! نه_

 دیدی؟ رو ها اون از یکی بگی خوای می نکنه جان؟ پسر چیه منظورت_

 :که کرد باز را دهانش اشتیاق با جیمز

 .نیست ها حرف این وقت االن! ... اهم_

 نکند، درست دردسر آن از بیش و ببندد را دهانش که فهماند جیمز به نگاه با روبی

 از را بود شده بندی بسته بها گران ای محموله همچون که هایی نیزه از یکی سپس

 :گفت و کرده بازرسی را اش برنده و تیز نوک دقت با درآورد، اش جعبه

 ...یا ان مرئی همیشه اینا_

 :گفت و کرد خرخری ادوارد

 به که وقتی تا اونا البته بودنشونه، نامرئی در ها اون ویژگی نیستن، که معلومه_

 .مونن می مرئی نشن، شلیک سمتی
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 با کرد، می متمرکز بود، روبی دست در که ای نیزه حرکت به را حواسش تمام که جیمز

 :پرسید نگرانی

 میشه؟ چی بشن شلیک وقتی_

 استراق و ایستاده ای جعبه پشت که کارگرانش از یکی پشت به لگدی پا با ادوارد

 :گفت رحمانه بی و زده کرد، می سمع

 تو میوفته، خارش و سوزش به بدنت و شن می پوستت وارد بشی متوجه اینکه بدون_

 .میشن هالک بیچاره های طعمه هم ها شلیک درصد پنجاه

 .کرد دور نیزه شلیک خطر معرض از را خود احتیاط با جیمز و پرید سلنا رنگ

 :پرسید فورا و شده عالقمند گفتگو این به ظاهرا که انداخت سباستین به نگاهی روبی

 خورن؟ می دردی چه به ها زنگوله اون_

 :گفت محتاطانه و انداخت او های چشم برق به نگاهی ادوارد

 .لرزیدن می چجوری دیدین که خودتون دارن، وحشت صداش از ها بیراس_

 :گفت متفکرانه جیمز

 !کنن می تشنج دارن کردم فکر من ولی جدی؟_

 :گفت بدخلقی با و رفته او به ای غره چشم ادوارد

 .داد نجات رو شما جون ما های زنگوله نبابا،_

 .دادین نجات رو جونمون شما ممنونیم، ازتون ما_

 :کرد نگاه روبی به و گرفت باال را سرش مغرورانه ادوارد
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 .بمونین اینجا تونین می بخواین که وقتی هر تا حاال از نداشت، قابلی_

 :گفت فورا و کرد احساس را او کالم در موجود میلی بی روبی

 .میکنیم حرکت زود صبح ما پس متشکرم، ازتون_

 سالن وارد زنان پشتک که هایی کوتوله به رو و کرد او به اجباری و کوتاه تعظیم ادوارد

 :زد فریاد شدند،

 رئیستون؟ چشم جلوی میکنین؟ چیکار! اوهوی_

 در از و شده دور ها آن از خیزکنان و جست جمله این گفتن از پس بالفاصله ادوارد

 .رفت بیرون دیگری

 !خرفت پیر کودن_

 :کرد اضافه سردی لحن با سباستین و گفت را این خونسردی با جیمز

 .متشکره خود از زیادی انگار_

 :گفت خونسردی با گذشت می او کنار از که حالی در روبی

 !تو مثل درست_

 تهدید و خیره های نگاه زیر که بعد ساعت دو در اما بود، او شجاعت نهایت کنایه این

 را دهانش جلوی بود نتوانسته چرا که کرد نفرین و لعن را خود شد، گرفتار او آمیز

 .نزند حرفی و بگیرد

 .بود زندگیم سفر ترین عجیب این_

 دیوار به همچنان او زیرا)  کند، نگاه سباستین به آنکه بی و کرد بلند را سرش روبی

 :گفت و کرده جیمز به رو.( کرد می نگاه روبی به خشم با و داده تکیه سرش پشت
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 .کردم می فکر همین به داشتم منم. آره_

 :گفت سلنا

 ...کرده درگیر و ذهنم مهم سوال یک ها، بچه_

 انداخت، سلنا به متعجبی نگاه و برداشته روبی به کردن نگاه خیره از دست سباستین

 .رسید می نظر به منطقی غیر و عجیب برایش سلنا ذهن شدن درگیر گویی

 است، داشته را سلنا کردن مسخره قصد آنکه از و فهمید را او منظور زود خیلی روبی

 جرئت دیگر اما رفت، غره چشم او به و داده خرج به شجاعت دیگر بار. شد خشمگین

 :پرسید سلنا از دستپاچگی با و ببیند را العملش عکس که نکرد

 چی؟_ 

 برگردیم؟ باید دوباره و راه این ی همه ما_

 نکرده فکر مسئله آن به کنون تا سفر آغاز زمان از زیرا ماند، مبهوت سوال این از روبی

 :گفت قاطعانه دقیقه چند گذشت با وجود این با بود،

 .میکنم براش فکری یک_

 :گفت فورا و زد کجی لبخند سباستین

 فکری؟ چه مثال_

 از قبل و نداشت را هایش کنایه و نیش تحمل دیگر شد، سرخ او پوزخند دیدن با روبی

 فریاد و کرده فوران آتشفشانی همچون او از خشمش بگیرد، را خود جلوی بتواند آنکه

 :زد

 !مربوطه خودم به دیگه اونش_
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 جا از زنان نفس نفس روبی و رفت فرو مرگباری سکوت در اتاق نزد، حرفی کس هیچ

 :کرد اصابت سباستین بر صاعقه همچون و برخاست

 حتی که کودنم اونقدر من کنی می فکر اگر شدم، خسته هات کنایه دست از دیگه_

 !برو و بکش و راهت حاال همین بدم، نجات و دوستام نمیتونم

 :زد نعره دیگر بار سباستین، ی برافروخته ی چهره به توجه بی روبی

 فهمیدی؟ بازه، کامال راهت_

 ...ا  _

 :گفت پرخاشگری با روبی

 چیه؟_

 ده به دست با سپس انداخت، باال را هایش شانه و پرید جا از او بلند صدای با جیمز

 .کرد اشاره پاییدند می را ها آن در الی از که چشم جفت

 فریاد و داد چقدر که فهمید تازه و است شده داغ بدنش تمام که کرد احساس روبی

 سباستین های چشم به نداشت جرئت آمد، بند نفسش لحظه یک برای است، کرده

 .کند نگاه

 او گرم های دست در را اش کرده یخ های دست و نشسته سلنا کنار زمین روی اراده بی

 .گذاشت

 تکان روبی شد، باعث و پرید جا از نیز سباستین که بود نگذشته ثانیه چند هنوز

 .بچسباند سلنا به بیشتر را خود و بخورد محکمی
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 هایی کوتوله شد باعث و کرد باز را اتاق در عصبانیت با و نکرد اعتنایی او به سباستین

 روی و بخورد بهم تعادلشان بودند، ایستاده گوش اتاق در پشت پیش ها مدت از که

 .بیوفتند یکدیگر

 را جیمز و سلنا روبی، و شد خارج اتاق از و گذشت ها آن روی از خشونت با سباستین

 .گذاشت تنها وحشت و حیرت در

* 

 لحظه نگاهش و میزد شور دلش است، مانده روز روشنایی تا چقدر دانست نمی روبی

 هنوز سباستین زیرا. شد نمی برداشته بودند، خوابیده آن در که دلگیری اتاق در از ای

 .بود برنگشته

 و خشم شدت از سباستین بود ممکن که نیندیشد احتمال آن به توانست نمی روبی

 .کند افشا را ها آن اختفای محل تا باشد رفته نارسیسا طرفداران سراغ به غضب

 بتواند آنکه از قبل اما کرد، می پیدا تهوع حالت کم کم و تپید می وار دیوانه قلبش

 هنوز معلوم قرار از که سلنا بیاورد، فشار خودش به ترسناک احتماالت با آن از بیش

 :کرد صحبت به شروع ای آهسته بسیار صدای با بود، نخوابیده

 نخوابیدی؟ هنوز_

 .بیداری هنوز که هم خودت_

 .بره نمی خوابم چرا دونم نمی آره،_

 :گفت بخشی اطمینان لحن با و انداخت در به نگاهی دلواپسی با روبی

 .میبره خوابت حتما ببند؛ تو ها چشم_
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 ...کرده درگیر و فکرم هم دیگه سوال یک راستش... من روبی؟_

 ...من چون نپرس، ازم چیزی برگشتمون مسیر مورد در کنم می خواهش سلنا،_

 بپرسم؟ تونم می حاال خودته، به راجع نیست، برگشتمون مورد در_

 مایکل به سلنا ذهنی درگیری که کرد می دعا دلش تهه از ماند، مردد ای لحظه روبی

 :گفت آمیزی تردید لحن با سپس نکند، پیدا ارتباطی

 .بپرس_

 تا کی از بود؟ چی برای ضعفت و خونریزی شد؟ بد حالت ها بیراس اومدن موقع چرا_

 میشی؟... اینجوری حاال

 سلنا آیا زد، لبخند اراده بی و لرزد می او صدای که شد متوجه تعجب کمال در روبی

 از روبی که میکرد فکر یا و است؟ شده دچار سختی بیماری به او که کرد می گمان

 است؟ افتاده روز و حال آن به وحشت و ترس شدت

 لبخندش انگار که کرد نگاه او به جوری و شد متعجب روبی لبخند دیدن از سلنا

 بتواند آنکه بی فکر، این با روبی. است دردناکش مرگ و سخت بیماری پذیرفتن بخاطر

 حالی در سپس و شود جا به جا کمی جیمز شد باعث که کرد ای خنده کند خودداری

 :گفت گرفت، می را خودش جلوی زور به که

 بپیوندم؟ ارواح جمع به زودی به قراره کردی فکر نکنه_

 :گفت محسوسی دلخوری با سلنا

 خندی؟ می چی برای نداره، خنده_

 :داد تکان را سرش ای عذرخواهانه حالت با و گرفت را دهانش جلوی دست با روبی
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 .دونی می و مامان جریان تو میکردم فکر من ولی. خوام می معذرت باشه،_

 داره؟ تو کردن غش ماجرای به ربطی چه کریستینا ولی. دونم می آره،_

 :گفت ای دهنده هشدار لحن با و شد محو کامل طور به روبی لبخند

 .گرده برمی مامان به دقیقا ها ماجرا این تمام ضمن، در نکردم؛ غش من که اوال_

 :داد ادامه روبی و شد خیره او به پرسشگرانه سلنا

. معمولی آدم یک بابا و بود الهه یک مامان داری، خبر بابام و مامان جریان از که تو_

 و. کنن ازدواج خودشون مردم از غیر کسی با ندارن حق مارالنا های الهه که حالی در

 .افته می من برای که اتفاقیه همین دلیلش

 که میشه باعث بوده معمولی آدم یک پدرت چون یعنی. نشدم متوجه من! کن صبر_

 کنی؟ غش هی تو

 سراغم به وقتا بعضی که ضعفه و سستی احساس یک مثل این! نکردم غش من_

 .باشه اینجوری نباید که حالی در میاد،

 حرف تمام و کند صحبت تر واضح کرد سعی سلنا، گیج ی چهره ی مشاهده با روبی

 :کند تعریف مو به مو را بود گفته برایش جاناتان که هایی

 تعادل که بود اونوقت فقط بود، نکرده ازدواج بابام با من مامان اگه کن تصور ببین،_

 یک به جفتشون نیروی و قدرت و میکرد ازدواج مارالنا از کسی با مامان. شد می برقرار

 شدی؟ متوجه حاال نیوفتاد، اتفاق این اما. رسید می شون بچه به میزان

 هیجان و شور با و شده باز اش چهره سپس کرد، نگاه او به باز دهان با ای لحظه سلنا

 :گفت
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 !گرفتم حاال باشی، نباید که حالی در! هستی نامتعادلی آدم تو یعنی پس فهمیدم،_

 را سرش وجود این با باشد، فهمیده درستی به را منظورش او که داشت شک روبی

 :گفت توضیحش، آخرین عنوان به و داد تکان

 نمی بدنم که انگار شده، نظمی بی یک باعث من بدن در مادرم و پدر خون وجود_

 همین ی واسه ناقصه، بردم ارث به مامان از که قدرتی بده، تشخیص و درست کار تونه

 احساس اونقدر وجودم انسانی قسمت میشه خارج ازم که نیرویی کوچکترین با

 .میکنه سستی و ضعف

 :است گرفته خود به تری عاقالنه حالت اکنون سلنا ی چهره میکرد گمان روبی

 ...که خوای می بری، اونجا به خوای می که همینه ی واسه پس! اینطور که_

 فاجعه باعث روزی سستی و ضعف این مطمئنم... چون بشم، کامل انسان یک_

 ...میشه

 :گفت فورا باشد، رسیده ذهنش به چیزی انگار که سلنا

)  باشی، ایستاده نارسیسا مقابل حاال و بری پیش آخرش تا کن، تصور فقط! درسته_

 از یکهو اونوقت.( نداد نشان واکنشی اما کرد، پیدا بدی احساس فکر این با روبی

 .است فاجعه واقعا این... میگی راست! کنی غش و بیرون بزنه خون دماغت

 کرد، تایید را آورش چندش و عجیب ی فرضیه ناچار به و رفت او به ای غره چشم روبی

 که حالی در و کشید کشداری و طوالنی ی خمیازه بود، تفکراتش غرق سخت که سلنا

 :گفت آلودگی خواب با شد، می خم پهلو به

 ...یم..باهات آخرش تا... ما... نباش نگران برسیم، مارالنا به زودتر چه هر امیدوارم_
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 به نیز او خود که نکشید طولی و شد گم جیمز های پف و خر میان سلنا ی جمله باقی

 .رفت فرو طوالنی و عمیق خواب

 کنار هایش چشم مقابل از را سیاهش موهای و زد او معصوم صورت به لبخندی روبی

 .ماند خیر اتاق فلزی سقف به و برگرداند را سرش آنگاه زد،

 و کرد احساس را خنکی نسیم عبور که بود نگذشته خوابیدنش از دقیقه چند هنوز

 .شد باز آمیزی تهدید قیژ قیژ صدای با اتاق در بعد،

 در اتاق. ماند منتظر و نکرد باز را هایش چشم ترس شدت از اما شد، هشیار فورا روبی

 نمی شنیده سلنا و جیمز عمیق های نفس جز به صدایی و بود رفته فرو مطلق سکوت

 جز به دیگر نفر یک داشت اطمینان زیرا ترساند، می را او که بود همین درست و شد،

 را اش نگرانی آمد، نمی در او از صدایی اینکه و دارد حضور اتاق در ها آن و خودش

 .کرد می تر بیش

 با که باشد سباستین نفر یک آن که کرد می آرزو و بود کرده تیز را هایش گوش روبی

 به هایش چشم و ریخت هری دلش خورد، صورتش به که داغی های نفس احساس

 .شدند باز سرعت

 از اندکی او حضور اینکه با و بود صورتش سانتی چند ی فاصله در سباستین صورت

 که کرد باز را دهانش ناخواسته و بگیرد را خود جلوی نتوانست اما کرد، کم وحشتش

 :بکشد بلندی جیغ

 !هیس_
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 دهانش روی خشونت با را دستش بود، شده خبر با او قصد از زودتر که سباستین

 و سرد چشمهای آن از نگاه توانست نمی روبی. شد خیره او به عصبانیت با و گذاشته

 کجی دهن ی نتیجه آور، دلهره و خیره های نگاه آن که داشت یقین و بگیرد روح بی

 .است سباستین به او های

 اشتباه بزرگترین او سر بر زدن فریاد با که کرد می اعتراف بود وضعیت آن در که اکنون

 سباستین اما بدهد تکان را بدنش کرد سعی روبی. است شده مرتکب را اش زندگی

 گاه هیچ دیگر رسید می نظر به که بود کرده اسیر نیرومندش بازوهای میان را او چنان

 .نیست پاهایش و دست دادن تکان به قادر

 که خورد تکانی چنان ترس شدت از روبی و کرد تر نزدیک او به را صورتش سباستین

 عضوش ترین دسترس قابل که او گردن به اراده بی و شده آزاد اندکی هایش دست

 گیر گردنبندی به انگشتش پوستش، لمس جای به تصور خالف بر اما. زد چنگ بود،

 .بودند چسبانده گردنش به قدرتمند چسبی با انگار که کرد

 زمین روی و گرفت فاصله او از و کشید صداداری نفس او حرکت این با سباستین

 دفاعی حالتی با و پرید جا از او، وزن سنگینی از شدن خالص محض به روبی. نشست

 .ماند خیره او به

 انگار که زد می نفس نفس جوری هنوز او نداد، نشان روبی به توجهی سباستین اما

 گشاد هایش چشم مردمک. باشد آورده بیرون آب زیر از را سرش ها مدت از پس

 .باشد مانده مبهوت و مات چیزی آوردن یاد به با انگار که ای گونه به بود، شده

 سباستین به کم کم که حالی در و کرده فراموش را ترسش او وضع ی مشاهده با روبی

 :پرسید شد، می نزدیک

 خوبه؟ حالت... حا_
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. است دیده را او بار اولین برای گویی که کرد نگاه او به جوری و نداد جوابی سباستین

 در ای اندازه بی خشم زیرا است، شده بهتر حالش رسید نظر به کوتاهی مدت از پس

 :کرد زمزمه خطرناکی لحن با و شده پدیدار هایش چشم

 .کشمت می خودم... وگرنه نکن و کار این هیچوقت دیگه_

 که نداشت شک است، زده یخ بدنش تمام که کرد احساس حرف این شنیدن با روبی

 همه آن دلیل دانست نمی میکند، عمل آن به تردید بی بزند حرفی سباستین اگر

 او متری بیست ی فاصله از حتی دیگر که داد قول خودش به او اما چیست، اطمینان

 .نشود رد نیز

* 

 (زیرآبی های جن)

 خبری کنایه و نیش از دیگر که بود این هم آن داشت، فایده یک سباستین از دوری

 نمی وجه هیچ به روبی چه اگر. شد سپری آرامش و سکوت در راه باقی و نبوده

 بی که نکند فکر و بگیرد نادیده را اطراف به او وقت بی و وقت های نگاه توانست

 .کشد می را کسی دیدن انتظار صبرانه

 نمانده چیزی دیگر و رفتند می راه وقفه بی لحظه آن تا اردوگاه از شدن خارج زمان از

 .برسند بود شنیده جاناتان از را تعریفش که اقیانوسی به تا بود

 آوردیش؟ خودت با ببین کن چک و کیف دیگه بار یک روبی،_

 را هایش بند ، روز چند آن در بار چهارمین برای و کرده نگاه جیمز به چپ چپ روبی

 ی تنه دیدن با و کرده باز بخش شفا های میوه ی شاخه بودن از اطمینان نیت به

 .شد خاطر آسوده آن رنگ ای قهوه و باریک
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 .اینجان هنوز آره،_

 .خوبه_

 پریده نیز سلنا رنگ که شد متوجه و انداخت جیمز ی کالفه صورت به نگاهی روبی

 های جن با مواجهه فکر شدند، می تر نزدیک اقیانوس به چه هر که بود واضح است،

 .کرد می تر نگران را ها آن آبی زیر

 سعی اما شد، می مضطرب و دلواپس اندکی ها، آن با برخورد فکر با نیز او خود حتی

 بوده او به تنها نیز دونفر آن امید زیرا ندهد، نشان اش چهره در را این هرگز که کرد می

 روبی آن از جدا بود، ها آن از بیشتر بسیار گوناگون جانوران با برخوردش ی سابقه که

 تنهایی به این و پندارند می خود از تر شجاع را او جیمز و سلنا که داشت اطمینان

 را آبی زیر های جن به نسبت اش نگرانی که کند وادار را او که بود خوبی ی انگیزه

 . بگیرد نادیده

 چیه؟ بوی این_

 تردید آنکه با بود، اطرافش به همچنان نگاهش که انداخت سباستین به نگاهی روبی

 :داد پاسخ اش باطنی میل خالف بر بدهد، را او جواب داشت

 .هاست شاخه این بوی_

 :گفت می او به زبانی بی زبان با انگار که گرفت خود به حالتی سباستین

 پرسید؟ تو از کی حاال_

 :گفت و شده خیره جیمز به بیندازد، روبی به نگاهی نیم آنکه بی او

 !ها؟ شاخه کدوم_
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 :گفت سردرگمی با جیمز

 .دونم نمی ازشون چیزی من_

 اوست، مخاطب خودش که آن بر علم با روبی و نداد نشان جیمز به توجهی سباستین

 :داد پاسخ و شده خیره آسمان به

 .شفابخش های میوه ی شاخه_

 :گفت سردی به کرد می نگاه جیمز به همچنان که سباستین و شد کوتاهی مکث

 چین؟ دیگه اونا_

 پرسید؟ گیجی با و کرده نگاه سباستین های چشم به دقت با جیمز

 منی؟ با_ 

 .میده شفا رو ها بیماری که ایه میوه تنها معلومه، اسمش از_

 بودمشون؟ ندیده حاال تا من چرا پس_

 :گفت تردید با و شد خیره او های چشم مردمک به جیمز

 من؟_

 :گفت تندی به بود، شده عصبانی او خنگی از که روبی

 نداریم همدیگه دیدن به ای عالقه ما از هیچکدوم چون منتها. منه با اون نخیر،_

 .میکنیم صحبت هم با اینجوری

 ای قاطعانه لحن با بیندازد، روبی به نگاهی آنکه بی هم باز و زد پوزخندی سباستین

 :گفت
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 .همینطوره دقیقا_

 .شد دور ها آن از بلندی های قدم با بقیه به توجه بی سپس

 :گفت نفرت با گاه آن و شود دور کافی ی اندازه به او تا کرد صبر روبی

 !تعادل بی خودخواه   ی پسره_

 حرکت با و انداخته سلنا به معناداری نگاه رسید می نظر به گیج همچنان که جیمز

 :گفت هایش لب

 بود؟ چی قضیه_

 :پرسید روبی از مالیمی لحن با و انداخت باال ای شانه سلنا

 ؟ اومده پیش مشکلی سباستین و تو بین_

 :گفت خلقی بد با و انداخته او به تندی نگاه سوال این شنیدن با روبی

 واسم اصال وجودش چون ندارم مشکلی هیچ روانی اون با من مشکل؟ مشکل؟_

 فهمیدین؟... کنه نمی اذیتم اصال حضورش و نداره اهمیت

 از بلندی بسیار های قدم با نیز او و کرد اضافه را آخرش ی جمله بلندی صدای با روبی

 .گرفت فاصله دو آن

 :گفت جیمز و کرد نگاه او به نگرانی با سلنا

 !کنه نمی اذیتش که مشخصه کامال_

 از پوشیده محوطه آن. شدند باز فضای وارد و شده خارج جنگل از که نکشید طولی

 آسمان. رسید خواهند اقیانوس به زودی به که بود آن نشانگر این و بود ماسه و شن

 .بود آفتابی هوا و بوده آبی سرشان باالی
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 حال همان در برسند، او به جیمز و سلنا تا کرد صبر و کشید عمیقی نفس روبی

 حرکت سرعت به چنان سباستین شد متوجه و انداخت رویش پیش مسیر به نگاهی

 .است شده خارج ها آن دید ی زاویه از کامال که کرده

 :گفت لب زیر امیدوارانه روبی

 باشن؟ اقیانوس نزدیک غارنشین های غول اون از تا چند داره امکان یعنی_

 !خشنی انقدر دونستم نمی! اوه_

 :گفت آمیزی سرزنش لحن با سلنا و زد پوزخندی جیمز

 عنوان به که ماست نوبت اون از بعد باشن اونجا غول چند اگر اطالعتون محض_

 .بگیریم قرار غذاییشون منوی تو دسر

 :گفت خیالی بی با کرد می باز را لباسش های دکمه که حالی در جیمز

 مترن؟ چند اونا نگفتی راستی باشه، کافی براشون سباستین کنم فکر نبابا،_

 :گفت حوصلگی بی با روبی

 .متر هفت حدود_

 :گفت ناباورانه و زد خشکش آورد، می در را لباسش که حالی در جیمز

 کنی؟ می شوخی_

 .آورد در پیراهنش آستین از را دستش نگرانی با جیمز و داد تکان را سرش روبی

 :گفت تندی به بود، ساکت لحظه آن تا که سلنا

 شی؟ برنزه خوای می مگه دیوونه؟ میکنی چیکار داری_
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 :گفت بلندی نسبتا صدای با رسید، می نظر به دلواپس هنوز که جیمز

 بده؟ شم، می برنزه مجانی و مفت چیه؟ مگه_

 تیر و گرفت او از آمیزی قهر طور به را نگاهش رسید، می نظر به خشمگین که سلنا

 :زد را خالصی

 .نمیاد خوشم برنزه پوست از اصال من ولی_

 را لباسش سرعت به گاه آن ماند، مبهوت و مات ای لحظه حرف این شنیدن با جیمز

 :گفت تند تند کرد، می نگاه بدنش به دقت با که حالی در و پوشیده

 می بدجوری اینجا آفتاب سفیده؟ هنوز ببین کن نگاه نه؟ نشده تیره پوستم که هنوز_

 !سوزونه

 وجه هیچ به جا آن آفتاب که بود آن واقعیت زیرا کرد، نگاه او به باز دهان با روبی

 باد اکنون و شد می تر خنک هوا رفتند می پیش بیشتر چه هر برعکس و نبود سوزان

 .بود کرده وزیدن به شروع نیز مالیمی

 تا برگرداند را سرش فورا روبی که کرد نگاه جیمز به ای عالقه چنان با سلنا او، برخالف

 .کرد ترک را محل توانست می که سرعتی بیشترین با و نشود مواجه بدی ی صحنه با

 با روبی شد، نمایان اقیانوس کران بی آبی که نکشید طولی میزد حدس که همانطور

 به و نشسته ها شن روی آسودگی با که ببیند را سباستین توانست گذرا نگاه یک

 .بود مانده خیره ها دوردست

 .نرسیدم آرزوم به انگار_
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 شنیدن با کشید، می دست گردنش خراشیدگی به عصبی حالت با که سباستین

 :انداخت باال را ابروهایش و برگشت او صدای

 .داشتی آرزویی چه که بزنم حدس تونم می_

 ناخودآگاه نشست، می خیس های شن روی که حالی در و انداخت او به نگاهی روبی

 .زد پوزخند

 :گفت خونسردی با و نشست او کنار فاصله با سباستین

 کشی؟ می و قتلم ی نقشه داری نکنه چیه؟_

 .کردی مرگ به تهدید منو که بودی تو توء، کار کشتن کردم می فکر من؟_

 ...نباید تو چون آره،_

 دادم؟ می نشون العملی عکس وحشیانت رفتار برابر در نباید_

 :گفت کنایه با سباستین

 توام؟ از تر وحشی من میکنی فکر_

 می کردنشان کوتاه از ها مدت که بلندش های ناخن به نگاهی اول عصبانیت با روبی

 ... و ماند خیره او گردن روی هایش، ناخن خراشیدگی جای به بعد و انداخت گذشت،

 چیه؟ اون_

 :گفت خلقی بد با بود، نیامده خوشش او نگاه طرز از که سباستین

 چیه؟ چی_

 .گردنت روی سوختگی جای اون_
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 ای؟ بامزه خیلی میکنی فکر_

 روبی برخاست؛ جا از داد نمی او های حرف به اهمیتی کوچکترین ظاهرا که سباستین

 :گفت شد، می نزدیک او به که حالی در و پرید جا از نیز

 .گردنت روی خراشیدگی از تر پایین همونجاست، کن باور_ 

 و رفت عقب عقب دارد، نگه دور او دسترس از را صورتش کرد می سعی که سباستین

 :گفت آمیز تهدید

 ...بخوره من به دستت اگه کن، جمع و حواست_

 ی فاصله پروایی بی نهایت در روبی کند، کامل را اش جمله بتواند آنکه از قبل اما

 زمزمه میکرد، لمس را اش سوختگی جای دست با که حالی در و کرده طی را بینشان

 :گفت وار

 پوست بود ممکن چون نکشیدم، او از بیشتر و گردنبندت که آوردی شانس! اوخ_

 .ب کَنَم کامل طور به و گردنت

 حفظ با بگیرد، او حالت خوش های لب از نگاه توانست نمی ای لحظه که سباستین

 :گفت سردش لحن همان

 .نگو مزخرف_

 بی با رفت، می کیفش سمت به که طور همان و کرده اخم حرف این شنیدن با روبی

 :گفت حوصلگی

 چه؟ من به اصال. ببین خودت و بگیر رو آینه این بیا_

 :گفت خود با لب زیر سپس
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 .ب کَنه کامل طور به و تنت پوست آبی زیر های جن همون از یکی امیدوارم_

 می گردنش روی بر روبی های دست لمس جای کرد، نگاه او شدن دور به سباستین

 تکرار بارها و بارها بود حاضر حتی و نداشت اهمیتی هیچ نظرش در این اما سوخت،

 .شود

 قبل تا کرد، می تجربه را احساسی چنین اش زندگی در بار اولین برای که بود عجیب

 این اما بود، کرده لمس را او بود، ندیده را مثلش زیبایی در که زنی بار ها ده آن از

 .نبود کار در ای دلهره و ترس نبود، کار در اجباری زیرا بود، دیگری چیز احساس

 این اما کند، عمل محتاطانه ای برده همچون نارسیسا مقابل در بود مجبور همیشه او

 ...بار

 .بود فرسا طاقت و سخت لحظات آن تمام با متفاوت کامال حس این! نه

 مثل و بگیرد، نادیده را ها حس این تمام کرد سعی و کشید عمیقی نفس سباستین

 درست را آینه و بازگشته اش عادی حالت به بکند را تصورش که آنچه از زودتر همیشه

 .داد قرار گردنش مقابل در

 به و شد متعجب بود، آمده وجود به گردنبند نزدیکی در که شدیدی سوختگی دیدن با

 کشیدگی بخاطر گردنش سوختگی است، گفته درست کامال روبی که رسید نتیجه آن

 پوستش به بدنش از عضوی همچون کنون، تا بچگی زمان از که بود گردنبندی شدید

 چشم مقابل از گذشته شب که تصاویری که فهمید ناگهانی طور به او. بود چسبیده

 .بود پوستش به گردنبند از کوچکی قسمت دوری بخاطر نیز بودند گذشته هایش
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 را کردند می زندگی آن در میانسال زوج یک که ای صمیمانه و گرم ی خانه سباستین

 در مدام و باشد ها آن فرزند آمد می نظر به که نوزادی آن، از پس و آورد یاد به

 .شد می جا به جا آغوششان

 درست را ها آن باید چرا و دارند او با ارتباطی چه مرد و زن آن که آورد سردرنمی هیچ

 .شود می قطع او با گردنبند اتصال که ببیند ای لحظه در

 آن رسید، نمی ای نتیجه به میکرد فکر چه هر نداشت، وجود منطقی دلیل هیچ

 تاکید و داده او به کودکی دوران در که بود نارسیسا طرف از هدیه یک تنها گردنبند

 از آویخته نشان که دانست نمی هرگز او اما نکند، جدا خودش از هرگز که بود کرده

 چنین مختصر کشیدگی یک با که باشد چسبیده پوستش به چنان آن زنجیر

 تصمیمش لحظه یک در و داد تکان شدت به را سرش سباستین. کند ایجاد سوختگی

 به را پیغامش باید میکرد، صحبت خودش با شده که طوری هر باید او گرفت، را

 .آورد سردرمی ماجرا این از و رساند می نارسیسا

 و نشنید را جیمز صدای که بود افکارش غرق چنان سباستین و گذشته کوتاهی مدت

 :زد نعره او که زمانی فقط

 !توام با! اوی_

 .کرد اخم و آمد خودش به

 بی با و کرد دراز او سمت به را دستش سپس رفت، جلوتر و انداخت او به نگاهی روبی

 :گفت حوصلگی

 .بگیرش بیا_
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 و انداخته لرزید می او های دست کف که لزجی مانند توری شی به نگاهی سباستین

 :گفت خونسردی با

  سرم؟ به بزنم و کنم پاپیونش کنم؟ چیکارش_ 

 با و کرده جمع انزجار با را لبش سپس ماند، خیره او به و کرد کوتاهی مکث روبی

 :گفت بلندی صدای

 !بود بامزه واقعا! ها ها ها_

 :زد فریاد طرف آن از جیمز

 !میاد بهش اتفاقا_

 آن ی همه به سرخ چشمانی با سباستین و گرفت را اش خنده جلوی سختی به روبی

 .رفت غره چشم ها

 را دستهایش کف چسبناک توری و کرده جمع را اش خنده لحظه چند از پس روبی

 قسمت و کشیده اش بینی روی را آن سر احتیاط با سپس ،داشت نگه صورتش مقابل

 چهره که کرد می گمان و داشت عجیبی احساس. چسباند اش چانه به را اش پایینی

 چسب که داشت کسانی به زیادی شباهت اکنون زیرا باشد، کرده پیدا ای ابلهانه ی

 .باشند کشیده صورتشان روی را پهنی

 و بینی های قسمت تمام شود مطمئن تا کشید صورتش به دستی کالفگی با روبی

 باز صورت در آنکه ی درباره جاناتان های حرف هنوز او است، شده پوشیده دهانش

 .بود نکرده فراموش را داد خواهد رخ اتفاقی چه چسبناک شی آن از قسمتی بودن
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 به و ایستاده بالتکلیف هنوز که انداخت سباستین به دیگری نگاه لحظه چند از پس

 انجام تواند می را مفیدی کار چه مانند توری پالستیک آن با داند نمی رسید می نظر

 .دهد

 :گفت باشد، تفاوت بی گفتارش لحن کرد می سعی که حالی در و کشید عمیقی نفس

 .زارم می برات من بده_

 :گفت و کرد غلیظی اخم فقط سباستین اما

 !نکرده الزم_

 اما نداشت، او از را تشکر و تقدیر توقع گرچه شد، سرخ حرف این شنیدن با روبی

 که حالی در شود، پذیرفته چرا و چون بی کمکش پیشنهاد که داشت انتظار الاقل

 .زد او ی سینه به رد دست نزاکتی بی با سباستین

 تا رفت سلنا و جیمز سوی به محکمی های قدم با و کرد او نثار باری نفرت نگاه روبی

 .کند چک نیز را ها آن دهان و بینی

 حسرت و رفت فرو فکر به پوشاند، می کامل طور به را سلنا دهان روی که درحالی روبی

 .بگذرند اقیانوس از راحتی به ها آن تا ببرد کار به جادویی نتوانست جاناتان که خورد

 در که زمانی مثل درست)  نداشت، تاثیری روبی روی بر جادو که بود آن موضوع

 مایکل و او پوسایدون، موقع به آمدن با تنها و رفته بین از جادو اثر آرون ی دریاچه

 .(بگذرند دریاچه از توانستند

 ساعت چند از پس اثرش آورد درمی اجرا به ها آن روی بر افسونی او اگر حتی ولی

 همین نتیجه در و. برسند اقیانوس به تا کشید طول روزها که حالی در شد، می خنثی
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 که بدهد ها آن به را مفیدتری اما آور، چندش ی وسیله جاناتان که شد موجب

 .دارد نگه آب زیر ها ساعت را ها آن توانست می و کرده عمل اکسیژن کپسول همچون

 :گفت بمی صدای با و کرده جیمز به رو پالستیک، آن پشت از روبی

 کردی؟ محکمش که مطمئنی_

 .چسبونکی   خیلی لعنتی این دارم، بدی احساس یک... ولی آره_

 سر و راحت خیال با تونیم می حاال الاقل نه؟ هستش، هیچی از بهتر ولی آره،_

 .کنیم پیدا و راه فرصت

 :گفت ناراحتی با داد، می تکان موفقیت ی نشانه به را دستش که حالی در جیمز

 بسازن؟ اقیانوس وسط از بزرگ پل یک شد نمی حاال_

 .ندارن توانایی چنین اینجا مردم نیست، ما ی پیشرفته و مدرن دنیای اینجا! جیمز_

 :گفت لبخند با سلنا

 نه؟ بده، انجام تونه می بخواد جاناتان اگر ولی_

 :گفت و آورد پایین زمزمه حد تا را صدایش روبی

 اون در بیاد، بیرون حفاظتی مرز از باالخره اون و کنیم کم رو نارسیسا شر بتونیم اگر_

 .بتونه شاید صورت

 :گفت ناامیدی با جیمز

 همین جاناتان که اونجایی از و گذره می سالی صد چند بشه، کم نارسیسا شر تا_

 نسل اون از بعد احتماال و بیاره طاقت ها اونقدر نکنم فکر گوره، لب پاش یک االنشم

 .میشه منقرض کامل طور به هم ها جادوگر
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 !جیمز_

 .رفت او به ای جانانه ی غره چشم روبی و زد جیغ عصبانیت با سلنا

 جیمز)  گذاشتند، هایشان کیف در را آن و آورده در را هایشان کفش نفر سه هر سپس

 مواقع در تا بود چپانده جیبش در را بخش شفا ی میوه های شاخه تمام قبل از

 از را ها آن بخواهند که زمانی مدت روبی نظر از زیرا کنند، استفاده آن از اضطراری

 کشیده بیرون جیمز جیب از که بود وقتی از بیشتر بسیار دربیاورند، هایشان کیف

 .( شوند

 سباستین به نگاهی روبی رفتند، جلوتر و کردند آب در رفتن راه به شروع همگی

 اما است، چسبانده اش بینی و دهان دور به را توری نیز او که شد متوجه و انداخت

 نچسبیده صورتش به توری از قسمتی که رسید نظرش به گرداند برمی را سرش وقتی

 .است

 شود، وجدان عذاب گرفتار آنکه از قبل و گرفت نادیده را موضوع این رحمانه بی روبی

 تکان را سرش سپس رسید، گردنش سطح به اقیانوس آب آنکه تا رفت جلوتر و جلوتر

 :گفت ها آن نفر سه هر به خطاب و داده

 !سه دو، یک، من، شمارش با_

#12 

 آن از پیش که ای نقشه طبق و برده فرو آب درون را سرهایشان نفر چهار هر گاه آن

 .کردند شنا غرب سمت به داشتند،

 با بود مسیر تغییر به نیازی که گاه هر و رفت می پیش ها آن از جلوتر آرامی به روبی

 کار این اما نشوند، منحرف اصلی مسیر از تا میکرد راهنمایی را ها آن هایش دست
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 بارها که بود نیاز داد می تغییر را جهتش که بار هر زیرا رسید می نظر به دشوار نیز

 چند از پس دو آن کند، خود متوجه را جیمز و سلنا تا کند پایین و باال را هایش دست

 . بودند اطرافشان محو همچنان دقیقه

 از پر جا همه انداخت، اطرافش به نگاهی نیز او و برگرداند را سرش کالفگی با روبی

 نظر از. بودند کرده رشد دریا اعماق در که بود معوجی و کج گیاهان و سبز های جلبک

 نمی چشم به بزرگی یا و کوچک ماهی هیچ حوالی آن در که بود عجیب بسیار او

 در ای الخلقه عجیب موجود هیچ لحظه آن تا که بود خوشحال طرفی از ولی خورد،

 .است نشده پدیدار برابرشان

 به نگاه یک با روبی و شد می تر تیره اقیانوس آب رفتند می پیش تر بیش چه هر

 حدود تا که دریافت و نیست روز روشنایی از اثری دیگری که شد متوجه باال سمت

 .گرفتند فاصله آب سطح از زیادی

 ترس شدت از که هایی چشم با سلنا پرید، جا از خورد پهلویش به که سیخونکی با

 .کرد می اشاره دوری ی نقطه به بودند شده گشاد

 با پیکر غول ا لکون یک شد، رو روبه وحشتناکی ی منظره با و برگرداند را سرش روبی

 دیده را ها آن که رسید نمی نظر به اما شد، می نزدیک ها آن به آور سرسام سرعتی

 .باشد

 می حدقه در سرعت با هایش چشم و شد می بسته و باز مدام بزرگش دهان

 .چرخیدند

 خوردن تکان به قادر و تپید می وار دیوانه قلبش کند، کار چه باید دانست نمی هیچ

 هایش دست شخصی ناگهان که برسد ها آن به ا لکون که بود نمانده چیزی دیگر نبود،

 .کرد هدایت بزرگی بسیار سنگ پشت تا را او و کشیده را
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 اش ناجی به و برگشته بود شده زده وحشت و دستپاچه شدت به که درحالی روبی

 .ماند خیره

 به توجه بی سپس و چسباند خودش به بیشتر را او العملی عکس هیچ بی سباستین

 نگاه زد، می پرسه اطراف آن در اکنون که ی ا لکون به دزدکی او مبهوت و مات ی چهره

 .کرد

 تنها و نداشته منظوری هیچ کار این از سباستین که شد متوجه زود خیلی روبی

 .بود خودش جان نگران فقط او دیگر عبارتی به بود، نشدنشان دیده هدفش

 جیمز و سلنا به چشمش و درآورد شکلکی ببیند توانست نمی او که جایی از روبی

 لحظه هر کرد می گمان که جوری بودند، گرفته آغوش در را یکدیگر شدت به که افتاد

 .بیاید بند نفسشان است ممکن

 یک در روبی برد، باال را ابروهایش و انداخت او به عجیبی نگاه جیمز لحظه همان در

 بود، کم بسیار سباستین صورت با صورتش ی فاصله زیرا دریافت را او منظور لحظه

 آورد می پایین را سرش کمی فقط اگر اما بود ا لکون تماشای مشغول هنوز او چه اگر

 .گرفت می صورت شدیدی برخورد تردید بی

 همچون نیز سباستین و او بود، فایده بی اما بکشد، تر عقب را خود کرد سعی روبی

 می نظر به ممکن غیر جداییشان که بودند چسبیده یکدیگر به چنان سلنا و جیمز

 .رسید

 پراند، جا از را نفر سه هر که گوش به صداداری و عمیق نفس صدای بعد ی ثانیه چند

 بتواند آنکه از قبل اما است، کرده پیدا را ها آن ا لکون که کرد فکر لحظه یک در روبی

 فرو سینه در قلبش و افتاده سباستین گردن متورم رگ به چشمش ببرد پیش از کاری

 نداده هشدار سباستین صورت از قسمتی نشدن پوشیده ی درباره هنوز او ریخت؛
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 این تاسف کمال در و کند آگاه را او آب به ورود محض به داشت قصد حالی در بود،

 .بود برده یاد از کلی به را موضوع

 نگرانی با و شد تر زده وحشت روبی رفت، گلویش سمت به سباستین دست که زمانی

 آن که رسید نظر به کوشش کمی با کند، موضوع این متوجه را جیمز و سلنا کرد سعی

 ناگهانی تکان یک با سباستین. است آمده پیش جدی بسیار مشکل که فهمیدند نیز

 دلیل که بود سردرنیاورده هیچ معلوم قرار از کرد، نگاه ها آن به حیرت با و برگشت

 .چیست هایش ریه در آب شدن جمع و نفس تنگی

 در و بیندازد ا لکون به نگاهی ها سنگ پشت از تا کرد بلند را سرش دلواپسی با روبی

 بو و ایستاده حوالی همان در هنوز کریه موجود آن که شد متوجه بدشانسی نهایت

 .بود نشده امید نا حسابی و درست غذایی یافتن از هنوز ظاهرا کشد، می

 کمی وقت که نداشت شک کشید، عمیقی نفس و آورد پایین سرعت به را سرش روبی

 در بنابراین مرد، خواهد او نادانی و رحمی بی دلیل به سباستین کند معطل اگر و دارند

 دهان به را دهانش کند، نگاه هایش چشم به آنکه بی و گرفت را تصمیمش لحظه یک

 به هایش نفس و شد سباستین های ریه وارد شدت با موجود اکسیژن و چسبانده او

 .برگشت عادی حالت

 پیدا ای قیافه چه بودند نشسته سرش پشت درست که جیمز و سلنا دانست نمی

 مبهوت و مات کار این از سباستین خود که بزند حدس توانست می اما اند، کرده

 اشتباه جبران فقط او قصد زیرا نداشت اهمیتی کوچکترین برایش گرچه. است مانده

 .است بوده خودش

 وارد را اکسیژن توان تمام با و بود مانده حال همان در هنوز دقیقه چند گذشت با

. شد جدا او از اراده بی و خورد پهلویش به محکمی ی سقلمه که آن تا میکرد، دهانش
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 سرشان پشت به تعجب با که دید را سلنا و برگشت کند نگاه سباستین به آنکه بی

 .کرد می اشاره

 دست خشونت با شد ا لکون رفتن متوجه که زمانی و برگرداند را سرش سرعت به روبی

 ی اشاره با رفتن از قبل برساند؛ آب سطح به را او تا کشید باال سمت به را سباستین

 همراه به کنان، شنا سپس و فرستاده جیمز و سلنا به را پیغام این هایش دست

 .کرد حرکت باال سمت به سباستین

 پشت و کرده سرفه به شروع سباستین آب، از سرهایشان آمدن بیرون محض به

 به گناه احساس به آمیخته نگرانی با روبی. کشید طوالنی و عمیق نفس چندین سرش

 :گفت باشد، دلسوزانه کامال کالمش لحن کرد می سعی که حالی در و کرده نگاه او

 خوبه؟ حالت_

 آسمان به رو را سرش و کشید عمیقی نفس دیگر بار او نداد، را جوابش فورا سباستین

 :داد پاسخ گاه آن گرفت، سرشان باالی سرخ و دلگیر

 .خوبم_

 آب بالفاصله او، خشمگین و آمیز سرزنش نگاه دیدن با اما کشید، راحتی نفس روبی

 .داد فرو را دهانش

 نه؟ دونستی می_

 سرش بیاید بیرون اش سینه از قلبش است ممکن لحظه هر کرد می احساس که روبی

 :داد تکان شدت به را

 ...کردی و کار اون هم همین واسه دونستی، می_
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 :گفت فورا دستپاچگی با روبی

 .کردم و کار این جونت نجات بخاطر من نه،_

 :گفت آورد، می در لرزه به را روبی بدن که نفرتی با سباستین

 ...و متقلبی، آدم یک تو دروغگو،_

 :کرد اضافه سرعت به ای خاطره آوردن یاد با روبی

 .کار فریب دختر یک_

 :گفت و ماند خیره او به تعجبی اندک با سباستین

 .شناسی می خودتو خوب انقدر که خوبه چه دقیقا،_

 خوانده کار فریب را او یکبار که بود کسی فکر در اکنون نداد، نشان توجهی او به روبی

 بوده عالقمند او به قبل ها مدت از که بود داده نشان شخص همان ها بعد اما بود؛

 عالقه ابراز او به تندش، های رفتار تمام رغم علی که بود پسری همان مایکل است،

 .بود کرده

 لرزش و قلب تپش موجب روزگاری که افتاد روشنی آبی و سبز های چشم یاد به روبی

 :زد لبخند خوششان های لحظه تمام آوردن یاد به با و شد می هایش دست

 ...بدی نجاتم خواستی می تو پس. کنم می باور نگیر، سخت زیاد پس_ ... 

 بود نشنیده را هایش حرف از کلمه یک حتی زیرا کرد، نگاه سباستین به گیجی با روبی

 از انزجار با را توری زد، کنار صورتش روی از را خیسش موهای سباستین که زمانی اما

 محکم سر با که شده هوشیار چنان کرد، طی را آخرشان ی فاصله و کرد جدا صورتش

 .بگیرند فاصله یکدیگر از دیگر بار که شد باعث و کوبید اش پیشانی به
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 که کرد می گمان زیرا گرفت، سرش به را دستش بود، مانده مبهوت و مات که روبی

 را شدیدی درد نیز سباستین که نداشت تردیدی. است شده نیم دو به وسط از سرش

 .مالید می را اش پیشانی ای رفته درهم ی چهره با اکنون او کند، می تحمل

 ...جرئتی چه به... تو_

 !باشه وحشی حد این تا دختر یک که نمیشه باورم_

 :زد فریاد روبی

 ...کار چی االن تو... تو_

 :گفت خونسردی با سباستین

 .همین فقط دادم، پس رو ات بوسه باشم، کسی مدیون ندارم عادت_

 :گفت کنان ناله بود، مانده باز دهانش او وقاحت میزان از که روبی

 ...دادم می نجاتت داشتم... من...  بوسه؟_

 .رسید نمی نظر به اینطور_

 ماند، خیره او های چشم به و گرفت نادیده را قلبش نامنظم و تند ضربان سباستین

 به خونسردی و خشم با و رفتند می پایین و باال اقیانوس امواج همراه به ها آن دوی هر

 .کردند می نگاه یکدیگر

 .سباستین هستی، پستی آدم واقعا تو_

 بی میزان دادن نشان به قادر طریقی هیچ به انگار که گفت را جمله این طوری روبی

 .نبود او شرمی
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. داد قرار صورتش روی بر و گرفت پس او از را لزجش توری و زد هایش دست به چنگی

 قصد به دو هر بعد ای لحظه و کرده تقلید او از معناداری پوزخند با نیز سباستین

 خورد قسم ورودشان از قبل روبی) کشیدند، عمیقی نفس اقیانوس اعماق به بازگشت

 عظیم دهان به لگد با را سباستین فرصت اولین در ا لکون، یک با برخورد محض به که

 .رفتند اقیانوس درون به سر با و زده شیرجه دو هر سپس.( کند پرتاب او مانند حفره و

 آن به رسیدن محض به ؛کردند شنا ها آن سوی به سیاه ی لکه دو دیدن با بعد کمی

 او از را نگاهش ناراحتی با و افتاده سلنا ی چهره غضبناک حالت به روبی نگاه دو،

 تا انداخت می باال بود شده سنگین شدت به اکنون که را کیفش که حالی در و گرفت

 .کرد حرکت به شروع قبلی مسیر همان در نیافتد، هایش شانه روی از

 توانست می اکنون رسیدند، تری جوش و پرجنب مسیر به که نکشید طول خیلی

 قرار از و کردند می عبور کنارشان از سرعت با که ببیند را زیبایی بسیار های ماهی

 آسوده ها آن دیدن با روبی. بودند شده دستپاچه و خورده جا ها آن حضور از معلوم

 که هایی جن از خبری هنوز اما بودند، رفته را راه بیشتر نصف اکنون زیرا شد خاطر

 .نبود بود، شنیده دین از را وصفشان

 که کشید ای شادمانه فریاد بود، ها آن از جلوتر کمی که رنگی سرخ نور دیدن با

 های تکان باله های رقصنده همچون را دستش گاه آن نرسید، کسی به صدایش

 مانده باقی آب سطح به رسیدن تا متر بیست فقط افزود، سرعتش بر و داد مالیمی

 .بود

 آب سطح به زودتر تا داد تکان بیشتری شدت با را پاهایش روبی... متر ده متر، پانزده

 را سرعتش و شود ایجاد پایش در شدیدی گرفتگی که شد باعث فقط کار این اما برسد

 .کند کندتر
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 بی کرد، احساس سرش پشت درست را جوشی و جنب ناگهان روبی... متر هفت

 پاهای آن با. بودند شده خود بی خود از خوشحالی شدت از جیمز و سلنا تردید

 بود مانده باقی آب سطح به رسیدن تا متر سه فقط اکنون کرد، شنا تر تند دردناکش

 گوش که شدیدی های جیرجیر سرش پشت و شد بلند گوشخراشی جیغ صدای... که

 .دادند می آزار را هایش

 سلنا که نداشت امکان زیرا باشد، تفاوت بی صداها آن به نسبت توانست نمی دیگر

 را سرش دلهره و ترس با روبی. دربیاورد خود از را نوزادان جیغ صدای همچون صدایی

 .شد مواجه اش زندگی ی صحنه بدترین با و برگرداند

 های چوب با بودند، قامت کوتاه و داشته پا و دست همگی که رنگی سبز موجود صدها

 صدای با و کوبیدند می جیمز و سلنا سباستین، صورت و سر به مانندی نی

 .خندیدند می گوشخراشی

 گاز را سباستین پای و رفته پایین آمیزی جنون شیطنت با که دید را ها آن از یکی روبی

 .زد فواره خون او زخم جای از گرفت،

 به را خود و کرده شنا سرعت آخرین با کرد، می نگاه منظره آن به وحشت با که روبی

 .رساند ها آن

 نزدیک او به کنان ورجه ورجه زیرا شدند او حضور متوجه نیز ها آن که رسید نظر به

 .کوبیدند صورتش و سر به رنگی سبز های نی با و شده

 طرفی از و کند جلوگیری آن به ها نی ی ضربه از تا پوشاند را صورتش دست با روبی

 آوری تهوع بسیار بوی زیرا داشت، اش بینی بیشتر چه هر پوشاندن برای عجیبی میل

 .زد می هم بر را تمرکزش و پیچید می مشامش در مدام
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 داشت سعی او آبی زیر های جن خراش گوش های جیغ و ها ضربه تمام رغم علی

 در نداشت، ها شاخه آوردن بیرون برای فرصتی ظاهرا که برساند جیمز به را خود

 پخش بازویش در که شدیدی درد به توجه بی و برساند او به را خود شد موفق نهایت

 .بکشد بیرون جیبش از را باریک و نرم های شاخه شد، می

 دندان جای و بوده آویزان دستش به همچنان که انداخت سمجی جن به نگاهی روبی

 ناتوانی با و کرده بلند را ها شاخه عصبانیت با. بود شده حک بازویش روی بر هایش

 جاناتان و دین ی نقشه که کرد گمان لحظه چند برای. کشید طرف آن و طرف آن به

 روی بر دردناکی ظاهرا و زشت های تاول که نکشید طولی اما شد نخواهد عملی

 از ناشی که خراشی گوش های جیغ با ها آن و شده پدیدار آبی زیر های جن پوست

 .کردند رها را ها آن بود، فرسا طاقت دردی

 شنا باال سمت به که کرد اشاره بقیه به و شمرده غنیمت را فرصت بالفاصله روبی

 .کنند

 وقفه بی تالشی با خودش همچون نیز بقیه زیرا کند هدایت را دیگران او که نبود نیازی

 فرسا طاقت ی دقیقه چندین از پس باالخره. کردند می شنا آب سطح سمت به

 .رساندند خشکی به را خود زنان نفس نفس و زده بیرون اقیانوس آب از سرشان

 بکشد بیرون را خود داشت سعی که زمانی و بود تر ناتوان ها آن ی همه از روبی

 سباستین شانسی خوش کمال در اما بیافتد، آب درون به سر با دیگر بار بود نزدیک

 حرفی آنکه بی نفر چهار هر سپس رساند، خشکی به خود با را او و گرفته را بازویش

 . دوختند چشم مارالنا تاریک نیمه آسمان به زنان نفس نفس و کشیده دراز بزنند

 (نامرئی دیوار)

 !رفیق شدیم موفق نمیشه، باورم_
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 سباستین ی چهره. خندید و زد سباستین شانه به محکمی ی ضربه دست با جیمز

 .کوبیدند سرشان بر چماغ با که بود کسانی شبیه

 که کرد احساس ناگهان اما زد، لبخندی شود، بلند جایش از میکرد سعی که روبی

 با که بیندازد او به نگاهی تا آورد پایین را سرش است، شده سنگین اندکی پاهایش

 .کشید حیرت سر از بلندی جیغ صحنه آن دیدن

 نگاه اطرافشان به تدافعی حالت با و پریدند جا از او جیغ صدای شنیدن با همه

 قیافه و آورده بیرون یکوری را زبانش که افتاد جنی به نگاهشان رد بالفاصله اما کردند،

 .است رفته فرو فکر در سخت انگار که بود گرفته خود به ای

 پاهایش به همچنان جن اما زد، دیگری جیغ و داد تکان را پاهایش ترس با روبی

 با سباستین اما بودند شده هول روبی همچون جیمز و سلنا آنکه با. بود چسبیده

 ی ضربه و برداشت بود افتاده اش نزدیکی در که بزرگی چوب و آمده جلو خونسردی

 .زد جن سر به محکمی بسیار

 چشم و گرفته سرش به را دستش که حالی در کشید خراشی گوش جیغ آبی زیر جن

 .شد آب وارد زنان شیرجه دیگر بار بود شده چپ هایش

 شد متوجه اما کند، تشکر سباستین از که خواست اکراه با و کشید راحتی نفس روبی

 عصبانیتش که رسید نمی نظر به. ندارد اش عذرخواهی شنیدن به ای عالقه او که

 شده موجب که بود دوخته اش زخمی پای به را نگاهش بیشتر او باشد، روبی بخاطر

 .نبود راضی وضعیت این از اصال معلوم قرار از و برود راه لنگان لنگ بود

 و بوده خیس کامال هنوز که را کیفش عجله با و انداخت مجروحش بازوی نگاهی روبی

 برش و باریک ی پارچه چند و برداشت کرد، می چکه هایش قسمت تمامی از آب

 .بودند خیس کامال نیز ها پارچه آورد، بیرون آن از را شده
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 .ببند پاهاتو زخم بیا،_

 از هایش چشم که حالی در و انداخت آماده و حاضر ی پارچه به نگاهی سباستین

 :گفت زد، می برق کنجکاوی شدت

 ...انگار بودن، آماده قبل از که پیداست ظاهرشون از_

 :داد ادامه و انداخت جیمز و سلنا ی پریده رنگ صورت به نگاهی

 می شماها چیه؟ جریان... بشین زخمی ممکنه که دونست می قبل از نفر یک انگار_

 شده؟ ریزی برنامه براش قبل از که بدین انجام کاری یک خواین

 .نداره حقیقت چیزی همچین_

 .گفت را این خونسردی با روبی

 چیه؟ اینجا به اومدن از هدفتون که گین نمی چرا پس واقعا؟_

 ...نداره ربطی تو به چون_

 ...مشخصه کامال این میرین، پیش نقشه یک طبق_

 :گفت و رفت در کوره از داشت، او به توجهی بی در سعی زمان آن تا که روبی

 اومدی؟ اینجا به چرا میری؟ کجا داری خودت از اصال نداره، ربطی تو به که گفتم_

 باشه؟ یاب کم گیاه یک کردن پیدا هدفت تنها که معلوم کجا از اصال... اصال

 :گفت اعتنایی بی با بود نخورده جا اصال ناگهانی سوال این از که سباستین

 تا بود شما کشتن قصدم اگر گفتم هم قبال نه، یا میکنی باور که نیست مهم برام_

 .بودین مرده حاال
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 .شد سرخ خشم شدت از روبی و کرده اشاره شمشیرش به سباستین

 او با جدال و جنگ از دیگر روبی نزدند، حرف یکدیگر با هم کلمه یک شب تا ها آن

 های پوزخند و ها کنایه و نیش به جوابی دیگر که داشت تصمیم و بود شده خسته

 .ندهد وحشتناکش

 فاصله آن از که بود که درخشانی های ستاره از پر مارالنا مهتابی و صاف آسمان

 را شب که بود قرار جیمز پیشنهاد به. رسیدند می نظر به روشنی های فانوس همچون

 زیرا کردند استقبال پیشنهاد این از نیز سلنا و روبی کنند؛ استراحت و بمانند آنجا

 .نداشتند رفتن راه برای توانی دیگر

 !ببخشید_

 پرانده جا از را همه قورش و قار صدای که کشید شکمش به دستی خجالت با روبی

 .بود

 :گفت رودربایستی بی و انداخت باال ای شانه جیمز

 .شده ام گرسنه بدجوری منم داری، حق_

 غذاییمون ی ذخیره از چیزی... ا  ... جانا که غذایی از چیزی روبی، همینطور، منم_

 مونده؟

 :گفت و رفت او به ترسناکی ی غره چشم رسید، می نظر به برافروخته کمی که روبی

 .هیچی نه،_

 همیشه من شد، حیف. بمیریم اینجوری قراره بدبختی همه اون از بعد پس خوبه،_

 .دادم می ترجیح و تصادف
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 :گفت حوصلگی بی با سباستین بگشاید، اعتراض به لب سلنا آنکه از قبل

 .داره وجود غذا آوردن دست به برای راهی همیشه میری، نمی تو_

... خوبه اقیانوس؟ امواج از حاصل کف و جلبک غذاست؟ کدوم منظورت جدی؟_

 .هست هم رمانتیک کامال اتفاقا

 خنده جلوی سختی به که روبی نزد، حرفی و انداخت او به ای خنثی نگاه سباستین

 :گفت لرزانی صدای با گرفت، می را اش

 ...یا مایل پنج فوقش نیست، راهی مارالنا تا اینجا از نباش، نگران انقدر_

 !مایل پنج! مایل پنج مایل؟ پنج_

 را فاجعه عمق خواست می گویی کرد، تکرار را اش جمله بار چندین دلخوری با جیمز

 آن از تر آرام روبی اما رسید، می نظر به عصبی و غمگین نیز سلنا. کند درک خوبی به

 .بود گذرانده نیز را این از بدتر شبی گذشته در زیرا بود ها

 مایکل بازگشت برای انتظار و اضطراب و ترس در تاریک، ی حفره یک در که شبی

 .بود گذشته

 اما است، کرده خود ی پیچیده مشکالت درگیر را ها آن ناخواسته که بود متاسف روبی

 میان این در و است بوده نیز ها آن خواست این که زد می نهیب خودش به طرفی از

 .نبود کار در اجباری هیچ

 لحظه یک چرخید،در پهلو به و گذاشت ساحل گرم های شن روی آرامی به را سرش

 برای شد، تنگ بود گذرانده آن در را عمرش از سال بیست که اتاقی و خانه برای دلش

 آن در را شیرینی و تلخ اتفاقات که دبیرستانی و میزد قدم آن در روز هر که خیابانی
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 اذیت همان با فیلیپس برای دلش حتی اما رسید، می نظر به احمقانه. بود کرده تجربه

 .بود شده تنگ اش همیشگی آزارهای و

 با مبارزه حال در همیشه او و نداشته وجود هرگز اش زندگی از قسمت آن انگار

 شخصی همیشه انگار گرفتند، می قرار راهش سر که بود خطرناکی و عجیب جانوران

 پر را هایش چشم و بیاورد درد به را قلبش اش یادآوری که داشت وجود مایکل نام به

 .کند

 با بگیرد، را هایش پلک شدن بسته جلوی توانست می سختی به دیگر که حالی در

 :کرد فکر خود

 .بودم خطرناک و ممکن غیر ماموریت یک انجام حال در همیشه که انگار

 یاد به را مایکل با آشنایی از قبل زندگی سختی به دیگر روبی که بود واقعیت یک این

 نداشت تعلق آنجلس لس نام به شهری به هرگز او که بود آن دلیلش شاید و آورد، می

 .بود اش واقعی ی گذشته و سرزمین آدونیس تنها و

* 

 به و برخاسته جا از سرعت به ها، آن رفتن خواب به از اطمینان از پس سباستین

 .ماند منتظر و رساند اطراف های درخت پشت به را خود دو حالت

 بار یک و آورده بیرون را اش نامه گرفت تصمیم رو این از نبود، سربازان از خبری هنوز

 .کند چک را آن دیگر

 و چرخید می سرش در مدام که بود مهمی بسیار سواالت محتوایش که پوستی کاغذ

 کالمش لحن شود مطمئن تا خواند را نامه بارها و بارها او. کرد نمی رهایش ای لحظه
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 چنین این نامه شرح باشد، نکرده ایجاد نارسیسا برای ای شبهه و شک کوچکترین

 :بود

 کامال حالتان امیدوارم: عزیز ی ملکه

 خدمتگذاران من، نبود در و باشد خوب

 .کنند خدمت شما به احسنت نحو به

 پست های انسان این با شدن همسفر برای تمایلی کوچکترین که دانید می خوب

 را شما که کسی نداشتم، ارزش بی و

 کرده خدمت شما به سالها و بشناسد

 میان فرق تواند می خوب خیلی باشد

 تشخیص را انسانی ضعف و واقعی قدرت

 .دهد

 واقعی هدف و قدرت از بویی کوچکترین حقیر های انسان آن که ندارم تردیدی! بله

 که شود می باعث همین و اند، نبرده

 .شود بیشتر کوهستان اهالی و ها آن نابودی برای اشتیاقم

 تر ضعیف حتی انسانی او... دختر آن اما و

 که ست هایی انسان باقی از تر پست و

 .ام کرده مالقات کنون تا

 فکرش که کسی دختر آن عزیزم، بانوی
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 موضوع این به من. نیست ، کنید می را

 او حتی بخواهید شما اگر اما. دارم ایمان

 تمام این. داشت برخواهم راه سر از را

 هفته دو این طی من که بود چیزهایی

 :نویسم می شما به را نامه این خاطرش به که اصلی موضوع اما و فهمیدم،

 من به کودکی در که گردنبندیست موضوع

 که شدم متوجه اخیرا... اید داده هدیه

 نشان خود از عجیبی های العمل عکس

 مرد و زن آن در که کابوسی. ببینم کابوس مدام که شود می باعث او. دهد می

 و بینم می را خوابشان شب هر کنون تا پیش شب چند از. دارند حضور ناشناسی

 .است کرده ام کالفه همین

 که صورتی در کنم می خواهش ازشما دارید، کامل آگاهی چیز همه از شما که دانم می

 .کنید افشا برایم را گردنبند این راز و حقیقت دانید می صالح

 قول شما به گفتم قبال که طور همون و ملکه، گشت، خواهم باز آدونیس به زودی به

 خالص کوهستان اهالی شر از همیشه برای بار ها،یک انسان این وجود با که دهم می

 .رساند خواهم تان دیرینه آرزوی به را شما من و شد خواهیم

 دیدار امید به

 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربرzahra bagheri ( |  لیانا رمان سوم جلد) جنگل میان ای کلبه رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

216 

 

 خش خش صدای شنیدن با که بود نرسانده پایان به را نامه خواندن هنوز سباستین

 که جا آن از. گذاشت جایش سر را پوستی کاغذ و برگرداند را سرش سرعت به ضعیفی

 به آسوده خیالی با که ببیند را جیمز و سلنا روبی، توانست می خوبی به بود ایستاده

 خاموش و تاریک سربازان.... جز نبود کسی به متعلق صدا آن پس. بودند رفته خواب

 های نقاب آن با و نشسته هایشان اسب روی او از نزدیکی ی فاصله در که نارسیسا

 . رسیدندمی نظر به همیشه از تر مخوف ای نقره

 :گفت و زد پوزخندی بود، نخورده جا ها آن حضور از که سباستین

 .بود شده تنگ براتون دلم_

 .ایستاد مقابلشان در درست و رفته جلوتر محکمی های قدم با سپس

 :گفت بمی صدای با نقاب پشت از بود، همه از تر پیش که شخصی

 .برسونم دستشون به شخصا رو ات نامه تا اومدم ملکه دستور به. گرفتم و پیغامت_

 با او شود، می ور شعله وجودش در کم کم حسادت آتش که کرد احساس سباستین

 :گفت آرامی صدای

 .محافظی یا و سرباز هیچ بی کردی، مالقات باهاش شخصا پس_

 از را پوزخندش توانست می سباستین اما داد، تکان آرامی به را سرش دار نقاب مرد

 .ببیند سنگی نقاب آن پشت

 :گفت سردی لحن با سپس گرفت، او سمت به و آورده بیرون را نامه معطلی بی

 .هستم جوابشون منتظر_
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 با سباستین که برود آمده راه از تا برگشت و داد تکان سری اجبار به دار نقاب مرد

 :گفت ای هشداردهنده لحن

 .بره در قصر دستت از تونسته سرزمین یک انگار تام، کنی دقت تر بیش بهتره_

 :گفت ای گرفته صدای با و برگردانده را سرش آمیز تهدید حالتی با تام

 کجا؟_

 :گفت بالفاصله سباستین

 ...کالینوس_

* 

 به رسیدن تا راهی دیگری زیرا داشت، دیگری هوای و حال روبی برای روز آن فردای

 .بود نمانده باقی حقیقی انسانیت و اش مادری سرزمین

 دور از مخربی گردباد باشد، داشته اطرافش اتفاقات از خبری آنکه بی بود، خوشحال او

 .بود ندیده را مصیبت و خرابی های نشانه از کدام هیچ هنوز او و آمد می سمتش به

 ...سباستین حتی بودند، سرزنده و سرحال او همچون نیز جیمز و سلنا

 نزد شدن عزیزتر برای نداشت، را کوهستان اهالی با رویارویی برای انتظار تاب دیگر او

 ...او برای بودن اعتمادترین مورد و ملکه

 گرچه کردند، نمی رهایش ها کابوس بود آمده وجود به سوختگی آن وقتی از گرچه

 های حس این اما کرد، می پیدا دیگر نفر سه به نسبت ترحمی احساس هرازگاهی

 دو آن که بود مصمم هنوز او. کنند منصرف تصمیمش از را او که نبودند چیزی زودگذر
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 خودش نزد همیشه برای را روبی و کند اش ملکه تقدیم تشریفات و احترام با را نفر

 .دارد نگه

 اطمینان حتی است، توجه جالب برای دختر آن چیز چه دانست نمی سباستین

 از و فهمید می که چیزی تنها. ندارد وجود نیز داشتن دوست نام به چیزی که داشت

 .خواهد می خودش برای را مغرور و سرکش دختر آن که بود آن داشت آگاهی آن

 که او همچون درست بود، کرده پیدا نارسیسا به زیادی شباهت نیز او دیگر که انگار

 تر وابسته خود به روز هر را او و بود داشته نگه خودش نزد دلیلی هیچ بی را سباستین

 .کرد می

 .بیوفتیم راه دیگه بهتره_

 .برگشت حال زمان به روبی صدای شنیدن با سباستین

 :گفت جیمز

 چیه؟ ما دیدن از واکنششون کنی می فکر راستی_

 توضیح واسشون رو چی همه زود خیلی من ولی... کنن حمله بهمون بخوان ممکنه_

 .دم می

 به ها آن بعد ی دقیقه چند و کرد اضافه سلنا ی چهره دیدن با را آخرش ی جمله روبی

 .افتادند راه به مارالنا سوی

 دیدن فکر از حتی. زد می تندی به قلبش و بود دستپاچه و زده هیجان بسیار روبی

 .ریختمی هری دلش مادرش آشنایان و اقوام

 .رسیدند می نظر به زده هیجان کمابیش نیز جیمز و سلنا
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. رسیدند سرسبز ای تپه به و کرده عبور درخت و دار پر ی محوطه از کم کم ها آن

 در را خوشایند حس آن لحظه یک برای روبی که بود زیبا چنان مقابلشان ی منظره

 درآمده جیمز ی ناله و آه صدای زیرا زد، پس را آن سرعت به اما کرد احساس وجودش

 .بود

 شد؟ چی_

 :گفت عصبانیت با او مالید، می را سرش و بود افتاده زمین روی جیمز

 ...انگار سرم، توی خورد محکم چیزی یک یکهو که رفتم می راه داشتم دونم، نمی_

 .خوردی ای شیشه دیوار یک به انگار_

 .ماند واج و هاج جیمز و رساند پایان به را او ی جمله روبی

 :گفت سلنا

 دونستی؟ می کجا از_

 :گفت و شود بلند جا از تا کرد کمک جیمز به روبی

 هجوم از جلوگیری برای جادویی مرز یک هم اونا که بود گفته بهم جاناتان_

 .همونه این... احتماال. دارن دشمناشون

 آن در بار اولین برای سباستین و زد مقابلش نامرئی دیوار به ای ضربه دست با روبی

 :کرد صحبت به شروع ساعت چند

 کنیم؟ چیکار باید حاال خب،_

 از بعد سپس کرد، می فکر و بود مرز طرف آن به خیره چشمش نکرد، نگاه او به روبی

 .گرفت فاصله دیوار از و رفته عقب مکث دقیقه چند
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 فقط مرز آن ظاهرا اما بود، نگران و زده هیجان بدهد انجام خواست می که کاری از

 دورگه نوع از البته... بود الهه یک هم او و... شد می باز سرزمین آن های الهه برای

 .بدهد جواب کار این که بود امیدوار فقط! اش

 یک کرد سعی و ایستاده مقابلش ی منظره به رو بقیه متعجب نگاه به توجه بی روبی

. نبود هم کوشش به نیازی حتی بار این اما بیابد، وجودش در را حس آن دیگر بار

 را کاری هر که بود کرده ایجاد برایش اشتیاقی و شور چنان اش مادری اقوام به نزدیکی

 .بود ساخته ممکن برایش

 حس آن وجود با. بست را هایش چشم و کرد باز طرف دو از را هایش دست او

 ابلهانه حالت که زد می حدس رو این از نبود، اش چهره تغییر از خبری هنوز خوشایند

 و کرده احساس سرش در را شدیدی گزگز که نکشید طولی اما. باشد کرده پیدا ای

 .درآمد روشنی بلوند رنگ به بلندش ای قهوه موهای

 او... سباستین و بود، مانده باز دهانشان شگفتی و حیرت از جیمز و سلنا سرش پشت

 به را مارالنا شد می باخبر آن از ملکه اگر که بود برده پی ناک وحشت حقیقتی به

 که دختری همان... بود خودش روبی. کرد می یکسان خاک با هایش الهه تمام همراه

 حقیقتا قبل ساعت چند تا او داشت، شک. بود کرده تار و تیره را اش ملکه روز و شب

 دردآوری طرز به ملکه به او خیانت و جرم... حاال اما باشد، خودش او که داشت تردید

 .بود شده ثابت

 اما باشد، خودش او که زد می حدس همیشه زیرا بود، کار خیانت یک او راستی به

 .بود نساخته آشکار سرزمینش ی ملکه برای را موضوع این هرگز

 به همیشه از تر جذاب روشن بلوند موهای آن با که انداخت روبی به نگاهی سباستین

 سه هر لحظه همان و کند سرکوب را او به احساسش توانست می کاش رسید، می نظر
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 خاطر به را او نارسیسا که بود امیدی صورت آن در ببرد، قصر به خود با را نفرشان

 .ببخشد اش نادانی و غفلت

 !روبی_

 ی صحنه با و برگشته نفر سه هر کشید، خوشحالی و هیجان سر از سلنا که فریادی با

 زیبا بسیار زن هزاران و بود رفته بین از مقابلشان نامرئی دیوار. شدند رو به رو عجیبی

 .بودند مانده خیره ها آن به تعجب با و ایستاده دوری فاصله در

 آشنایی ی چهره دیدن با آنگاه کرد، نگاه ها آن به دقت با و رفته جلوتر اختیار بی روبی

 .شد خشک جایش سر

. بود ایستاده ها آن از دوری ی فاصله در سپید دست   یک های لباس و مو با زنی

 عجیبی برق سبزش های چشم اما بود، چروک و چین از پر درخشانش صورت

 ...بودند کریستینا مادرش، های چشم به شبیه نهایت بی که هایی چشم... داشتند

 !نیا جلوتر این از! انسان وایستا همونجا_

 و پرید جا از فریادش صدای با که بود شده مادربزرگش تماشای غرق چنان روبی

 جلوی آنکه از قبل و کند خودداری نتوانست اما رفت، عقب به قدم یک ناخودآگاه

 :گفت بلندی صدای با بگیرد، را دهانش

 ...مادربزرگ_

 چند از پس اما ماند، باز اندکی دهانش که خورد جا حرف این شنیدن از چنان ا ل نور،

 ای زنجیره ی دیوانه یک را او تردید بی انگار که شد پدیدار اش چهره در حالتی ثانیه

 .پنداشت می
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 و بری بهتره. کنه نمی زندگی مارالنا در انسانی هیچ! دخترک اومدی اشتباه رو راه_

 .بگردی مادربزرگت دنبال ای دیگه جای

 و خشم با روبی برگرداند، او از را رویش و گفت را آخرش ی جمله تمسخر با ا ل نور

 باال را درخشانی شی بگیرد، را جلویش بتواند سلنا آنکه از قبل و رفت جلوتر غضب

 :زد فریاد متحیر و کنجکاو چشم جفت هزاران مقابل در و آورده

 شناسی؟ نمی منو که مطمئنی اومدم؟ اشتباه که مطمئنی_

 :گفت قاطعانه برگردد آنکه بی ا لنور

 !بله_

 :گفت آمیز کنایه و زد دردناکی پوزخند روبی

 شناسی؟ نمی هم رو اون چطور؟ رو کریستینا_

 گرفت، قرار مطلق سکوت در محوطه تمام شد، متوقف زمان و زمین ثانیه چند برای

 سمت به آرامی به سپس و کرده مکث ای لحظه بود ها آن به پشتش همچنان که النور

 .برگشت ها آن

 نگاه طرز همان اما آورد؛ سردرنمی آن از روبی که بود چیزی رنگش سبز های چشم در

 جانانه فرار یک برای و بردارند عقب به قدم چند دیگر نفر سه که شد موجب عجیبش

 .شوند آماده

 شده آویخته آن از مادرش گردنبند که دستی داد، فرو سختی به را دهانش آب روبی

 ...ماند خیره ا ل نور به ترس با و آورد پایین را بود

* 
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 از بعد دید، نمی هم خواب در روبی که افتاد اتفاقاتی لحظه آن از پس ساعت چند در

 با ها آن فشرد، را او و کشید آغوش در را روبی گریه با توام هایخنده با النور آنکه

 .کردند نمی بینی پیش هرگز که شدند مواجه مارالنا مردم طرف از استقبالی چنان

 برای زیبا و جوان ی الهه چندین توسط جیمز شدن کشیده آغوش در میان این در

 به و رفت می غره چشم ها آن به بدخلقی با مدت تمام او و نبود خوشایند اصال سلنا

 جیمز که زمانی البته شود، ملحق ها آن به استراحت برای تا شد نمی حاضر وجه هیچ

 رسید نتیجه آن به و شده عوض نظرش پذیرفت را جوان های الهه پیشنهاد اشتیاق با

 .شود بند پاهایش روی تواند نمی خستگی شدت از که

#13 

 و کوچک کاخ سوی به ا ل نور همراه به سباستین و روبی جیمز، و سلنا رفتن از پس

 و رسید می نظر به نظیر بی نقاشی یک همچون دور آن از که رفتند او زیبای بسیار

 .انداخت دید، می اش کودکی در که هایی کارتون قصر یاد به را روبی

 مارالنا کوچک شهر سراسر در کوچک های کاخ مجموعه از قسمت بزرگترین النور کاخ

 می را ها چشم هایش ی پنجره و در درخشش و بود یاسی بنفش رنگ به رنگش. بود

 .زد

 که نیافت فرصتی اما ماند، واج و هاج روبی کاخ مجلل و بزرگ سالن به ورود محض به

 بی عشق با که حالی در و کرده او به رو النور زیرا بزند دید را اطرافش آن از بیشتر

 کمال در و نشاند چوبی صندلی روی را او کرد، می نگاه صورتش اجزای به ای اندازه

 .کرد گریستن به شروع شگفتی

 به باز دهانی با بود نیامده بیرون انگیز شگفت کاخ آن به ورود شوک از هنوز که روبی

 .بود جاری هایش چشم از آبشاری همچون اشک که ماند خیره او



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربرzahra bagheri ( |  لیانا رمان سوم جلد) جنگل میان ای کلبه رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

224 

 

 وقته؟ چند_

 از نگاهی روبی زد، گریه زیر بیشتری شدت با و پرسید را سوال این کنان هق هق النور

 به ای اشاره تنها او اما طلبید، کمک او از و انداخت سباستین به درماندگی سر

 عجیب حرکت خاطر به که روبی. شد اطرافش تماشای مشغول و کرده مادرش گردنبند

 جایش سر ناگهانی طور به بزند، او به محکمی لگد داشت قصد سباستین، معنی بی و

 زمزمه بود، فهمیده را مادربزرگش های گریه دلیل تازه که حالی در و شده میخکوب

 :گفت کنان

 .سال یازده حدودا_

 از حتی النور ی گریه هق هق اما گفت را این ممکن لحن ترین مالیم با روبی آنکه با

 .کرد غمگین و دستپاچه را روبی و شد بیشتر هم قبل

 شدیدش، های گریه از که زمانی و بگیرد آرام او تا کشید طول ساعت یک حدود چیزی

 :گفت آمیز کنایه سباستین نماند، باقی خشک های هق هق جز چیزی

 .بشیم غرق هاش اشک تو جفتمون بود ممکن وگرنه کرد تمومش زودتر شد خوب_

 نیم به نگاهی حال همان در کرد، نوازش را النور پشت و رفت او به ای غره چشم روبی

 :پرسید فراوان احتیاط با و انداخته زیبایش رخ

 شنیدین؟ مادرم ی درباره کجا از شما_

 این و است شده پر دیگر بار النور های چشم که رسید نظر به حساس ی لحظه یک در

 ا ل نور ظاهرا اما شود، پشیمان جایش بی پرسش از اندازه بی روبی که شد باعث

 لرزانی صدای با بود، گرفته را گلویش بغض حالی در و کند کنترل را خودش توانست

 :گفت
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 ...که گفت... که گفت بهم اون... جاناتان...جان_

 از کدام هیچ به روبی اما کشید، عمیقی نفس کالفگی با سباستین و زد گریه زیر ا ل نور

 آمدن از قبل تا که بود لحظه آن به فکرکردن حال در او ذهن نکرد، توجهی ها آن

 وجود هرگز ای لحظه چنین اما باشد؛ گفته جاناتان به مادرش ی درباره چیزی پدرش،

 .بیاورد یاد به بخواهد او که نداشت

 :پرسید کنجکاوی با روبی

 فهمیدین؟ اینو کی_

 سیخونکی ، کرد می نگاه خسته و شکسته زن آن به انزجار و نگرانی با که سباستین

 :گفت و زد او به

 .بیافته راه سیل اینجا زودی به که نگرانم کنی؟ تموم و بحث این میشه_

 با سپس و آمد در آخش که زد ضربه او شکم به جوری آرنج با و کرد غلیظی اخم روبی

 :کرد تکرار را پرسش تری آسوده خیال

 ...کی بپرسم میشه مادربزرگ،... ببخشید ا  ... ا ل ن_

 بشم، باخبر ام نوه و دختر سالمت از خواستم همیشه مثل وقتی... پیش سال چهار_

 .افتاده اتفاقی چه که گفت بهم اون

 صندلی روی از را سباستین بود نزدیک که پرید جا از جوری حرف این شنیدن با روبی

 .بیندازد پایین اش

 ارتباطه؟ در شما با موقع اون از جاناتان یعنی سال؟ چهار پیش؟ چهارسال چی؟_

 :گفت و کرده پاک را هایش اشک بود، شده متعجب او واکنش از که ا ل نور
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 .قبلش سال ۲۰ حتی و موقع همون از_

 سوالش به او جواب زد می حدس حالی در و ماند باز تعجب شدت از روبی دهان

 :پرسید چیست،

 هم با هم اونا... اونا درسته؟ گرفت می پدرم از رو خبرها این هم جاناتان... و_

 ....ارتباط

 هم به ای عالقه اصال بابات شنیدم من که جوری اون دختر، نشو زده هیجان_

 کله باد که شد می باعث مادرت حضور که اینه ترش دقیق نداشته، جاناتان با صحبتی

 .بده رو جاناتان جادویی های نامه جواب و بخوابه مرد اون ی

 ی چهره و کنجکاو نگاه به توجه بی بود، آمده بند نفسش عصبانیت شدت از که روبی

 :زد فریاد باشد، دانستن ی تشنه هنوز رسید می نظر به که سباستین متحیر

 جریان پیش سال یک حدود تازه من اونوقت بودن، ارتباط در هم با اولش از اونا پس_

 ...فهمیدم و

 :زد نعره دیگر بار روبی که کند قانع هایش حرف با را او خواست می ا ل نور

 اینجا به زودتر تونستم می بشم، خبر با زودتر تونستم می من... نمیشه باورم! وای_

 آماده کامال تونستم می داشتم، بیشتری آمادگی اونوقت... کنم تموم و کار این و بیام

 ...بکشم مصیبت همه اون نبود الزم و بشم

 نوازش را هایش شانه ای دهنده تسکین حالت با که حالی در و برخاسته جا از النور

 :گفت کرد، می
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 دختر برای بزنم حدس تونم می عزیزم،... دونی نمی که هستن چیزها خیلی هنوز_

 تو برگشت نداشت، ای دیگه ی چاره هم پدرت ولی، بوده سخت چقدر تو مثل جوانی

 ...هم پدرت بود، پذیر امکان سال بیست از بعد فقط

 : گفت بلندی صدای با او های حرف میان و فشرد هم بر را هایش لب روبی

 .بگه بهم رو موضوع این نداشت قصد اصال بابا که بگم باید اطالعتون محض_

 بیرون شدت به را نفسش و کرد رها راحتی صندلی روی بر را خود حرص با روبی

 .فرستاد

 توانایی نیز روبی که رسید می نظر به نزد، حرفی دیگر اما نشست کنارش در النور

 بی و طوالنی خواب یک به داشت، نیاز استراحت به او ندارد، را دیگر حقیقتی شنیدن

 .کند فراموش را پدرش به نسبت خشمش و کند جمع را افکارش بتواند تا رویا،

 بود، کرده آماده و حاضر برایش شخصا النور که اتاقی سمت به روبی رفتن از پس

 به ای لحظه ورودی در نگهبانان که دوید کاخ از بیرون به شتابی چنان با سباستین

 .رفتند نشانه او سمت به را روشنشان آبی های نیزه دشمن ی حمله خیال

 .اونام با... منم!... نترسین_

 او به و آورده پایین را هایشان نیزه" اونام با" ی کلمه شنیدن از پس بالفاصله نگهبانان

 هیجان آنقدر لحظه آن در او نداد، ها آن به اهمیتی سباستین اما. رفتند غره چشم

 پوستی کاغذ و مرکب و قلم و رسیده امن مکانی به کی نشد متوجه حتی که بود زده

 .لرزید می هیجان شدت از هایش دست نامه نوشتن موقع است، آورده در را اش

 این پوسایدون، که راهی از دقیقی و کامل شرح: نوشت برایش را چیز همه گاه آن و

 روبی زندگی محل بود، داده نشان پست های انسان آن به خیانتکار و گناهکار خدای
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 در و روبی، مادربزرگ و مادر پدر، با جاناتان میان ارتباط آدونیس، به آمدن از قبل

 خاطر به لحظه آن در که جزئیاتی کوچکترین و مارالنا کوچک شهر دقیق محل نهایت

 پا سراز ملکه به ارزشمندی اطالعات چنین دادن تصور از حتی سباستین. آورد می

 با که زنی بود قرار اگر داشت ارزشی چه دختر یک زندگی و جان دیگر شناخت، نمی

 شود، سرزنده و خوشحال پرسید می وجود تمام

 ...اش جوانی دوران مثل درست

 به ارزشمندی شی همچون را آن بالفاصله اش، نامه رساندن پایان به از بعد سباستین

 به ای رحمانه بی لبخند هنوز که حالی در و برگردانده چسبانش و چرم لباس جیب

 .افتاد راه به استراحتگاهش سمت به داشت لب

* 

 (سیاه ارتش)

 جمع به تری آسوده خیال و بهتر حال با بار این استراحت، ها ساعت از پس روبی

 بنشیند، سلنا کنار در صندلی روی بتواند آنکه از قبل اما پیوست، اقوامش و دوستان

 :زد فریاد النور

 !نشین! نه_

 به کمک با بدهد، دست از را تعادلش بود نزدیک و شده دستپاچه آن یک در که روبی

 :پرسید تعجب با و ایستاده جایش سر سلنا موقع

 چی؟ برای آخه_

 .فهمی می رو دلیلش بندازی دوستات به نگاه یک اگه_
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 النور به ای ابلهانه حالت با و انداخته سباستین و جیمز سلنا، به گذرا نگاهی روبی

 خرد اعصاب لحن با و نداد انجام روبی به فهماندن برای کمکی هیچ او اما ماند، خیره

 :گفت کنی

 !دختر کن دقت بیشتر_

 منظور توانست بار این و ماند، خیره ها آن به دوباره و کرده نازک چشمی پشت روبی

 اکنون و نبود هایشان لباس بر کثیفی و خاک و گرد از خبری دیگری. بفهمد را النور

 که داشت تن به بلندی طالیی لباس اکنون سلنا. بودند شده آراسته و تمیز کامال

 و بلند موهای. کرد می خیره را ها چشم و زد می سوسو مدام الماسی همچون

 با روبی. بودند گرفته قاب را صورتش ای برازنده حالت با و شده براق و صاف سیاهش

 بوده سرخ کمی اکنون روحش بی های گونه که شد متوجه تعجب کمال در دقت، کمی

 .بودند درآمده مالیمی صورتی رنگ به هایش لب و

 اکنون که کرد نگاه دیگر نفر دو به و نشسته هایش لب روی لبخندی بخواهد آنکه بی

 به خوبی به را شان ورزیده های هیکل که داشتند تن به چسبانی مرتب و تمیز لباس

 .بود گذاشته نمایش

 شد متوجه بار اولین برای و کرده مکث سباستین روی بیشتر کمی جیمز از بعد روبی

 موهای. اوست از تر ورزیده اندامش و بوده تر بلند جیمز از گردن و سر یک حتی او که

 می برق اش مشکی های چشم و بودند شده هدایت باال سمت به کوتاهش سیاه

 .زدند

 :گفت آمیزی حسادت لحن با و گرفت او از نگاه روبی

 !باشه تر قشنگ سلنا مال از لباسم که میام باهاتون شرطی به فقط_
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 خنده روبی و کرد پرتاب او سمت به عصبانیت با را میز روی سنگین مجسمه سلنا

 .شد همراه زیبا بسیار ی الهه چهار با کنان

 یک به که گذاشتند کوچکی راهروی به قدم و رفتند باال النور کاخ های پله راه از ها آن

 با و نگریست می کاخ جای جای به عالقه با که روبی. شد می ختم رنگ یاسی در

 یک به بسیاری شباهت آنجا از و بود آویزان راهرو سقف از که ای شیشه لوستر دیدن

 .شدند گرد هایش چشم داشت، پیکر غول الماس

 با روبی. بستند سرشان پشت را در و کرده هدایت اتاق داخل به را او جوان های الهه

 آن روز هر که افتاد فانتزی های انیمیشن یاد به دیگر بار و کرد نگاه اتاق به کنجکاوی

 .کرد می تماشا تلویزیون از اشتیاق و شور با را ها

 که کسی هر به را دلنشینی احساس که بودند مالیمی صورتی رنگ به اتاق دیوار و در

 بوده اتاق ی گوشه در سفید ی ملحفه با بزرگی تخت کردند، می القا شد می آنجا وارد

 ای فرشینه نیز اتاق وسط. داشت قرار اتاق دیگر ی گوشه در طالیی قاب با ای آینه و

 شد متوجه فرشینه روی بر زدن قدم هنگام روبی.) بودند کرده پهن گلبهی رنگ به زیبا

 .(است لطیف و نرم پر همچون که

 اتاق وسط بالتکلیفی با روبی و گذاشتند خود حال به را او لحظه چند برای ها الهه

 لباس که کردند وادار را او و آمده سراغش به دیگر بار که نکشید طولی اما ایستاد،

 با نوجوان ی الهه یک وقتی اما خورد، جا حسابی لحظه یک در روبی دربیاورد را هایش

 باز تعجب از روبی دهان زد، کنار را نامرئی ی پرده آبی های چشم و سفید موهای

 .ماند

 و بزرگ بسیار وان پشتش که داشت وجود نامرئی ای پرده اتاق، دیوار ی گوشه در

 .بودند کرده تزئین رنگ سرخ های گلبرگ با را رویش که داشت قرار صدفی
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 بی راه هفته دو از پس بود، نشده مواجه زیبایی آن به ای صحنه با حال به تا روبی

 اکنون بودند، زیرابی های جن بدترینشان که عجیب موجودات با شدن رو روبه و وقفه

 و درهم های افکار تمام به و بنشیند صدفی وان آن در توانست می آرامش کمال در

 .دهد سامان سرو برهمش

 ها آن به عمیقی لبخند کند، پنهان را اش خوشحالی توانست می سختی به که روبی

 پاهای و آورده در را هایش لباس عجله با شد مطمئن شدنشان خارج از که زمانی و زده

 .نشست آن در و برد فرو وان درون به را آلودش گل های لکه از پر و خسته

 خوبی احساس ها گلبرگ عطر رسیدن مشام به و گردنش سطح تا کف آمدن باال با

 دیگر و بماند حال همان در روزها خواست می دلش. گرفت فرا را وجودش سراسر

 .نباشد اتفاقی هیچ نگران

 تا حتی که بود کرده سرازیر دلش به آرامشی چنان معطر و گرم آب آن در بودن

 .شد اخیر اتفاقات کردن فراموش به موفق حدودی

 با روبی بماند، حالت آن در و آنجا تواند نمی آن از بیش که دانست می همه این با

 دیگران چگونه که دانست نمی اما شد، بلند جا از و شسته را مواجش موهای آرامش

 .بدهند را هایش لباس تا کند خبر با را

 آنکه بی ها الهه همان و شد باز اتاق در ناگهان که کرد نگاه ورودی در به نگرانی با او

 داده دستش به را لباسش بدهند نشان بود، شده خشک جایش سر که او به توجهی

 .شدند خارج اتاق از دوباره و

 دست در که قرمزی لباس به نگاهی بود، شده سرخ خجالت از که حالی در روبی

 دلش که بود چیزی همان دقیقا این. شد باز صورتش و انداخت بودند گذاشته هایش

 .بودند دوخته او تصور اساس بر را لباس آن انگار خواست، می
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 مقابل در و شده رد بود شده پهن اتاق کف که چرکی های لباس روی از خوشحالی با او

 مبهوت و مات ثانیه از کسری در و کرد لباس پوشیدن به شروع سپس ایستاد، اینه

 .بود تر شکوه با و تر قشنگ نیز او تصورات از حتی که راستی به. ماند

 کمرش از تر پایین جایی در و رسید می پاهایش مچ تا دارش پف و مانند توری دامن

 قسمت در. کرد می چندان دو را اش زیبایی که داشت وجود نیز دیگری ای طبقه دامن

 شکل به نیز اش یقه. بود شده کار درخشانی و قرمز ریز   بسیار های سنگ اش تنه باال

 .بود گذاشته نمایش به را سفیدش بدن از کمی و بوده هفت

 .است ندیده برازنده و زیبا چنین این را خود گاه هیچ کنون تا که کرد می اعتراف روبی

 فیروزه لباس و آبی موهای با الهه یک تنها بار این و شده باز اتاق در هنگام همان در

 نتیجه آن به و ماند واج و هاج اختیار بی روبی که زد لبخندی و شد وارد کوتاهش ای

 .است نشده زیبا کند می فکر که هم ها قدر آن: که رسید

 .ا ل نور پیش بریم تا کنم حاضرت اومدم کایراست، من اسم_

 نمی حالی در روبی بود، بخش آرامش و مالیم اندازه از بیش نیز صدایش حتی

 :گفت گیجی با بردارد، او از چشم توانست

 .حاضرم که من_

 :پرسید اش خورده گره درهم و خیس موهای به اشاره با و کرده ریزی ی خنده کایرا

 مطمئنی؟_

 بی و چکید می آب انتهایش از هنوز که کشید موهایش به دستی دستپاچگی با روبی

 چشم بود، شده عوض کایرا ی درباره نظرش ناگهانی طور به که او. بود نامرتب اندازه

 :گفت بدخلقی با و رفت او به ای غره



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربرzahra bagheri ( |  لیانا رمان سوم جلد) جنگل میان ای کلبه رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

233 

 

 .آره_

 این با. کشید سرش روی بر گونه نوازش را هایش دست و زد لبخندی مهربانی با کایرا

 .کردند خالی سرش روی را سرد آب پارچ یک که کرد احساس روبی حرکتش

 به هوا در حرکتی کوچکترین با که کشید براقش و صاف موهای به دستی حیرت با

 .بودند گرفته قاب را صورتش دلنشینی حالت با و آمدند می در پرواز

 :گفت لب زیر و انداخت آینه در خودش به نگاهی روبی

لی موهای. همینه آها،_  .بود همینجوری هم( سلنا مخفف)س 

 :گفت و زد پهنی لبخند بود، دریافته را او کالم در موجود حسادت که کایرا

 .نداره اینو سلنا اما_

 در بلوری، ی پروانه یک شکل به که افتاد زیبایی سر گل به چشمش و برگشت روبی

 .بود کایرا ی کشیده و ظریف های دست

 :گفت و کرد حبس سینه در را نفسش اختیار بی

 .قشنگه واقعا... این_

 :گفت و زد لبخندی دوباره کایرا

 .میشه هم تر قشنگ تو سر روی که مطمئنم_

 تنها آنکه با. گذاشت روبی سر روی احتیاط با را آن و آورده باال را بلوری ی پروانه کایرا

 نیز قبل از حتی روبی صورت که شد باعث حضورش اما بود ظریف بلوری سر گل یک

 .شود زیباتر و تر درخشان
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 وقت هر از بیشتر پیشینش های دندان شد باعث و خندید صورتش پهنای به روبی

 پا به نیز را بودند کایرا خود از ای هدیه که هایی کفش سپس. شوند نمایان دیگری

 .شد خارج اتاق از خرامان هایی گام با و کرده

 گمان زیرا آمد، پایین پله راه از بسیار احتیاط با و گذاشته سر پشت را راهرو دقت با او

 .بخورد زمین و بپیچد بهم پایش و دست است ممکن لحظه هر کرد می

 روبی بود، نشده حضورش متوجه کس هیچ هنوز رسید، اصلی سالن به که هنگامی

 ی سرفه ندارد، وجود خطری دیگر شد مطمئن که زمانی و کشید راحتی نفس

 :گفت رسایی صدای با و کرده ساختگی

 زنین؟ می حرف چی به راجع دارین... ا هم_

 هم با اتفاق چندین بالفاصله و برگرداندند را سرهایشان همگی او صدای شنیدن با

 زد، باالیی بلند سوت آمیزی تحسین حالت با جیمز و کشید ای خفه جیغ روبی افتاد،

 به سباستین دست از ای شیشه جام و کرد برانداز را او الود اشک هایی چشم با النور

 .شد تکه هزار و افتاد زمین

 بود مراقب که درحالی و زد زورکی لبخند نداشت را هایی واکنش چنین توقع که روبی

 .نشست اش صندلی روی فورا نخورد، زمین ای شیشه های کفش آن با تا

 :گفت و شکست را سکوت سلنا آنکه تا گذشت ای ثانیه چند

 .شدی خوشگل خیلی... خیلی_

 فورا سلنا حرف تایید در جیمز شود زده خجالت و شرمگین بخواهد روبی آنکه از قبل

 :گفت

 !شدی خوب خیلی آره،_
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 با النور که کند ردیف هم پشت را هایش جمله و داده نشان تواضع خواست روبی

 :گفت بسیاری شیفتگی

 !واقعی ی الهه یک عین درست_

 بی با و انداخته سباستین به نگاهی نیم بود، کرده قاطی را جمالتش تمام که روبی

 :گفت حوصلگی

 بگی؟ چیزی خوای نمی تو_

 می صندلی زیر به را پایش زیر های شیشه خرده نامحسوسی طرز به که سباستین

 :گفت خونسردی با و گرفته او از نگاه فرستاد،

 !نه_

 مثل نیز او که داشت توقع ناخودآگاه زیرا شد، خشمگین حرف این شنیدن با روبی

 نبود آن او زدن حرف از منظورش حال این با کند، او از تمجید و تعریف به شروع بقیه

 .رسید نظر به که

 .بخور شیرین بلورهای این از بیا عزیزم،_

 را دستش بود، رنگارنگ و کوچک بلورهای از پر که گرفت روبی سمت به را ظرفی النور

 :گفت متفکرانه حالتی با جیمز که بردارد ها آن از یکی تا کرد دراز

 .بلور تا سنگن شبیه بیشتر_

 روی به بود، موافق جیمز نظر با نیز روبی آنکه با و نیامد خوشش حرف آن از هیچ النور

 صدای که هنگامی اما ریخت، دهانش در و برداشته را بلور مشت یک و نیاورده خود
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 و ببلعد را ها آن جویدن بدون شد مجبور رسید، گوش به دهانش در چیزی شکستن

 .شد ایجاد گلویش در بزرگی خراش

 !عجیبه واقعا زیبایی، اون مثل درست اما نیستی مادرت شبیه اصال اینکه با_

 حتی زد، خنده زیر بلندی صدای با جیمز و گفت را این مهرآمیزی لحن با النور

 .شود محسوب لبخند نوعی توانست می که درآورد شکلکی نیز سباستین

 :پرسید مقدمه بی و رفت جیمز به ای غره چشم دلخوری با روبی

 بگیریم؟ جشن قراره_

 :گفت و کرد ای خنده النور

 .داریم جشن که البته... دوستانت و تو اومدن مناسبت به البته،_

 :پرسید فورا جیمز

... بودن اومدنمون موقع که هایی همون نه؟ دیگه هستن هم ها الهه ی بقیه اونوقت_

 !آخ... و بود روشن آبی موهاشون که همونا

 بخواهد آنکه از قبل و کند تمام را اش جمله نتوانست خورد پایش به که لگدی با

 ذره برایش او کند وانمود خواست می انگار که جوری تکبر، و غرور با سلنا کند اعتراض

 .رفت بیرون در از و گذشته کنارشان از ندارد، اهمیت ای

 برانگیختن و سلنا آزار و اذیت برای را جمالت آن جیمز که بود واضح کامال روبی نظر از

 دید، او های لب روی را آمیزی شیطنت لبخند که وقتی و است، زده حسادتش

 جانانه سیلی یک به مبرمی نیاز که است ابلهی و احمق پسر جیمز که یافت اطمینان

 .دارد
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 .تون اجازه با_

 او به مهرآمیزی لبخند با روبی رفت، بیرون در از دوان دوان و پرید جا از فنر مثل جیمز

 مواجه عجیبی ی صحنه با و برگرداند را سرش شد خارج سالن از که زمانی و کرد نگاه

 مرض به جیمز انگار که بود مانده خیره جیمز خالی جای به جوری سباستین: شد

 کرد وانمود و کرده اخمی شد روبی نگاه متوجه که هنگامی. است شده مبتال العالجی

 .است کرده جلب را توجهش جیمز نوشیدنی جام که

* 

 می فرستاده آسمان به نوجوان ی الهه شش توسط که آبی و قرمز های جرقه به روبی

 .زد عمیقی لبخند و کرده نگاه شدند

 اولین شاید بود، گذرانده سال یک آن در که فرسایی طاقت و سخت لحظات از بعد

 .بود شاد دوستانش و مادری اقوام کنار در و خندید می قلبش ته از که بود باری

 آسمان های ستاره همچون باطنشان و ها پریزاد زیبایی به هایشان چهره که اقوامی

 همان به شاید و بودند، اش ریشه هم و خون هم که کسانی. بود نورانی و درخشان

 می نظرش به و کرده برقرار ها آن با عمیقی ارتباط چنان هفته یک آن در که بود دلیل

 .است کرده زندگی ها آن با و شناخته را ها آن سالها که رسید

 باشکوهی و بزرگ جشن و کرده عمل قولش به النور نهایتا هفته، یک از پس شب آن

 ی پنجره کنار که لحظه آن در و ندیده را نظیرش شب آن به تا روبی که بود کرده برگزار

 .بود مانده درخشش و زیبایی همه آن مبهوت و مات بود، ایستاده کاخ
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 های رنگ آن جای جای در و بودند کرده چراغانی را مارالنا کوچک شهر تمامی

 پری کار چراغانی آن که فهمید بعد مدتی روبی.) زدند می سوسو کجا هر از مختلفی

 .(چرخاندند می آسمان در را رنگی های فانوس که است بالداری های

 که داشت قرار طویلی میز نیز، بودند کرده تزئین شب آن جشن برای که ای محوطه در

 در حتی را ها آن نظیر روز آن به تا روبی که بود رنگینی و عجیب های غذا از پر

 .بود ندیده هم کالینوس یا و کوهستان

 محو و داده تشکیل عظیمی ی حلقه زنان، و مردان از جمعی محوطه دیگر ی گوشه در

 تمام سلنا. بودند رقصیدن مشغول ای اغواگرانه حالت با که بودند هایی الهه تماشای

 اش ابریشمی و بلند شب لباس ی دنباله که حالی در و کشیده خود با را جیمز مدت

 آخرین با بود داشته نگه دیگرش دست در را بود ا ل نور سوی از دیگر ای هدیه که

 .کرد می دور حادثه محل از را او سرعت

 را سلنا براق و سیاه موهای نظر یک داشت، را جشن به پیوستن قصد اکنون که روبی

 .آمد پایین کاخ های پله از بیشتری سرعت با و داده تشخیص جمعیت میان

 متوجه اصال و گشت جیمز و او دنبال به پرتی حواس با جشن، به شدن وارد محض به

 سینه در را نفسشان لحظه یک بودند ایستاده کنارش در که کسانی تمام که نشد

 .شدند خیره او به آمیزی تحسین حالت با و کرده حبس

 را سرش ناامیدی با گشت، ها آن دنبال به چشم با که دقیقه چند از پس روبی

 لبخند و کرد جمع را خودش معذب حالتی با مردم ی خیره نگاه دیدن با و برگردانده

 .داشت شباهت درآوردن شکلک به بیشتر که زد شرمگینی

 درخشش نیز او اما بود، ایستاده ها الهه و ها پری از جمعی میان لحظه آن در آنکه با

 .داشت را خودش خاص زیبایی و
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 می نظر به تر کوتاه کمی و شده فر النور مخصوص خدمتگذاران توسط صافش موهای

 تر کودکانه و تر ظریف صورتش که بود شده باعث ساده تاب و پیچ همان اما رسیدند،

 و زد می برق باشکوهی شکل به و بوده دار پف بلندش و سفید لباس. برسد نظر به

 .کشید می دیگران رخ به را نقصش بی اندام

 !روبی_

 اش دنده به زیادی فشار که کشید آغوش در را او چنان ناگهانی حرکت یک در النور

 .بفرستد بیرون را اش شده حبس نفس توانست کرد رها را او وقتی فقط و شده وارد

 و آمدند می جلو اشتیاق با که شد کسانی با آشنایی مشغول طوالنی مدت تا روبی

 اشک که حالی در و کردند می معرفی مادرش کودکی دوران دوست یا و آشنا را خود

 .بوسیدند می را او خیسشان های صورت آن با ریختند، می

 درخشان و رنگی های کاغذ رویش و سر بر که زد ای بچه دختر به پهنی لبخند روبی

 سلنا از خبری هنوز مدت همه آن گذشت با. انداخت اطرافش به نگاهی و ریخت می

 آن در داشت اطمینان آنکه با بود، افتاده جانش به عجیبی ی دلشوره. نبود جیمز یا و

 نمی وجه هیچ به اما نیست، نارسیسا افراد یا و پوش شنل های شبح از خبری شهر

 .بگیرد را اش نگرانی جلوی توانست

 آن، یک در که نگریست می مقابلش خندان و شاد جمعیت به دقت با هنوز روبی

 نظر به آشنا اندازه از بیش کوتاهش مشکی موهای آن با که دید را قامتی بلند شخص

 و کرده جدا مردم باقی از را راهش محسوسی نا طور به تعجب کمال در اما رسید، می

 .شد ناپدید محوطه سوی آن های درخت میان

 وارد نشدن دیده برای تالش با باید چرا سباستین ماند؛ مبهوت ثانیه چند برای روبی

 نگرانی و دلشوره دیگر نبود؟ جیمز یا و سلنا از خبری هنوز چرا اصال شد؟ می جنگل
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 زیر چیز همه که نداشت تردیدی دیگر بودند، داده ترس و وحشت به را خود جای اش

 گمان و حدس تمام حاال و... همیشه داشت، شک او به همیشه است، پسر آن سر

 .بودند درآمده آب از درست هایش

 در سباستین که ای نقطه از چشم ای لحظه که حالی در بقیه، از عذرخواهی با روبی

 .رساند محوطه سمت آن به را خود و دوید داشت نمی بر بود، شده ناپدید آن

 و تاب مارالنا، زیبای و کوچک جنگل از قسمت ترین عمیق به رسیدن برای سباستین

 .نداشت قرار

 سواالتش به پاسخ برای را او و آمده ملکه سوی از پیغامی باالخره هفته، یک از پس

 .بود کرد احضار

 که بود کافی برایش همان اما ببیند، آنجا در شخصا را او خود که نداشت توقع گرچه

 شده گرفتارش که سردرگمی از را او و فرستاده برایش را خادمانش وفادارترین از یکی

 .دهد نجات بود،

 ای نامه و فرستاده بیرون را سردش نفس مالقاتشان قرار محل به رسیدن با سباستین

 دیگر کرد، لمس خاصی اشتیاق با را بود گشته پنهان نظر از لباسش جیب در که

 اهالی مقاومت داستان این تا بود نمانده چیزی دیگر بود؛ نمانده کار پایان به چیزی

 .برسد پایان به سال بیست از پس کوهستان،

 و شدن تمام برای اش خوشحالی به ربطی که احساسی داشت، عجیبی احساس

 قبل ثانیه چند را او که بود مردی که مربوط احساسش نداشت، ها آن از شدن خالص

 کرده درک نگاهش در را اندازه بی آگاهی و قدرت و دیده مطلق تاریکی در رفتن فرو از

 .بود
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 بود، گوششان کنار در که خطری از را مردمش سالها و داشته نام جاناتان که مردی

 و اندازه بی تالش برای را او قطعا نبود، مردم آن نابودی خواهان اگر. کرد می حفظ

 .کرد می تشویق اش فداکاری

 می سخن او از بار هر شیفتگی و اشتیاق چه با روبی که آورد یاد به ثانیه چند برای

 .کرد می تعریف سرشارش هوش و اندازه بی علم از چگونه النور و گفت،

 آنکه از قبل شود، نابود بزرگی مرد چنین که بود حیف حقیقتا... بود حیف شاید و

 را نارسیسا توانست می او شاید اما. باشد داشته را اش ملکه به شدن ملحق فرصت

 ها آن دوی هر جان توانست می ماموریت، این رساندن پایان به با شاید کند، متقاعد

 ...جاناتان و... روبی. بخرد ملکه به خدمت عوض در را

 کامل هوشیاری با و آمده بیرون دو آن فکر از اطراف، های درخت ی شاخه تکان با

 آمیزی تهدید حالت با ها شاخه او از قدمی چند یفاصله در. کرد لمس را شمشیرش

 در که بود آماده سباستین. رسید می گوش به نفر دو یا یک پای صدای و خورده تکان

 .بکشد بیرون را شمشیرش ناآشنا شخصی دیدن صورت

 قیمتی هیچ به او باشد، مارالنا اهالی از حتی شخص آن که نداشت اهمیتی برایش

 و حساس ی ثانیه چند از پس. شوند آب بر نقشه هایش نقشه که داد نمی اجازه

 شب تاریکی دل از اسب بر سواری و رفته کنار درختان برگ و شاخ نهایت در خطرناک

 .ایستاد او مقابل در درست و شده پدیدار

 .بود نشسته باریکش های لب بر هنوز همیشگی پوزخند

 !سباستین سالم_
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 خونسردی حفظ برای را تالشش تمام بود، مانده مبهوت هنری دیدن با که سباستین

 :لرزید می خشم شدت از صدایش گفتن سخن هنگام حال این با بست، کار به اش

 کنی؟ می چیکار جا این تو_

 .همین فقط مامورم، یک من،_

 :گفت آشکاری خشونت با و فشرده هم بر را هایش لب سباستین

 چیه؟ منظورت_

 او به آرامی های قدم با که حالی در و پریده پایین اسب از آمیزی جنون لبخند با هنری

 :داد پاسخ شد، می نزدیک

#14 

 .کردن انتخاب پیغامشون رسوندن برای منو ملکه واضحه،_

 را هنری قلب شمشیرش با و بگیرد را خود جلوی توانست نمی دیگر سباستین

 انزجار با شود، مسلط اش وظیفه بر خشمش بخواهد آنکه از قبل اما نشکافد،

 :گفت و کرده برانداز را او سرتاپای

 .برسونی بهشون باید که دارم مفصلی پیغام منم چون بگو، و جوابشون زودتر پس_

 نارسیسا و او میان که رازی ندانستن از آشکارا که حالی در و زد برقی هنری های چشم

 :گفت ای توزانه کینه لحن با کشید، می رنج بود

 پایان به باید هفته این آخر تا ماموریتت. نکن هم اضافی کار هیچ بمون، جات سر_

 .ندارم دوستش اصال که چیزی. افته می نباید که اتفاقی صورت این غیر در برسه،
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 بیرون سریع حرکت یک در را شمشیرش سپس کرد، مکث ای لحظه سباستین

 :گرفت گلویش زیر را آن دهد، نشان واکنشی بخواهد هنری آنکه از قبل و کشیده

 !کنی تهدید منو کنی می جرئت چطور چطور؟ چیه؟ ها حرف این از منظورت_

 متورم گردنش رگ پیچید، جنگل تمام در انعکاسش که زد فریادی چنان سباستین

 .زد می شدت با ای شقیقه نبض و شده

 جدی کامال طور به را خطر بار این ظاهرا و برده یاد از نیز را زدن پوزخند دیگر که هنری

 :گفت بریده بریده و داده فرو سختی به را دهانش آب بود، کرده احساس

 .نارسیساست پیغام... این. ..نه... من_

 چشیدن از قبل درست که ای پرنده همچون رفت، وا حرف این شنیدن با سباستین

 پایین را شمشیرش منگ و گیج سرگشته، و امید نا بشکنند، را هایش بال پرواز، لذت

 در و کرده دور او شمشیر ی تیغه معرض از را خود هراس و وحشت با هنری و آورده

 :زد فریاد شد، می تر نزدیک اسبش به سرعت به که حالی

. .. دادی پس هم حاال همین میرسه نظر به گرچه... دی می پس رو کارت این تاوان_

 !هی... مادرش و داد، نمی پدرش به که همونطوری. نمیده اهمیت بهت دیگه اون

 در و گذاشته فرار به پا بزدالنه هنری که دوید او سمت به سرعت آخرین با سباستین

 :گفت و کشید عربده بود، افتاده نفس نفس به اسب افسار کشیدن بخاطر که حالی

 نه؟ مگه گذشتی، خیرش از انگار چی؟ لعنتیت پیغام اون پس_

 با بگیرد، را دهانش جلوی بتواند آنکه از قبل کند، نگاه او به حتی آنکه بی سباستین

 :کرد زمزمه خطرناکی لحن
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 !کن گم گورتو... برو اینجا از... نداشت وجود پیغامی_

 :زد نعره شد، می اسبش سوار زحمت و زور به حالی در و پرید جا از او فریاد با هنری

 .داری وقت هفته یک فقط_

 سیاهش اسب سم برخورد صدای و شده ناپدید جنگل درختان میان دیگر بار سپس

 .شد گم جشن انگیز دل موسیقی در زمین، به

 جنگل از نامعلومی ی نقطه به انگیز، نفرت مرد آن شدن دور از اطمینان با سباستین

 روی به و خورده سر دستش های انگشت میان از براقش و بلند شمشیر و ماند خیره

 .افتاد زمین

 غرور... او غرور. داشت غرورش شکستن صدای به بسیاری شباهت افتادنش صدای

 چنان هم کند اعتراضی آنکه بی اما گرفت، قرار اش سوءاستفاده مورد سالها که کسی

 .بود کرده خدمت و پرستیده را او وجود تمام با

 ی بقیه آیا نداشت؟ ارزش کرد می فکر که آنقدر مدت این تمام در یعنی چرا؟ پس

 خدمتگزارانش وفادارترین مقابل در حتی اش ملکه و گفتند می راست قصر اهالی

 هنری کنار در ماندن سالها وجود با چطور نفهمید؟ چطور بود؟ رحم بی و دل سنگ

 هایش حرف به گاه هیچ چرا گوید؟ می سخن چیزی چه از حقیقتا او که نفهمید هرگز

 نکرده درک و نفهمیده را باید که چیزی هایش کنایه و نیش از جدا و نکرده کافی توجه

 بود؟

 چرا. گذاشت آن روی را دستش و کرد لمس را گردنبند نشان احتیاط با سباستین

 به مدام را او چرا پس نداشت وجود رازی اگر بدهد؟ توضیحی خواست نمی نارسیسا
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 او همیشه چرا اصال، کرد؟ می منحرفش دیگری موضوع هر از و انداخته ماموریتش یاد

 چی؟ مادرش و پدر پس داشت؟ حضور ملکه تنها اش کودکی دوران در حتی چرا بود؟

 در بودن کرد می فکر همیشه زیرا شد، متحیر موضوع آن به کردن فکر با سباستین

 است آورده دنیا به را او کسی چه اینکه و است بزرگ غنیمت یک او برای ملکه کنار

 کرد؟ می فکر ها آن به حاال چرا پس. ندارد اهمیتی کوچکترین

 داشته ها آن به ربطی بود، شده آویخته گردنش بر که نشانی داشت امکان یعنی

 وقت چند درست چرا بود؟ نیافتاده یادشان به آن از قبل تا چرا پس... نه اما باشد؟

 بود؟ افتاده فکر آن به نشان از قسمتی شدن جدا از پس

 لحظه یک در بنابراین شود، می ختم گردنبند آن به چیز همه که نداشت تردیدی دیگر

 باید فهمید، می باید. کرد جمع هایش دست در را قدرتش تمام. گرفت را تصمیمش

 .آورد سردمی

 و سریع حرکت یک در گاه آن کشید، عمیقی نفس و بست را هایش چشم سباستین

. کند جدا گردنش پوست از را آن کرد سعی و کشیده توان آخرین با را نشان دردناک

 ای گداخته خنجر همچون درد، سپس کرد؛ حبس سینه در را نفسش لحظه یک برای

 گلویش که کشید فریادی چنان و سوزانده را وجودش باشند کرده فرو گردنش در که

 .بروند و کشیده پر ها درخت روی از اطراف پرندگان تمام شد باعث و خراشیده

 عاجزانه و گشت می سباستین دنبال به دلواپسی و ترس با روبی جنگل طرف آن در

 تا که رسید گوش به آلودی درد فریاد صدای ناگهان که زد می صدا را جیمز و سلنا

 .شد قطع کامل طور به سپس و یافته ادامه ثانیه چند

 صدا منبع سمت به سرعت با بود، کرده پیدا تهوع حالت دلهره شدت از دیگر که روبی

 .دوید
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 بود؟ چی صدای_

 !نشنیدم صدایی که من صدا؟ کدوم_

 !جیمز_

 باقی قدم چند کنان خنده و ریخت فرو سینه در آشنا صدای آن شنیدن با روبی قلب

 ...اما کرد، طی را مانده

 صورتش از حرارت که حالی در و برگردانده را رویش فورا برود، آن از جلوتر نتوانست

 .فشرد هم بر را هایش لب زد، می بیرون

 جدا خود از بود چسبیده او به کنه همچون که را جیمز داشت سعی حالی در سلنا

 :گفت بدخلقی با کند،

 .شنیدم حاال همین خودم نگو، مزخرف_

 :گفت آمیزی شیطنت لحن با و کرده تر نزدیک او به را صورتش دیگر بار جیمز

 بدن؟ ترجیح جشن تو بودن به و جنگل هم ما از غیر به دیگه نفر دو ممکنه یعنی_

 ابراز او به اشتیاقی چنان با بزند دیگری حرف آنکه بی و زد او صورت به خنده با سلنا

 آن به دیدش جلوی دست با که حالی در و شده سرخ فورا روبی صورت که کرد عالقه

 .کرد حرکت صدا منبع سمت به دیگر بار کند، توجه جلب آنکه بی گرفت، می را ها

 و بردارد قدم راحتی به توانست می روبی و بود روشن کمابیش شب آن مارالنا جنگل

 از درست نیز جشن های چراغانی مهتاب نور بر عالوه زیرا برود، پیش جلو سمت به

 .کردند می ساطع خود از را زیادی نور و کرده عبور جنگل باالی
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 صدا منبع معلوم قرار از برسد، جنگل قسمت ترین عمیق به که نکشید طول خیلی

 لحظات نشدن خراب برای او که داشت اطمینان و نبود دور جیمز و سلنا از هم چندان

 .است گرفته نشنیده را نابهنگام فریاد آن سلنا با اش عاشقانه

 ناگهانی طور به بودند، بیشتر بسیار ها درخت تراکم که قسمتی به شدن تر نزدیک با

 مانده حرکت بی و نشسته جنگل نمناک و سرد زمین روی که افتاد مردی به چشمش

 و حال آن به اکنون که کند باور توانست نمی اما اوست، خود که نداشت تردیدی. بود

 آن در دیدنش و بود ایستادگی و مقاومت نماد سباستین، او برای زیرا. است افتاده روز

 .کرد می ایجاد وجودش در را بدی احساس وضع

 ...سباستین_

 تمام اما خورد جا بود، شده آمیخته ناباوری و بهت به که او صدای شنیدن با سباستین

 نزدیک او به لحظه هر روبی اکنون. ندهد نشان اش چهره در را این که کرد را سعیش

 .زد صدا را نامش دیگر بار و زده زانو کنارش در بعد ی لحظه چند و شد می تر

 مثل روبی به نسبت احساسش دیگر که بود عجیب انداخت، او به نگاهی سباستین

 با همیشه که انگار گذشت، می شان آشنایی از سالها که انگار نبود، پیش ساعت چند

 اکنون نبود، کار در جویی انتقام حس دیگر. اند داشته پایدار و عمیق ای رابطه یکدیگر

 .بود پایان بی و ژرف ای عالقه او به حسش ی همه

 بر لحظه هر که رسید می نظر به اما آورد، نمی سردر سباستین ی خیره نگاه از روبی

 و داده تکان را او بخواهد دیگر بار آنکه از قبل. شود می افزوده اش نگرانی شدت

 :گفت زمزمه از بلندتر کمی صدایی با سباستین کند، صدایش

 !شناسم می رو تو من_
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 حالتش زود خیلی اما ماند، واج و هاج نداشت را ای جمله چنین توقع که روبی

 لحن با دارد، را او انداختن دست قصد سباستین داشت اطمینان حالی در و تغییرکرده

 :گفت آمیزی تمسخر

 بعدش دادی، نجات ها بیراس دست از منو تو سفریم، هم که هفتست سه خب، آره_

 ... و اقیانوس بعدش رفتیم، ادوارد اردوگاه به

 تندی به و نیاورده طاقت افتاد، سباستین سردرگم و گیج نگاه به نگاهش که روبی

 :گفت

 کنی؟ می چیکار اینجا تو اصال بشه؟ چی که زاری می کارم سر داری! دیگه کن بس_

 حرفی آنکه بی هنوز او نداشت، سباستین برای اهمیتی کوچکترین پرسش این ظاهرا

 تری مهربان لحن با و شده دلواپس دیگر بار او که جوری کرد، می نگاه روبی به بزند

 :گفت

 .ترسونی می منو داری شده؟ چی سباستین،_

 به را سرش بود، رفته فرو مغناطیسی خواب به باز های چشم با انگار که سباستین

 به آن از کوچکی قسمتی هنوز که را گردنبندش نشان ناخودآگاه و داد تکان شدت

 .کرد لمس بود، متصل پوستش

 تند و کشیده درهم را اش چهره سرعت به کرد، می دنبال را او های دست رد که روبی

 :گفت تند

 چیکار... تو... شده بدتر انگار سوختگیت، جای آوردی؟ خودت سر بالیی چه... چه_

 کردی؟

 :گفت راحتی به سباستین
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 ...ولی کنم، جداش خودم از خواستم می_

 گردنت به و نشان این باید یکی چرا آخه فهمم نمی... بودی موفق حدودی تا انگار_

 بی و مسخره کادوی واقعا باشه بوده خانوادت طرف از هدیه یک اگر حتی بچسبونه؟

 !خاصیتیه

 عکس هیچ او اما شود، خشمگین و عصبانی او از سباستین که داشت انتظار روبی

 متین و آرام انسانی روح بدنش از نشان شدن جدا از پس که انگار نداد، نشان العملی

 ایمان و دانست می وجودش از جایی در هنوز که چند هر بودند، دمیده وجودش در را

 آن توانست نمی دیگر وجود این با برساند، اتمام به را ماموریت این باید که داشت

 از تر کم بسیار برایش ماموریت این اهمیت بار این و باشد داشته را گذشته راسخ عزم

 .بود قبل

 لرزی؟ می داری... تو_

 تکان را سرش فقط بود، کم بسیار اطراف محیط از اش آگاهی و هشیاری که سباستین

 :گفت روبی و داد

 چیکار حالت شدن بهتر برای دونه می حتما اون النور، پیش برمت می بریم، بیا_

 .کنه

 ضعیفی صدای با و گرفته را هایش دست سباستین اما کند، بلند را او کرد سعی روبی

 :گفت

 من. خبریه کنن فکر نباید بودیم، دور جشن از که زیادیه مدت هم همینجوریش_

 ...کنم صبر جشن شدن تموم تا تونم می بیام اونجا تا کنی کمکم اگه خوبم،
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 را اعتراضش بتواند آنکه از قبل اما داد تکان را سرش آمیز مخالفت حالتی با روبی

 :گفت فورا سباستین کند، اعالم

 .کنم می خواهش کن، باور خوبه حالم من_

 مهربان کمابیش و آرام همیشه برخالف که انداخت اش چهره حالت به نگاهی روبی

 سردی به همیشه مثل سباستین و کند مخالفت دیگر بار خواست نمی دلش بود،

 .رم می خودم نیست، مهم: بگوید

 ظاهرا بایستد، لرزانش پاهای روی او تا کرد کمک و داده تکان را سرش رو این از

 و نداشت دوست را او حال این روبی. بود تعادلش حفظ به قادر سختی به سباستین

 آن دلیل دانست می فقط کاش ای باشد، مقاوم و قوی همیشه مثل که کرد می آرزو

 .چیست اش زده مصیبت حال

 مشغول سخت آن در جیمز و سلنا که برگشتند جایی تا را آمده راه سباستین و او

 لحظات کردن خراب و ها آن به رسیدن از قبل روبی اما بودند، یکدیگر به رسیدگی

 .رساند جشن برقراری محل به را خودشان میانبری راه از و داده مسیر تغییر خوششان

 نداشت، تاثیری کوچکترین جشن هیجان و شور میزان در ها آن نبود معلوم قرار از

 زدند، می گپ یکدیگر با و نوشیدند می و خوردند می اشتیاق با هم هنوز مردم

 که جشن مردان و بودند زیبا های پریزاد زدن دید مشغول ای گوشه در جوان پسرهای

 دید را اطرافشان حوصلگی بی با نداشتند همسرشان کنار در ماندن جز ای چاره ظاهرا

 بعید روبی.) دادند می تکان را سرشان همسرشان های حرف تایید در مدام و زدند می

 آن در.( باشند بوده ها زن میان صحبت موضوع متوجه حتی ها آن که دانست می

 هنگام و شده دوستانش و روبی غیبت متوجه که بود کسی تنها النور شاید شلوغی

 .کشید آغوش در را او و آمده جلو نگرانی با ها آن دیدن
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 و کرده سرهم داستانی سرعت به بود، گرفته قرار شدیدی فشار تحت دیگر بار که روبی

 به منتظر و بنشینند راحت خیال با بتوانند که رساند جایی با را سباستین و خودش

 .باشند جشن رسیدن پایان

 با بار یک ثانیه چند هر بودند، جشن رسیدن پایان به انتظار در که مدتی تمام در روبی

 :گفت می و کرد می نگاه سباستین ی پریده رنگ رخ نیم به نگرانی

 !شدی؟ بهتره_

 وجه هیچ به اما داد، می تکان مثبت ی نشانه به را سرش دفعه هر سباستین آنکه با

 مقاوم ی مسخره قانون همان که نداشت شک زیرا نشد؛ کم روبی دلواپسی میزان از

 را روبی و داده تکان را سرش خودی بی که کند می وادار را او دردی، هر برابر در بودن

 .کند سکوت به وادار

 کم آسمان های جرقه و افشانی نور میزان که رسید نظر به ساعت چند گذشت از پس

 لحظه آن در و بازگشته خود کاخ به مردان و زنان از بسیاری دیگر حتی است، شده تر

 مانده باقی مارالنا شور و شر پر های پسر و ها الهه ها، پریزاد از محدودی تعداد تنها

 .بودند

 خوبه؟ حالت_

 :گفت و زد جانی بی لبخند بود، قبل پریدگی رنگ همان به که سباستین

 .نیستم خوب نه،... باشه کنه، می راحت و خیالت اگر_

 :گفت و کرده غرولندی نبود، راضی اصال حرف این شنیدن از که روبی

 .آتش پیش بریم بیا. شده سرد خیلی هوا سرماست، بخاطر شاید_
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 اشاره بودند، کرده پا بر ها آن قدمی چند ی فاصله در که بزرگی آتش به دست با روبی

 .نشستند زمین روی آتش، قدمی چند در و افتاده راه به هم با دو هر سپس و کرده

 نزدیک آتش به را خود بود، کرده احساس را سرما سوز تازه گرما، به رسیدن با که روبی

 :گفت و کرده تر

 چیه؟... باشه بهتر شاید شده، سرد واقعا هوا_

 حسابی و درست را او گاه هیچ لحظه آن تا انگار که کرد می نگاه او به جوری سباستین

 .شد خیره او به پرسشگرانه حالتی با و زد صورتش جلوی بشکنی روبی بود، ندیده

 نفهمیده حاال تا چرا... هست هم معصومیت... زیبایی از جدا... ات چهره توی_

 بودم؟

 کس هیچ سباستین و او جز دنیا آن در که انگار شد، برقرار سکوت لحظه چند برای

 توق و تق شکست، می را مرگبار سکوت آن که صدایی تنها نداشت، حضور دیگری

 گوش در مارالنا ی قیافه خوش پسرهای ی عاشقانه پچ پچ و بود آتش زیر های چوب

 ...ها پریزاد

 به داشت، را حرفی هر توقع عجیب و خیره نگاه آن از بود، مانده مبهوت و مات روبی

 ...آن جز

 نظرش در که پسری از. کند تعریف او از صادقانه چنین این سباستین آنکه جز به

 را چیزی چنین انتظار گاه هیچ بود؛ سنگدل و احساس بی و سرد مغرور، و خشک

 .نداشت
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 بازی یا و لمس مشغول وقت هر آنکه بود، عجیب برایش اش ناگهانی رفتار تغییر

 متفاوتی و جدید شخصیت و کرده عوض رنگ چنین این شد، می گردنبندش با کردن

 .گذاشت می نمایش به خود از را

 به عاجزانه چنین این که بخواهد او از و بزند فریاد سرش بر توانست می کاش ای

 هرگز که نبود کسی همان او مگر نبود؟ سباستین او مگر نشود، خیره هایش چشم

 داد؟ نمی آزارش هایش کنایه و نیش با همیشه و نداشته را روبی دیدن چشم

 رسید؟ می نظر به زده مصیبت و درمانده اکنون چرا پس

 :گفت مهرآمیزی لحن با و داده فرو سختی به را دهانش آب روبی

 .نیست... خوب حالت اصال تو کنم؟ صدا و النور خوای می_

 چشم که شد متوجه وحشت کمال در زیرا رساند پایان به را اش جمله سختی به روبی

 خورد حسرت است، نوسان در صورتش و برهنه های شانه روی سباستین سیاه های

 از زیباتر برابر چند که هایی الهه سمت به را صورتش و گرفته را اش چانه تواند نمی که

 مانده ناتوانش و سست پاهای روی ثابت و زده یخ هایش دست زیرا برگرداند؛ بودند او

 .بودند

 از قبل اما کند، تکرار را پیشنهادش دیگر بار و گرفته نادیده را او نگاه کرد سعی روبی

 و سلنا: رسید گوش به آشنایی های خنده صدای کند پیدا کار این برای فرصتی آنکه

 خارج جنگل ی محوطه از بودند، رفته فرو یکدیگر آغوش در سخت که حالی در جیمز

 .دویدند النور کاخ سمت به شادی و خنده با و شده

 دشوار و سخت شرایط آن از را او و برگردند که کند التماس ها آن به خواست می روبی

 ناپدید نظر از و شده النور باشکوه کاخ وارد باد و برق سرعت به دو آن اما دهند، نجات
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 لرزانی صدای با که بود آن دهد انجام توانست روبی که کاری تنها آخر در. شدند

 :بگوید

 ...اصال که من برای. گذشت خوش نفر دو به حداقل... امشب... که خوبه_

 واج و هاج هنوز روبی شد، گم سباستین پایان بی های بوسه میان اش جمله باقی

 پایان به اینگونه شب آن نبود قرار. نداشت نیز را او زدن پس قدرت حتی و مانده

 چنین ی اجازه و مانده دفاع بی سباستین، عمیق احساسات مقابل در نبود قرار برسد،

 ...بدهد او به را کاری

 دیگر بار گرفت، قرار صورتش طرف دو در سباستین ی زده یخ و سرد های دست وقتی

 نسبت احساسی هیچ ثانیه آن در لحظه، آن در اکنون، آنکه حسرت... خورد حسرت

 .کرد نمی پیدا را باید که حسی آن نیز دیگری وقت هیچ شاید و... ندارد او به

 این در دیگر هم نفر یک آن داشت، دوست را نفر یک تنها عمرش طول تمام در او

 عذاب و بودن کار گناه احساس از اندکی شد می باعث که بود همان شاید و. نبود دنیا

 نسبت گاه هیچ که مردی کردن آرام برای که شد باعث همان شاید. شود کم وجدانش

 حلقه گردنش دور به را ها آن و داده تکانی هایش دست به نداشت، خوبی حس او به

 .کردنش آرام برای فقط کردنش، دلگرم برای فقط: کند

 وقتی و داشت، را فرسا طاقت و سخت ای شکنجه حکم برایش دقیقه چند آن

 بیرون از ها ساعت انگار که کشید عمیقی نفس چنان شد جدا او از سباستین

 .است بوده محروم نفسش فرستادن

 تازه های رفتار این دلیل تا کند بلند را سرش نتوانست حتی روبی ثانیه چند گذشت با

 .بفهمد را اش
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 در ها آن کدام هیچ اما... را قلبش تند ضربان کرد، می حس را خود های دست لرزش

 .نداشتند اهمیتی بود، داده دست او به که آوری خفقان حس برابر

 خواست می دلش باشد، افتاده بیرون بلورینش تنگ از که داشت را ماهی حال اکنون

 :یابد نجات وضع آن از که بود گریزی راه فکر به تنها لحظه آن در کند، فرار

 ...متاسفم_

 نتیجه یک به و شده دل یک خودش با او گذاشت نمی چرا کرد؟ می عذرخواهی چرا

 برسد؟ منطقی و درست ی

 ...انگار. ..نیست خوب حالم... من_

 ...نکند احساس که نشنود، که بگیرد را خود جلوی توانست می کاش

 .نیست خوب حالم واقعا_...

 راستی به ،بارید می رویش و ازسر بدبختی که کرد نگاه او ی درمانده ی چهره به روبی

 بود؟ افتاده روز و حال آن به شب آن چرا

 سرش بر همیشه مثل نتوانست اما سوزاند، می را قلبش از جایی خشم آنکه وجود با

 .کند خالی سرش بر را اش دلی و دق و زده فریاد

 :گفت داشت، ثانیه آن در که هایی حس تمام گرفتن نظر در با او

 .نداره اشکالی_

 از قبل اما جست، جا از باشند نشسته خارداری ی بوته روی که کسانی همچون سپس

 :گفت ای قاطعانه لحن با سباستین کند، استفاده گریزش فرصت از آنکه

 .رم می اینجا از فردا من_
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 :پرسید ناباورانه شد، می نزدیک او به دیگر بار که حالی در و برگشته سرعت به روبی

 دنبالش باید میشه؟ چی گشتی می دنبالش که گیاهی پس... پس گردی؟ می بر_

 ...وگرنه بگردی،

 کمی فقط... داد نشون بهم رو اونا جای که کرد بزرگی لطف اون و خواستم النور از_

 .برداشتم اونا از کافی قدری به دیشب نامرئی، دیوار اون بیرون... بودن اینجا از دورتر

 دست به را خواست می که که چیزی سباستین زد، خشکش حرف این شنیدن با روبی

 که دانست می اول از که او اما. نداشت مارالنا در ماندن برای دلیلی دیگر بود، آورده

 بود؟ نگران و متعجب آنقدر هنوز چرا پس هستند یکدیگر همسفر جایی یک تا ها آن

 می سلنا و جیمز همچون را سباستین و کرده عادت او حضور به دیگر راستی به آیا

 آمده وجود به ها آن میان وفاداری و دوستی پیوند باالخره ها هفته از پس آیا دید؟

  بود؟

 کننده متقاعد لحن با سپس شود، خالص افکار این شر از تا داد تکان را سرش روبی

 :کرد صحبت به شروع ای

 نظر از... من نظر از... افتاد پیش ی دقیقه چند که هست اتفاقی خاطر به اگر ببین_

 ...نداره اهمیتی هیچ من

 :گفت فورا سباستین دردناک نگاه دیدن با روبی

 امون رابطه شاید. کنم می درکت منم نیست، خوب حالت تو که، اینه منظورم_

 هم با... یعنی باشیم، هم با و...  و باشه خوب حالت که خوام می... اما باشه افتضاح

 .برگردیم آدونیس به
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 لباس آن در که او به سباستین کشید، راحتی نفس اش جمله شدن تمام با روبی

 این: بست را هایش چشم و نگریسته بود شده خواستنی نهایت بی زیبا و سفید

 و گمراه دیگری وقت هر از بیشتر االن شاید افتاد، می اتفاق باید که بود چیزی همان

 نجات خاطر به و کرده پشت نارسیسا به تواند نمی که داشت یقین اما بود، سردرگم

 .کرد می تمام را کار این باید او... سخت هرچقدر. ببازد را اش زندگی تمام ها آن

 همه... اینجا در کارم شدن تموم از بعد کنم، می صحبت النور با فرصت اولین در_... 

 .گردیم برمی هم با

 فرو سینه در قلبش روبی مهرآمیز لبخند دیدن با و کرد باز را هایش چشم سباستین

 جواب که بود کسی کاش. دهد نجاتش چارگی بی این از که بود کسی کاش ریخت،

 ...بدهد را هایش سوال

 حالی در بود، گذاشته تنها جواب بی سوال هزاران میان دوراهی، آن میان را او نارسیسا

 .بود او از اطاعت به ناچار وار برده هنوز او که

 النور کاخ به و کرده خداحافظی او از کی روبی نفهمید افکارش، در غرق سباستین

 .شود تمام زودتر هر چیز همه اینکه: داشت آرزو یک تنها دیگر بازگشت،

* 

 (انسانیت)

 !اینطور که_

 که کرد نگاه روی به جوری و گفته را جمله این ساعت یک آن در بار چندمین برای النور

 .است شده دیوانه انگار
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 اما کند، صحبت به شروع که کرد اشاره ابرو و چشم با و زد روبی به سیخونکی سلنا

 سرزنش لحن با او کند، باز النور کردن متقاعد را دهانش بتواند روبی آنکه از قبل

 :گفت آمیزی

 الهه و ها پریزاد رگ یک که دارن آرزو مردم ی همه دختر؟ پریده سرت از عقل مگه_

 مارالنا توی و هاشون خانواده کنار آرامش، و صلح در بتونن که باشن داشته رو ها

 ...تو اونوقت کنن؛ زندگی

 ...داره فرق من شرایط_

 زده فلک مردم نجات همیشگی بحث همون. بگی خوای می چی دونی می! دونم می_

 ...ها صحبت این و آدونیس ی

 نشان خواست می انگار که! خب آره: گفت جوری و داده تکان سری جدیت با روبی

 .است کافی دلیل یک همین خودش، نظر از که بدهد

 :گفت و گرفته خود به دلخوری ی قیافه حرف این شنیدن با النور

 اینجا و بیان مردمش همراه به که خواستم ازش و نوشتم نامه جاناتان برای بارها_

 .میشه تر لجباز شه می تر پیر چی هر ره، نمی فرو سرش توی حرف اما کنن؛ زندگی

 فکر خود با و کرده احساس وجودش در را خوبی حس جاناتان، به کردن فکر با روبی

 .میشه هم تر داشتنی دوست میشه تر پیر چقدر هر: کرد

 کوچکترین دیگر که بگوید جاناتان به فرصت اولین در که گرفت تصمیم سپس

 .ندارد دلش در او به نسبت دلخوری

 .دارم ایمان مورد این در اون اطالعات و آگاهی به من_
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 از را او تواند نمی که بود متاسف روبی و شد می قبل از تر دلخور لحظه هر النور

 که کاری هر و بگوید چه هر جاناتان که بود فهمیده مدت این در زیرا دربیاورد، ناراحتی

 جان سالمت به تنها النور که حالی در است؛ مردم و آدونیس صالح به بدهد، انجام

 .کرد نمی درک عنوان هیچ به را موضوع این حساسیت و داد می اهمیت او خود

 اطمینان من از بیشتر خیلی اون، قضاوت به تو که رسه می نظر به خب، خیلی_

 .دم می انجام واست خوای می که رو کاری من... اینطوره اگه پس،... داری

 از بیندازد، روبی به دیگری نگاه آنکه بی و برخاسته جا از جمله این گفتن از پس النور

 .شد ناپدید راهرو پیچ در و رفته باال پله راه

 :گفت جیمز ناگهان که بود رفته فرو مطلق سکوت در جا همه ثانیه چند برای

 .نیومد خوشش جاناتان به تو ی عالقه میزان از اصال انگار_

 داده تکیه سالن وسط بزرگ ستون به که بود افتاده سباستین به چشمش تازه که روبی

 :گفت پرتی حواس با کرد، می نگاه او به و

 .نمیاد خوشش هیچ انگار... آره_

 نزدیک سباستین به دیگر، نفر دو کنجکاو های نگاه به توجه بی و پریده جا از سپس

 .شد

 دعایش اما نبیند، او های چشم در را گذشته شب نگاه طرز که کرد می دعا دل در

 مهرآمیز نیز قبل از حتی سباستین نگاه که دریافت تاسف کمال در و نشده مستجاب

 :است شده تر درمانده و تر

 خوبه؟ حالت_
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 ...ای الهه یک تو پس... کنم فکر_

 !رگه دو ی الهه یک_

 :داد ادامه و گفت را این فورا روبی

 دارم سراغ تو از که هوشی با... دونی نمی که مونده هم ای دیگه چیز بگی تونی نمی_

 ...من که فهمیدی حتی مطمئنم

 آدونیسی؟ مردم ناجی_

 :بگیرد را صدایش آمیز تحقیر حالت جلوی نتوانست سباستین

 .هستم انگار... آره... خب_

 !مسخرست_

 رها جیمز کنار صندلی روی را خود حوصلگی بی با و گذشته روبی کنار از سباستین

 هنگامی حال این با نزدند، فریاد که بگیرد را خود جلوی توانست سختی به روبی. کرد

 :رسید می نظر به عصبی و شده سرخ اندکی کرد صحبت با شروع که

 چیه؟ منظورت_

 :گفت تعارف بی سباستین

 .برنمیای پسش از تو_

 کی؟ پس از_

 .نارسیسا_
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 فقط و ماند، مبهوت و گیج ثانیه چند برای روبی که گفت را این سریع چنان سباستین

 :گفت و کرده کنترل را خود سختی به کرد، درک درستی به را او منظور که موقعی

 برنمیام؟ چرا_

 :کرد تکرار روبی و نداد جوابی سباستین

 برنمیام؟ چرا_

. شد می تر عصبانی لحظه هر روبی و کرده سکوت سباستین زیرا بود، بدی ی لحظه

 :بودند شده خیز نیم سرجاهایشان جیمز و سلنا که بود ای گونه به وضعیت

 برنمیام؟ چرا_

 و برخاسته جا از سرعت به کرد،سباستین تکرار بار سومین برای را سوالش روبی وقتی

 :گفت بلندی صدای با شد، می تر نزدیک او به دیگر بار که حالی در

 یک با متعادل، غیر و ضعیف قدرت یک با دختر یک! دختری یک فقط تو چون_

 اما. توست االن مال همش ها حرف ها این البته. خاصیت بی و نیمه و نصفه نیروی

 برابر در بشی تبدیل تا سه ما مثل تر، خاصیت بی انسان یک به وقتی باالخره امشب،

 ...نیستی هیچی داره وجود ملکه های رگ و ها سلول تک تک در که قدرتی

 !ملکه نگو بهش_

 را او که زد سباستین ی سینه به مشتی چنان و برداشته را آخر قدم زنان فریاد روبی

 :گفت بود، افتاده نفس نفس به که حالی در و راند عقب به قدم چند

 ...خواهد و هست و بود، کاترین فقط و فقط ما ی ملکه_
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 پشت ستون به و گرفته را او گلوی خشونت و رحمی بی با سباستین ثانیه از کسری در

 .بود دویده را طوالنی مسافت انگار که زد می نفس نفس چنان نیز او. چسباند سرش

 را او قدرتمند های دست داشت سعی و شده برافروخته خشم و حیرت شدت از روبی

 سباستین به صاعقه همچون جیمز آنکه تا. شد نمی موفق اما کند، جدا گردنش از

 .داد هل ورودی در سمت به را او و گرفته خشونت با را او لباس ی یقه کرد، اصابت

 ای ثانیه اما کرد درنگ ای لحظه بود، شده گیج او ناگهانی ی حمله از که سباستین

 فریادی صدای شنیدن با اما ببرد، هجوم او سمت به دارد قصد که رسید نظر به بعد

 :پریدند جا از نفر سه هر

 ما ی همه که رفته یادتون مگه شده؟ مرگتون چه شماها! ... ها لعنتی بسه! بسه_

 کارهای این بجنگیم؛ هم با هممون قراره همیم، با ما ی همه هستیم؟ خط یک توی

 داره؟ معنایی چه احمقانه

 رو و کشیده خود طرف به را جیمز و روبی بیافتد گریه به بود مانده کم که سلنا

 :زد فریاد سباستین

 از و راهت بهتره پس هستی، زن اون شیطانی نیروهای و قدرت ی شیفته انقدر اگر_

 .ایم ملکه و جاناتان به وفادار فقط و فقط... ما ی همه چون. کنی جدا ما

 از نیز او خود حتی ببیند، سباستین ی چهره در توانست می را شگفتی و حیرت روبی

 از بیشتر بسیار حتی سلنا که بود خوشحال طرفی از بود، حیران و مات سلنا واکنش

 حس یک و دوستی خاطر به فقط پس. است برده پی مسئله آن اهمیت به خودش

 آدونیس مردم از عضوی را خود راستی به دیگر جیمز و سلنا نبود؛ ساده ی خواهرانه

 .داد می انگیزه و نیرو روبی به چیزی هر از بیشتر این و پنداشتند می
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 حرکت یک با که کرد احساس و کرد نگاه ها آن و خودش میان ی فاصله به سباستین

 سریعش واکنش روی زودتر چه هر باید و است انداخته خطر به را چیز همه اشتباه

 :گفت فورا رو این از بگذارد، سرپوش

 ...و ام شما با منم. راهم همین توی منم که معلومه... نه... من_

 بشی، عصبی صفت شیطان زن یک خاطر به که نداره دلیلی دیگه پس خب، خیلی_

 نه؟ مگه

 گاه آن و شدند سفید هایش بند تمام که کرد مشت جوری را هایش دست سباستین

 :گفت عادی لحن با

 .باشه...خوب خیلی... نه_

 همچون و گرفته را یکدیگر های دست که را ها آن و شده خارج کاخ از سرعت به سپس

 .گذاشت خود حال به را بودند شده متصل هم به زنجیر یک

* 

. شد می بیشتر نیز روبی اضطراب و هیجان شدند، می تر نزدیک شب نیمه به چه هر

 می سرکه و سیر مثل دلش بود؛ شده پا بر وجودش در که شوقی و شور از جدا

 .جوشید

 ها هفته از که چیزی به روبی بود قرار مارالنا، در اقامتشان شب هشتمین در شب، آن

 .برسد بود، کرده عبور پرخطری راه چنین از خاطرش به و بود خواستارش پیش

 ترس اکنون اما خواست، می را واقعی انسانیت به رسیدن مدت این تمام در آنکه با

 سلنا آور دلهره و عجیب های سوال ترسش دلیل شاید و. بود افتاده جانش به عجیبی
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 می او از یکسره پلکیدند، می برش و دور مدام روز آن عصر از که ها آن. بود جیمز و

 :پرسیدند

 !کنه؟ می و کار این چجوری_

 !باشه؟ چیزی جراحی به نیاز که داره امکان یعنی_

 !بیرون؟ بکشه.... یا دماغت از نیروتو باید نکنه_

 !داره؟ درد خیلی یعنی_

 شنیدن با بود، نشسته سنگی و سرد ای مجسمه همچون ها آن میان در که روبی

 و سبز موهای با ای الهه که زمانی و. شد قبل از بدتر حتی حالش هایشان پرسش

 تهوع حالت نگرانی شدت از خواند، فرا النور شخصی اتاق به را او خاکستری چشمان

 .کرد پیدا

 محکم را روبی های دست که ای الهه اما پریدند، جاهایشان از سرعت به جیمز و سلنا

 :گفت خونسردی با کرد، می هدایت را او و داشت دست در

 !تنها_

 ها آن به نگاهش با نتوانست حتی روبی و نشستند دوباره امیدی نا با جیمز و سلنا

 پله از دو هر و برده ها پله راه سمت به خود با را او کشان کشان الهه. بدهد دلگرمی

 .شدند راهرو وارد و رفتند باال مرمری و سفید های

 ذوق درخشید، می و بود آویزان دیوار از که بزرگ الماس آن دیدن با حتی دیگر روبی

 .افتاد راه به دوم راهروی انتهای سمت به بد حال همان با و نشد زده
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 الهه. نشد موفق اما بکشد، عمیقی نفس کرد سعی النور اتاق در پشت به رسیدن با

 پشت را در و شده خارج آنجا از فورا و داده هل اتاق داخل به آرامی به را او جوان ی

 .بست سرش

 می آنجا به قدم که بود هفته آن در بار سومین این انداخت، اتاق به نگاهی روبی

 .نبود ترسیده و زده وحشت چنین این روزها آن از کدام هیچ در اما گذاشت،

 که اتاقی به خواست می روبی اگر اما بود، کاخ اتاق ترین مجلل و بزرگترین النور اتاق

 .داد می او به را مقام دومین تردید بی بدهد، ای رتبه نیز داشت اقامت آن در خودش

 عوض را کسی هر حال و حس ناخودآگاه که بود درخشانی و سفید رنگ به جا همه

 و میز و خواب تخت حتی و بود روشنی بسیار سنگ از پوشیده اتاق کف کرد، می

 همچون اتاق، بلند سقف پیکر غول لوستر و بودند سفید رنگ به نیز اتاق های صندلی

 .خورد می تاب سو آن و سو این به الجثه عظیم ساعت یک نشان

 و توری های پرده که داشت قرار نیز بزرگ بسیار ی پنجره یک ورودی، در مقابل در

 .خوردند می تکان باد وزش با رنگش ای نقره

 را آن جای جای دقت با قبل دفعات برخالف و بود ایستاده اتاق وسط هنوز روبی

 :کرد می کندوکاو

 !برسیم کارمون به تونیم می شد تموم من اتاق بازرسی اگه_

 از را نگاهش و نشسته خوابش تخت روی دلخوری با که انداخت النور به نگاهی روبی

 مادربزرگش که دانست می زیرا نبود، عجیب روبی برای رفتارهایش این. دزدید می او

 به تیرش که اکنون و دارد، نگه خود نزد همیشه برای را او که داشت تصمیم اول از

 دنده یک و لجباز مادرش همچون روبی که بود رسیده نتیجه آن به و خورده سنگ
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 عملی را اش خواسته و برده پیش را خود کار محلی بی و قهر با داشت سعی است؛

 .کند

 نداشت امکان طرفی از اما شود، جدا النور از دلخوری و قهر با که نداشت دوست اصال

 را هایش دست و نشسته کنارش مالیمت با رو این از بپذیرد؛ را او ی خواسته بتواند که

 .گرفت

 و شده منصرف بعد اما دارد، مقاومت قصد النور که رسید نظر به لحظه چند برای

 :بگیرد دست در را چروکش و چین پر و ظریف های دست روبی داد اجازه

 .ندارم این جز ای چاره من اما دلخوری، دستم از دونم می_

 ...و بمونی اینجا تونی می. داری چرا،_

 مرگم منتظر و بمونم یا کنم؟ زندگی ها بزدل مثل و اینجا بیام کنم؟ رها رو مردمم_

 بمونم؟

 :گفت بریده بریده بود، مانده واج و هاج که النور

 ...چرا... گی؟ می چی تو... من_

 بگم، راستشو بزار گرده، می دنبالم داره در به در نارسیسا دونین نمی که نگین بهم_

 پیدا منو نهایت در اینکه به اما. اینجام من بفهمه نارسیسا تا بکشه طول سالها شاید

 .ندارم شک کنه می

 :داد ادامه رحمانه بی النور بدن لرزش به توجه بی روبی

 و چیز همه و کنه عبور نامرئی دیوار از که نداره کاری براش اینجام، من بفهمه وقتی_

 .کنه نابود
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 ...رو ها اون تک تک و مردم سراغ میاد من، کشتن از بعد که مطمئنم

 .کنم می خواهش! بسه_

 بود مجبور که شد متنفر خود از و انداخته النور ی زده وحشت صورت به نگاهی روبی

 :سازد آشکار برایش را حقیقت رحمانه بی چنین این

 حال در و بمونم مردمم با دم می ترجیح من... کنم می خواهش ببخشین، منو_

 بر عالوه خودخواهیم و بزدلی با و بمونم اقوامم پیش اینکه تا بمیرم، جنگ و مقاومت

 .بندازم خطر به هم رو دیگه گناه بی ی الهه هزاران جون خودم،

 :گفت پرخاشگرانه حالتی با النور

 راحتی به حرومزاده اون دم نمی اجازه هرگز من بمونی اینجا اگه تو چیه؟ منظورت_

 ...و کنیم می مقاومت ما کنه، عام قتل و مردمم و بشه شهرم وارد

 :گفت فورا بود، خوشحال حرف این شنیدن از که روبی

 هیچ به اینکه با. دارم نیاز ارتش یک به من جنگیم، می هم با همه اینطوره اگه پس_

 که رسه می روزی اما بندازم خطر به و ام مادری سرزمین مردم جون ندارم دوست وجه

 کنین، صبر باید... موقع اون تا باشم، داشته احتیاج نارسیسا مخالفان ی همه به

 .خوام می مردمم و خودم کنار در رو شما شک بدون برسه که وقتش

 چشم با ثانیه، چند از پس داد، می گوش او های حرف به دقت با لحظه آن تا که النور

 و مسئله عمیق درک از حکایت که فشرد هم بر را هایش پلک جوری بار، اشک های

 بار شد باعث و داده تکان آرامی به را سرش سپس. داشت آینده اتفاقات از ترس

 .شود برداشته روبی دوش روی از سنگینی
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 آینده اتفاقات به فکر با روبی خود حتی بار این و گذشت سکوت در مدیدی مدت

 پس نداشت؛ وجود آن جز به راهی باشد، مقاوم که بود ناچار او اما شد، زده وحشت

 .داد می نشان استقامت و شجاعت خود از باید

 ای؟ آماده_

 آن موضوع اما داد، تکان را سرش روبی و پرسید را سوال این ای گرفته صدای با النور

 النور معلوم قرار از. نداشت را رنج و درد تحمل برای الزم آمادگی وجه هیچ به که بود

 پیشنهاد بیاورد، بیرون هوا و حال آن از را او آنکه برای فقط و بود فهمیده را این نیز

 :کرد

 کنی؟ امتحانش بار آخرین برای خوای می_

 مثبت عالمت به را سرش بود، کرده پیدا شرایط آن از فرار برای خوبی ی بهانه که روبی

 شاید. شد نزدیک اتاق ی پنجره به بلندی های قدم با و برخاست جا از و داد تکان

 اما کند، تجربه را احساس آن دیگر بار یک خواست می راستی به شاید نبود، بهانه

 .خودش قلبی میل و رضایت با بار این

 نوازش را صورتش مارالنا ی شبانه نسیم و ایستاده اتاق بزرگ ی پنجره مقابل روبی

 شگفت نیروی آن کردن پیدا بود مقابلش که نابی ی منظره و ها چراغانی وجود با. کرد

 حس آن ی تجربه و سرش پوست شدن سوزن سوزن دیگر. نبود سختی کار انگیز

 به که بود نمانده چیزی دیگر بود، بار آخرین این نبود، انگیز هراس و وحشتناک برایش

 .شود تبدیل معمولی بدنی قدرت با کامل انسانی

 پاره و اندازه بی قدرت آن کردن رها از تر مهم حتی بود، تر مهم چیزی هر از برایش این

 .اقوامش و او میان پیوند ی رشته شدن
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 از سرشار و بهتر ی روحیه با و کرده رها بدنش کنار آرامی به را هایش دست روبی

 :کرد زمزمه اطمینان با از و برگشته النور سمت به آرامش

 .ام آماده من_

 را هایش چشم و خوابید النور راحت و نرم تخت روی نگرانی با ام تو آرامش با روبی

. کرد نزدیک او سر به را هایش دست دلواپسی با و نشسته او کنار نیز النور. بست

 .فشرد هم بر را هایش لب او شدن تر نزدیک حس با روبی

 ناچار که بود زیاد انقدر هایش دست لرزش کوبید، می اش سینه در وار دیوانه قلبش

 که داشت امکان لحظه هر. شود آرام کمی تا بزند چنگ را تخت سفید ی ملحفه شد

 پایین و باال سرعت با اش سینه ی قفسه. بیاید سراغش به فرسا طاقت عذابی و درد

 ...آنکه تا میرفت

 پیچید می وجودش در که دردی آمد، بند نفسش سرش در جانکاهی درد احساس با

 همان عذابش کاش ای. بود گرفته او از را زدن فریاد قدرت حتی که بود ای گونه به

. بود تصوراتش از فراتر چیزی این اما کردند می را تعریفش جیمز و سلنا که بود قدری

 ای وسیله با گویی زدند، می ضربه بدنش جای جای به شمشیر صدها با که انگار

 می بیرون را داشت وجود هایش سلول تک تک و ها رگ در که نیرویی تمام اسرارآمیز

 .کشیدند

 در که هایی درد تمام از فراتر عذابی و رنج لحظه یک در کند، تحمل توانست نمی دیگر

 و بلند جیغ ناخودآگاه و انداخته چنگ وجودش به بود کرده تجربه قبل ی دقیقه چند

 .رفت هوش از درد شدت از شانسی خوش کمال در بعد، ای ثانیه و کشید ممتدی

* 
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 (دوراهی)

 

 از هم دقیقه چند هنوز که رسید نظرش به کرد، باز را هایش پلک الی وقتی

 به مستقیما که آفتابی نور و ها چشم شدن باز با اما است، نگذشته خوابیدنش

 .است اشتباه در سخت که فهمید خورد صورتش

 !روبی_

 او جز به که شد متوجه زود خیلی و پرید جا از گوشش، کنار سلنا صدای شنیدن با

 به نگرانی با و داده تکیه اتاق در به سباستین. دارند حضور اتاق در هم دیگر نفر چند

 ایستاده تختش مقابل جیمز و نشسته طرفش دو در نیز النور و سلنا کرد، می نگاه او

 .بود

 خوبه؟ حالت_

 :کرد باز هم از را خشکش های لب و داد تکان را بدنش سختی به روبی

 .خوبم... من_

 ...بودی بیهوش حاال تا دیشب از_

 :گفت و داد تکان سری روبی

 .گذشت دقیقه چند ی اندازه به که من واسه واقعا؟_

 نبود داغ دیگر گذشته ساعت چند برخالف که اش پیشانی به دستی ناراحتی با سلنا

 :گفت و گذاشته
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 به کنم فکر شده، بهتر حالت که دقیقست ده تازه سوختی، می تب توی داشتی_

 .اومدی هوش به هم همین خاطر

 :گفت آرامی صدای با کرد، می نگاه او به ها زده مصیبت همچون لحظه آن تا که النور

 ...و کردم گوش حرفت به چرا که کردم می سرزنش خودمو همش_

 :گفت فورا و کرد خشکی ی سرفه روبی

 باید باالخره کار این کردین، گوش حرفم به که ممنونم هم شما از... خواستم خودم_

 .شد می انجام

 سرزنش نگاه بود، آمده ستوه به او لجبازی از که النور شد، برقرار سکوت ای لحظه

 :گفت و کرده ای خنده اتاق، جو کردن عوض برای جیمز و انداخت او به آمیزی

 عزیز؟ روبی داره، حسی چه بودن خاصیت بی خب،_

 :گفت تندی به سلنا

 !جیمز_

 سربازهای از یکی پس از تونیم نمی حتی که تو و من خب گم؟ می دروغ مگه_

 از بیشتر بتونه نکنم فکر... شده ملحق جمعمون به روبی که هم حاال بربیایم، نارسیسا

 .ببره پیش از کاری ما

 :گفت و داده تکان هوا در را دستش بود سست بدنش تمام هنوز که روبی

 نیروی یک به نیازی نارسیسا با جنگیدن برای من ضمن در نیستیم، تنها ما_

 .ندارم فراطبیعی
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 به ناگهان داد، می گوش ها آن بحث به و بود داده تکیه اتاق در به هنوز که سباستین

 شکست برای امیدی هنوز روبی که بود عجیب موضوع این نظرش در. رفت فرو فکر

 نداشت، حقیر و پست انسان یک با فرقی دیگر که حاال هم آن باشد، داشته نارسیسا

 دارند را ملکه با جدال قصد که کسانی تمام و او به دلش تهه چرا که دانست نمی اما

 چطور بودند؟ دلیر و شجاع حد این تا چطور ناتوان انسان مشت یک خورد، می غبطه

 کنند؟ تقال و تالش چنین این آزادی به رسیدن برای توانستند می

 همیشه که بود آن از غیر مگر بود؟ شده سنگدل و رحم بی اندازه این تا چطور... او و

 از نفر سه توانست می چطور اکنون پس شد؟ می قائل زیادی ارزش شجاعت برای

 کوچکترین حتی که بفروشد کسی به را بود دیده عمرش در که افرادی ترین شجاع

 داد؟ نمی او به اهمیتی

 که اتفاقی بود، مانده سخت دوراهی یک بین او داد، تکان شدت به را سرش سباستین

 شود، می ختم گردنبند آن به چیز همه که دانست می. بود نیافتاده هرگز گذشته در

 اتصال آن به اش انسانی عواطف شده پدیدار و رفتار تغییر حتی که دانست می

 نارسیسا به را ها آن توانست می حقایق فهمیدن از قبل تا چطور پس. است مربوط

 دهد؟ تحویل

 سباستین؟_

 :کنند می نگاه او به نیز بقیه که شد متوجه و آمده خودش به جیمز صدای شنیدن با

 شده؟ چی_

 ...که پرسید سوال یک ازت روبی هیچی،_

 :گفت آرامی به جیمز ی جمله ی ادامه در روبی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربرzahra bagheri ( |  لیانا رمان سوم جلد) جنگل میان ای کلبه رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

273 

 

 نه؟ یا کردی آماده رفتن برای خودتو پرسیدم_

 از پر لحن با و زد رمقی بی لبخند بود، ریخته فرو سینه در قلبش که سباستین

 :گفت تردیدی

 بریم؟ خوایم می زودی همین به_

 :گفت و برد باال را ابروهایش روبی_

 ...داری عجله رفتن برای که تویی این کردم می فکر_

 ...استراحت به تو شاید کنم می فکر حاال... ولی آره اولش ،.خب... من_

 آدونیس به خوام می شده، تنگ بقیه و بابا برای دلم ضمن در! خوبه حالم من_

 .برگردم

 :گفت طعنه با النور

 .کنی می زندگی اونجا در سالها انگار زنی می حرف آدونیس از جوری_

 :گفت و زد لبخندی النور کالم نیش به توجه بی روبی

 باهاشون و شناسم می و مردمش سالهاست کنم می احساس ولی ماهه، چند فقط_

 .کنم می زندگی

 نزدیک روبی تخت به که گونه همان سباستین و کرده غرولندی ناخوشنودی با النور

 :گفت شد، می

 داشت؟ احساسی چه انسان یک به شدن تبدیل خب،_

 :گفت ضعیفی صدای با روبی
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 !بود افتضاح_

 :پرسید بزند، لبخندی حتی آنکه بی سلنا اما خندید، جیمز

 داری؟ حسی چه االن_

 :گفت ممکن لحن ترین صادقانه با سپس و کرد مکث ای لحظه روبی

 .ابرهام رو کنم می حس کنم، می سبکی احساس کردم، می و فکرش که اونه از بهتر_

 برگردیم؟ قراره کی حاال! رمانتیک چه_

 :داد پاسخ قاطعانه آنگاه کرد، نمی نگاه او به عمدا که انداخت النور به نگاهی روبی

 .صبح فردا_

 به دزدید، می روبی از را نگاهش همچنان که النور نزد، حرف کسی دیگر آن از بعد

 رفتنش از پس که بخورد قسم بود حاضر روبی اما شد؛ خارج اتاق از هواخوری ی بهانه

 .است شنیده را بلندی های هق هق صدای

 جای هیچ در دیگر اینکه بود، جالب حال عین در و عجیب برایش بودن انسان

 به رسیدن که کرد می اعتراف اما بود، کننده خوشحال کرد نمی پیدا را نیرویی وجودش

 داشت، وجود هایش سلول تک تک در بچگی از که قدرتی از شدن رها و انسانیت

 .بود زجرآور و دردناک حقیقتا

 گذشته آن از است، شده قبل از بهتر خیلی حالش که کرد احساس شب رسیدن فرا با

 .بود کننده خسته روز طول سراسر در هم آن خواب تخت در ماندن

 چیز همه آنجا از. رفت اتاق باز ی پنجره سمت به و برخاسته جایش از سختی به

 و مخوف هایی شبح نداشت، وجود نارسیسا نام به زنی آنجا از. رسید می نظر به زیباتر
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 ترین درنده از ارتشی فرمان؛ به گوش و تاریک سربازانی نداشتند؛ وجود کننده منزجر

 نمی چشم به النور اتاق ی پنجره پشت ی منظره در ها آن کدام هیچ جهان، حیوانات

 .بود مشخص کامال که راهی و... داشت وجود نور و روشنایی فقط آنجا در. خوردند

 جایی در و داشت وجود نارسیسا بداند، را حقیقت میداد ترجیح همیشه روبی اما

 که نبردی به کردن فکر بود سخت چه و... کشید می را انتظارش او از دورتر کمی فقط

 .افتاد می خطر به عزیزانش از نفر هزاران جان آن در و شده آغاز زودی به

 تالش در او که زمانی ندهد؟ دست از را ها آن که داشت وجود تضمینی چه راستی به

 از تن چند که داشت وجود تضمینی چه کند، نابود را دنیا در انسان منفورترین است

 نشوند؟ له نارسیسا ارتش پای و دست زیر عزیزانش

 که انگار کرد، می اش دیوانه آن به کردن فکر فشرد، برهم را هایش پلک نگرانی با روبی

 شد، می اینطور نباید. کرد می گم موضوع آن به فکر با را چیز همه ی رشته سر

 اتفاقات بابت نگرانی و عذاب و رنج بود، داده هشدار او به این ی درباره پوسایدون

 .انداخت می سایه مشخصش و بزرگ هدف روی بر نباید آینده

 کاخ نور کم و تاریک ی محوطه در تر، پایین کمی را نگاهش و کشید عمیقی نفس

 اشتباه توانست نمی اما است، دیده اشتباه که کرد گمان ثانیه چند برای چرخاند،

 زانوهایش روی را سرش و نشسته محوطه از تاریکی ی گوشه در سباستین. باشد

 .بود گذاشته

 گفت می او به مبهمی احساس اما باشد، مطمئن آنقدر که بود آمیز اغراق کمی شاید

 ی چهره در اضطراب و نگرانی شوند، می تر نزدیک روز روشنایی به چه هر که

 .شود می پدیدار قبل از تر بیش سباستین
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 نمی درک را نگاهش طرز و رفتار ناگهانی شدن عوض فهمید، نمی را پسر آن مشکل

 دقت هرگز او با اش آشنایی مدت تمام در روبی بود، عجیب خیلی چیز یک اما کرد،

 دیگری شخص او با دیدار از قبل انگار. است آشنا حد چه تا او ی چهره که بود نکرده

 رژه هایش چشم مقابل در مدام و داشته او به بسیاری شباهت که داشت وجود نیز

 .رفت می

 آشنای برق لحظه یک در... اما آورد، نمی یاد به را شخصی چنین کرد می فکر چه هر

 به که ای شده گم کرد می فکر که زمانی درست و گذشت ذهنش از هایشان چشم

 بلندی صدای با و شده اتاق وارد مقدمه بی سلنا است، کرده پیدا را گشت می دنبالش

 از آشنا برق آن و شده پاره افکارش ی رشته زدن بهم چشم یک در آنگاه. زد صدا را او

 .رفت و کشید پر ذهنش

 :گفت گیجی با بود، مانده واج و هاج که روبی

 شده؟ چی_

 :گفت بلندی صدای با رسید، می نظر به سرزنده و شاد که سلنا

... تا کن استراحت ذره یک نمونده، صبح به چیزی که بگم بهت بیام گفت النور_

 شده؟ چیزی

 فرق بر محکم را دستش کنار سنگی ی مجسمه خواست می دلش اما نزد، حرفی روبی

 یک با بود، شده نزدیک شخص آن به آنقدر که حاال شد نمی باورش بکوبد، سرش

 .باشد رفته یادش از چیز همه پیغامی چنین رساندن برای ناگهانی ورود

 جویده جویده بود کرده درک را روبی خطرناک نگاه و غضب و خشم کمابیش که سلنا

 :گفت
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 .فعال... تقریبا هم جیمز و من... ا  ...کن استراحت پس_

 پیش ای ثانیه که جایی به بدخلقی بل روبی و بست سرش پشت را در عجله با سلنا

 .رفت غره چشم بود، ایستاده

 شروع نگرانی با و پریده جا از قراری بی با سباستین کاخ نزدیک تاریک ی محوطه در

 حالی در بود نمانده خورشید طلوع به چیزی. کرد دستش های انگشت بند مالیدن به

 ضعف این دانست نمی. بود مات و گیج همچنان و نگرفته درستی تصمیم هنوز او که

 با گذشته ی هفته سه در که انگار نه انگار گیرد، می سرچشمه جایی چه از تردیدش و

 از هدفش و راه اکنون بود، گذاشته راه این به پا ها آن درآوردن زانو به برای راسخ عزمی

 .بود گرفته قرار ابهام از ای حاله در کار این

 !چخه_

 با که هنری دیدن با و برگشته عقب به انگیزی نفرت صدای شنیدن با سباستین

 گشاد هایش چشم بود، داده تکیه بود، اش قدمی چند در که درختی به آسوده خیالی

 می بعید گرچه.) بمانند پنهان همه دید از تا رفت جلوتر هراس و هول با و شدند

 را احتیاط جانب باید او صورت هر در اما باشد، بیدار کسی ساعت آن در دانست

 .(کرد می رعایت

 کنی؟ می غلطی چه اینجا تو_

 :گفت و آمده کش آمیزی تهدید حالت با هنری لب ی گوشه

 ...وگرنه پسر، باش مودب! آی آی آی_

 از را هایش دندان که حالی در و کشیده خود سمت به را او لحظه یک در سباستین

 :کرد زمزمه سایید، می هم بر خشم شدت
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 چی؟ وگرنه_

 و کند جدا گردنش از را او دست کرد سعی کشید، می نفس سختی به که هنری

 :گفت

 فهمی می اینجا، به اومدم نارسیسا دستور به من کنی، می رو خودت قبر داری_

 !نارسیسا

 :غرید ای درنده شیر همچون بدهد، او تهدیدآمیز لحن به اهمیتی آنکه بی سباستین

 خوای؟ می جونم از چی بگو کنی، می رو خودت قبر داری هم تو_

 را او و پرسید بلندی صدای با را آخرش سوال و کند خودداری نتوانست سباستین

 :گفت عصبانیت با بود، افتاده نفس نفس به که هنری داد، تکان

 قصر دم تا باید میدی، تحویل رو اونا که بشم مطمئن خوام می ندارم، کاری تو با_

 !شاهزاده کنم، همراهیت

 پرت زمین روی به را هنری توان آخرین با بود شده سرخ خشم شدت از که سباستین

 قلبش ضربان کوبش صدای و رفت می پایین و باال سرعت با اش سینه ی قفسه کرد،

 :پیچید می گوشش در

 ...اما کنی، همراهیمون تونی می.  نداره اعتماد من به اون پس... خب خیلی... باشه_

 :گفت و داده تکان او جلوی خطرناکی حالت با را اش اشاره انگشت سباستین

 ...کنی دخالت کار این توی اگه... بشی کارم مزاحم فقط اگه_

 و خشم شدت از که را هنری و داده تکان تکان هشدار عالمت به را سرش سپس

 .گذاشت خود حال به لرزید، می تحقیر
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* 

 (هزارتو)

 :گفت قاطعانه و زده النور سر به را بوسه آخرین روبی

 بزرگ جنگ اون که کشه نمی طولی. ببینیم و همدیگر ها زودی همین به دم می قول_

 ...و بشه شروع

 :گفت و گذاشت روبی دهان روی را دستش قراری بی با النور

 ...فقط کنی، می عمل قولت به تو که ندارم تردید و دونم می دونم، می_

 هایش صحبت ی ادامه مانع بغضش که رسید می نظر به ماند، خیره النور به روبی

 را او خیس های چشم بود، دریافته خوبی به را مادربزرگش منظور که او اما شود، می

 :گفت اطمینان با و گذرانده نظر از داشتند، آشنایی برق که

 .نباشین نگرانم نمیشه چیزیم من. بمونم سالم دم می قول_

 هایش اشک تلنگری کوچکترین با گویی نبود، دهانش کردن باز به قادر که النور

 .بوسید را اش پیشانی بارها و بارها و فشرده را او دستهای شد، می سرازیر

 صدای با و انداخته بودند، بسته صف النور سر پشت که مردمی به نگاهی روبی

 :زد فریاد برسد، همه گوش به که بلندی

 می رو روبه هم با دوباره لحظاتی همچین یک توی روزی یک! نیست خداحافظی این_

 .شه می شروع نهایی نبرد که است موقع اون... و شیم
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 و برخاست ای کننده کر و آمیز تشویق فریاد صدای اش جمله شدن تمام محض به

 که است نارسیسا این متحدی و محکم ارتش چنین داشتن با که کرد فکر خود با روبی

 .بترسد او از باید

 هزاران تصویر و شده خاموش نیز جمعیت ی هلهله صدای نامرئی، دیوار از شدن رد با

 غریبی حس و شده ناپدید مادربزرگش خندان لب و خیس های چشم و الهه، و پریزاد

 که نپایید دیری اما. نبود وحشت و ترس از خالی که حسی کرد، پر را وجودش تمام

 این جیمز، و سلنا گرفتند، قرار دهنده یاری و گرم دست دو در سردش های دست

 و است پا بر آشوبی چه قلبش تهه که دانستند می شاید همراهش، و وفادار دوستان

 .فشردند می را هایش دست چنین این

 را هایش قدم و کرده حرکت ها آن سر پشت که بود نگران و عصبی آنقدر سباستین

 داشت انتظار گویی انداخت، می اطرافش به نگاهی نیز لحظه چند هر. شمرد می

 مرد آن از که شناختی با گرچه برساند، ها آن به آسیبی و بیاید بیرون جایی از هنری

 .بزند اقدامی چنین به دست که دانست نمی بعید هیچ داشت، کشتار و قتل در

 با هروقت که من. داشت هیجان کم یک حداقل بود، خوبی سفر که کنم می اعتراف_

 .میومد در اشکم گردش رفتم می مادربزرگم

 و سفید موهای و بود خو تند و بدعنق زنی که جیمز مادربزرگ یادآوری با سلنا

 حرارت با و کرده غرولندی بود، آویزان اش پشمی کاله طرف دو از همیشه کوتاهش

 .داد تکان را سرش

 :گفت و کرد ای خنده روبی

 سال هر بابا و من بودن، موندنی یاد به و عالی همیشه من های گردش عوض در_

 ...بود عالی اونجا شهر، خارج های جنگل تو چشمه یک به رفتیم می کریسمس
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 از را اطرافش زیرچشمی بود، شده جلب ها آن های حرف به توجهش که سباستین

 :گفت و گذرانده نظر

 کجاست؟ پدرت_

 و ترس برای دلیلی دیگر که داد اطمینان خودش به اما کرد، مکث ای لحظه فقط روبی

 آن غیر در باشد، بوده نارسیسا افراد از سباستین که نداشت امکان ندارد، وجود هراس

 او کرد، می پیشکش خبیثش ی ملکه به را اش جنازه و کشته را او حال تا صورت

 :گفت

 .بقیه و جاناتان پیش کوهستان، توی_

 هایش قدم که کرد نگاه روبی به چارگی بی با و فشرد برهم را هایش چشم سباستین

 .داشتند شباهت خیز و جست به

 اهالی اختفای محل و داده تحویل را جیمز و سلنا بود قرار اگر کرد؟ می چه باید او

 عالقمند او به نداشت شک دیگر که دختری پدر صورت آن در بفهمد، را کوهستان

 .رفت می بین از است، شده

 عمیق ی عالقه این وجود   با ببخشد؟ را او روزی روبی که داشت امکان اصال حال این با

 پدرش؟ به اندازه بی و

 برگردیم؟ راه این از باید چطوری که بودی نکرده فکر هیچ خب،_

 ی طلبکارانه حالت به نگاهی رسیدند، اقیانوس به که دریافت تعجب کمال در روبی

 :گفت و انداخت جیمز و سلنا

 .کنیم شنا دوباره نیست قرار چون کنین، نگاهم اونجوری نیست الزم_
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 ها آن چپ سمت ی اشاره روبی که کردند می نگاه او به خیره همچنان جیمز و سلنا

 .رفت جلوتر و کرده

 چند ی فاصله در رسید؛ می نظر به ایمن و امن کامال نظر به که چوبی و بزرگ قایق

 با گاهی هرازچند و بود آماده حاضر اقیانوس نزدیک ی ماسه و شن روی ها آن قدمی

 .خورد می مالیمی تکان ها موج برخورد

 !نظیره بی... این_

 نظر به که جیمز شد، قایق بازرسی مشغول ذوق و شوق با و کشید بلندی جیغ سلنا

 :گفت و داد تکان تاسف نشانه به سری بود خشنود و راضی

 .بگیریم کشتی ها جن اون با نبود الزم دیگه داشتیم اومدن موقع و قایق این آره_

 :گفت و انداخت باال ای شانه روبی

 ...میایم داریم ما دونست نمی که النور_

 شو سوار زدن غر جای به گردیم، برمی داریم که دونه می حاال عوض در اما درسته،_

 .بریم اینجا از زودتر تا

 نمی باور. کرد نگاه بود، ایستاده کنارش در که سباستین به و برگشت تعجب با روبی

 حقیقت این اما. باشد سباستین به متعلق طنزگونه حالت و مالیم لحن این که کرد

 مشغول و گذشته کنارش از رنگی کم لبخند با که بود سباستین خود او داشت،

 .شد آب به قایق کشاندن

 این که کرد می فکر خود با اما بیاید، کنار او ناگهانی تغییر با بود نتوانسته هنوز روبی

 را او انگار که آمد سراغش به حال این دیگر بار یک و دارد دوست تر بیش را سباستین

 .است دیده جایی در قبال
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 بیای؟ خوای نمی_

 مارالنا به منتهی راه به نگاهی بار آخرین برای و آمده خود به سباستین آرام صدای با

 به را خود سرعت با سپس ببیند، را جا آن تواند می کی دیگر که نبود معلوم انداخت،

 .گرفت جای سلنا کنار در و رسانده قایق

 به ها آن از کدام هر زیرا رسید، نمی نظر به خوب چندان نیز قایق با سفر معلوم قرار از

 .کردند پیدا تهوع حالت کمی زمان مدت طی و شده سست و حال بی بدی طرز

 او بود، توجه بی بد های حس این تمام به که بود کسی تنها سباستین ها آن میان در

 برای ای ایده هنری دارد امکان آیا که چرخید می آن محور و حول فکرش تمام اکنون

 بماند؟ سرگردان مارالنا در همیشه برای و باشد نداشته اقیانوس از عبور

 نه سرباز به را ای زیرکانه کلک نارسیسا که رسید می نظر به بعید بسیار آنکه با

 دیگر، عبارتی یا بود، امیدوار وجود تمام با او اما باشد، نداده آموزش وفادارش چندان

 .کند جلوگیری هنری همراهی ی ادامه از که زد می چنگ ای پاره تخت هر به

 مهیبی صدای با قایق و رسیده ساحل به آمد می نظر به کوتاه بسیار که مدتی از بعد

 با و پریده بیرون پرش یک با که بود کسی اولین جیمز کرد، برخورد خشکی سطح به

 :گفت تعجب

 بود؟ کوتاه انقدر هم برگشت موقع راه این یعنی! نمیشه باورم_

 قسمتی به پاهایش از یکی هنوز که روبی بیاید، بیرون قایق از سلنا تا کرد کمک سپس

 :گفت خردمندانه بود، کرده گیر قایق از
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 هم بعدش شدیم، معطل ا لکون اون خاطر به دقیقه چند برگشت موقع اینکه برای_

 نظر به طوالنی انقدر همین ی واسه بگیریم، کشتی ها جن اون با شدیم مجبور که

 ...واقع در اما. میومد

 وری یک زبانش و بود افتاده نفس نفس به پاهایش کردن آزاد برای تالش در که روبی

 فورا او ی مشاهده با جیمز. گذاشت تمام نیمه را اش جمله بود، آمده بیرون دهانش از

 او و گرفته را روبی کمر سرعتی چنان با و کرده اقدام او از زودتر سباستین اما رفت، جلو

 .ماندند واج و هاج همگی لحظه چند برای که آورد بیرون را

 :گفت و انداخت سباستین به نگاهی گیجی با روبی

 .ممنونم_

 :داد ادامه سپس

 .بود کوتاه انقدر هم اولش از راه این واقع در_

 :گفت و زد سوتی بود، نوسان در سباستین و او بین مدام نگاهش که جیمز

 !عالیه_

 و رسیده سرشان باالی به درست خورشید که زمانی افتادند، راه به همگی سپس

 فلک سربه درختان پشت خورشید نور و رسیده جنگل به سوزاند، را پشتشان آفتاب

 .شد ناپدید کشیده

 می گویی ایستادند،نمی پا از کدام هیچ اما بارید، می رویشان و سر از خستگی

 .بروند فرو طوالنی و عمیق خواب به و برسند مقصد به زودتر چه هر خواستند
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 از ای نشانه دنبال به همچنان و برود راه روبی به نزدیک کرد می سعی سباستین

 .ریخت فرو سینه در قلبش آشنایی صدای شنیدن با آنکه تا بود، هنری حضور

 یک همچون سباستین برای اما داشت، دارکوب صدای به بسیاری شباهت صدا آن

 که دانست می خوبی به اوست، خود صدای که داشت اطمینان. بود مرگ ناقوس

 که بود او سوی از نشانه یک هم آن و دارد بسیاری مهارت شکل تغییر در هنری

 .کند گوشزد سباستین به را حضورش

 شده؟ چیزی_

 :گفت و کشیده عمیقی نفس روبی صدای شنیدن با سباستین

 .نه_

 خارج جنگل از نمونده چیزی دیگه میکنیم، استراحت همینجا ها بچه خوب، خیلی_

 .نگذریم جنگل حاشیه از روز تو میدم ترجیح اما بشیم،

 چرا؟_

 :گفت ای آهسته صدای با و انداخت سباستین به متعجب نگاه روبی

 مطمئنی تو... من تره، امن شب تو جنگل این که بودی گفته خودت رفته؟ یادت_

 خوبه؟ حالت

 :گفت تندی به سباستین

 ...و خستم فقط. خوبم من آره... آره_

 .تری قوی ما ی همه از تو مورد این در کردم می فکر_
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 کنارش از عجله با سپس نداد، جوابی و کرد نگاه خیره او به لحظه چند سباستین

 زیرا باشد، دور برانگیزش شک های پرسش و ها نگاه از بیشتر چه هر تا گذشت

 .داد خواهد لو را چیز همه بماند او کنار در تر بیش دقیقه چند اگر کرد می احساس

 و نشسته درختی کنار بود، سوءذن و شک به آمیخته که روبی نگاه به توجه بی او

 .بست را هایش چشم

 بهتر ی روحیه با ها آن و رسید راه از بکنند را فکرش که آنچه از زودتر خیلی شب نیمه

 .گرفتند پیش در را جنگل از خروج مسیر قبل، از تر سرزنده و

 می هم باز بود، آور دلهره و ترسناک جنگل آن در اقامتشان زمان اولین مثل جا همه

 آن موضوع اما بشنوند، خوبی به را جنگل ی درنده و وحشی جانوران صدای توانستند

 راحتی به که بود کرده پا بر وجودشان در اشتیاقی چنان آدونیس به رسیدن که بود

 .بزنند کنار را ها دلواپسی و ترس آن تمام بودند قادر

 به دقت با هنوز بود، ها آن مراقب نگهبانان همچون روز سراسر در که سباستین

 فشار را هایش دست بند مدام و نداشت قرار و آرام ای لحظه. نگریست می اطرافش

 خبری بی در و نداشتند خبر او روز و حال از وجه هیچ به دیگر نفر سه اگرچه. داد می

 .دادند می ادامه خود راه به

 هایشان قدم بیشتری احتیاط با بار این و رسیده جنگل ی حاشیه به که نکشید طولی

 مقابلشان باستانی جانور که است ممکن لحظه هر کرد می گمان روبی برداشتند، را

 با حق شاید. نداد رخ هرگز اتفاق این اما بلرزاند، را بدنش اش نعره صدای و شود سبز

 جانوری هیچ هم شاید بود، دیگری موقع هر از تر امن شب در جنگل و بوده سباستین

 را شب از موقع این هم آن ها، بیراس جنگل از عبور شجاعت کسی که زد نمی حدس

 .باشد داشته
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 خارج جنگل از باالخره ها نگرانی و ها دلهره ها، دلواپسی تمام گذاشتن سر پشت با

 یک جیمز و سلنا روبی، که رسیدند آشنایی ی محوطه به ساعت چندین از پس و شده

 تا سارس ریز های گل ی گرده وجود خاطر به روبی حتی و گذرانده آنجا در را شب

 درست که درختی تک دیدن با لحظه یک برای. بود رفته پیش نیز مرگ و مسمومیت

 و بخش لذت لیانا حضور با که افتاد طوالنی خواب یاد به داشت قرار زار سبزه وسط

 .بود شده انگیز خاطره

 گمان اما ببیند، را او هم باز خواست می دلش کند، تجربه دیگر بار خواست می دلش

 نظر صرف کار این از بنابراین ببرد، در به سالم جان و بیاورد شانس هم باز که کرد نمی

 :گفت بود، گرفته سکوت ها ساعت از پس که صدایی با و کرده

 بریم، راه وقفه بی هم رو فردا بخوایم اگر چون کنیم، استراحت همینجا صبح تا بیاین_

 ...داریم استراحت و خواب به نیاز

 !غذا و_

 زمین روی قاپید می دستش از را سلنا کیف که حالی در و گفته را این فورا جیمز

 .نشست

 برایشان النور که سحرآمیزی غذای ظرف به و نشسته زمین روی او از تقلید به نیز بقیه

 .شدند خیره بود، دیده تدارک

 :گفت و ریخت دهانش در را بلوری سنگ مشت یک جیمز

 .میاد خوشم ازشون داره کم کم_

 ای خامه شیرینی که انداخت سباستین به نگاهی اختیار بی و زد لبخندی روبی

 :کرد می نگاه اطرافش به مدام و داشت دست در را کوچکی
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 !شده کثیف صورتت_

 سمت به را رویش است، نشنیده درستی به را او حرف رسید می نظر به که سباستین

 :گفت و برگردانده او

 گفتی؟ چیزی... هان؟_

 همچون سباستین ی چهره زیرا بود، گرفته اش خنده اختیار بی نداد، جواب روبی

 خونسردی با روبی. اند یادگرفته را خوردن غذا تازه که بود شده کوچکی های پسربچه

 را بود مانده هایش لب ی گوشه که ای خامه از قسمتی انگشتش سر با و رفته جلوتر

 کیف روی را سرش مبهوتش و مات ی چهره به توجه بی و برگشته گاه آن کرد، پاک

 . گذاشت اش ای پارچه و سنگین

 گاه هیچ لحظه آن تا شود، می داغ بدنش تمام کم کم که کرد می احساس سباستین

 بودند زیادی زنان نارسیسا قصر در شود، خود بی خود از چنین این که نداشت سابقه

 هیچگاه او اما باشند، اختیارش در بودند حاضر میل کمال با و کرده عالقه ابراز او به که

 .بود نکرده اعتنایی ها آن به

 ها آن خشم و ناراحتی باعث گذران خوش زنان آن به نسبت اش اعتنایی بی که گاههر

 این در خودش وقتی اما نشست، می هایش لب روی ای رحمانه بی لبخند شد، می

 خنده هم چندان موضوع آن که فهمید می شد می نارسیسا از اطاعت به مجبور مورد

 .نیست بخش لذت و دار

 بود، بسته را هایش چشم آرامش با اکنون که انداخت روبی به را نگاهش سباستین

 دوستی گاه هیچ آنکه بود، آور زجر برایش اش نوجوانی و کودکی دوران یادآوری

 که نداشت مادری یا و پدر هرگز و داشته شهرت خشونت و رحمی بی به آنکه نداشت،

 .بفهمانند او به را عالقه و عشق
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 اکنون چرا پس نداشت، معنایی برایش درد و خون بود، شده بزرگ کشتار و قتل با او

 دست از ی خانواده یاد به سال چهار و بیست از پس چرا اندیشید؟ می ها چیز آن به

 افتاد؟ می اش رفته

 دانست می: کرد لمس را آن دیگر بار و رفته گردنبند نشان روی به دستش ناخودآگاه

 راز باید فقط فهمید، می باید فقط است، آویزان گردنش در لحظه همان معما کلید که

 کند کمکی او به راه این در شد نمی حاضر نارسیسا اگر. کرد می کشف را آن درون

 می دور همیشه برایش و کرده جدا پوستش از را آن باقی فرصت، اولین در پس

 .انداخت

 یک فقط اکنون بود، شده منصرف ملکه به وابستگی و عالقه از دیگر بود، بریده دیگر

 اگر البته بود، اش خانواده کردن پیدا و واقعی هویت فهمیدن هم آن داشت، هدف

 .داشتند حضور دنیا این در هنوز

. بودند رفته فرو عمیقی خواب به همگی سباستین جز به و بود گذشته شب از پاسی

 با. زد می کنار صورتش مقابل از را مواجش موهای و نشسته روبی سر باالی هنوز او

 فقط حالت آن در بودنش اما بود، خواستار قلبش تهه از را دختر آن کنار در بودن آنکه

 .بود او از محافظت محض فقط و

* 

 شد متوجه و کرد باز را هایش پلک سختی به روز، روشنایی و خورشید نور آمدن باال با

 می خوبی به را هایشان صحبت صدای. شدند بیدار خواب از او از زودتر بقیه که

 فرا گوش ها آن ی مکالمه به بتواند راحتی به تا نداد نشان العملی عکس اما شنید،

 :دهد

 خوابیده؟ نظرتون به_
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 نه انگار اما گرفتم، ازش آبدار نیشگون یک پیش دقیقه چند همین خودم چی؟ پس_

 .نخورد تکون اصال انگار،

 :گفت آمیزی سرزنش لحن با روبی

 .پرید می جاش از فنر مثل زدی می صداش اگه باش مطمئن کاریه؟ چه این آخه_

 ...نیست خوب خشنش ی روحیه اون واسه لطافت انقدر بابا خیال بی_

 :پرسید مشکوکی حالت با جیمز صحبت وسط سلنا

 شده؟ چی حاال نبودین؟ پنیر و کارد عین هم با ها شما مگه ببینم، کن صبر_

 می را خاکش درحالیکه و برداشته زمین روی از را کیفش شود، هول آنکه بی روبی

 :گفت تکاند

 .شد عوض نظرم_

 :گفت جیمز

 کرده؟ فرق چقدر رفتارش و زدن حرف طرز کردین دقت شده، عوض اون انگار اما_

 :گفت سردی به سلنا

 حاال حاال. کنه خفه رو روبی داشت قصد که بود پیش روز دو همین کنم، نمی فکر_

 .شدنش عوض تا مونده ها

 گوش ارزش هایشان حرف دیگر رفت، درهم حرف این شنیدن با سباستین ی چهره

 او نفع به توانست نمی کس هیچ سلنا خاطر به که دلیل این به شاید نداشت، را کردن

 .شود بیدار خواب از آنگاه و کند صبر دقیقه چند گرفت تصمیم. بزند حرف

 بگیرم؟ ازش دیگه نیشگون یک الزمه میکنی فکر_
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 جا از فورا و کرده فراموش را دیگر ی دقیقه چند بود، کرده خطر احساس که سباستین

 :گفت و پرید

 .بیدارم من! نکرده الزم_

 :گفت شود، شرمنده آنکه بی جیمز

 .بیافتیم راه زودتر تا بخور چیزی یک بیا پس خوبه،_

 بود، افتاده اخیرش ساعت چند های نگرانی و اتفاقات یاد به دیگر بار که سباستین

 :گفت و رفته بین از اشتهایش

 بمونیم؟ دیگه ذره یک شه نمی... ولی خورم نمی چیزی من_

 : پرسید کرد؛ می نگاه او به چپ چپ و بود ایستاده محکم که روبی

 چی؟ برای_

 :گفت را رسید ذهنش به که چیزی اولین سباستین

 .خستم هنوز میکنم حس بخوابم، خوب نتونستم دیشب_

 او با نتوانست روبی که گرفت خود به معصومی ی قیافه چنان جمله این گفتن از بعد

 پس اما. کشید انتظار و نشست محوطه همان زار سبزه روی دیگر بار و کند مخالفت

 جلوی نتوانست سباستین ی معصومانه صورت و مظلومانه لحن حتی ساعت چند از

 .افتادند راه به دیگر بار و برخاسته جا از سه هر بار این و بگیرد را روبی

 بی که کردند می اعتراف اما کشیدند، می را آدونیس به رسیدن انتظار همگی آنکه با

 خوردن غذا یا و جزئی استراحت یک برای دیگر زیرا اند، شده درمانده و خسته نهایت
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 راهی از بازگشت که بیاید سرشان به فکر این بود شده باعث همین و کردند نمی توقف

 .است تر دشوار و تر سخت بسیار اند رفته که

 !رو جا اون_

 نمی باورش. افتاد ها برزخی گورستان در به چشمش و گرفته را جیمز انگشت رد روبی

 گذاشته تند دور روی را فیلمی که بود آن مثل اند، رسیده آنجا به زود قدر آن که شد

 تمام اندازه از بیش رفتن راه خاطر به زیرا بود طبیعی کامال بدنش واکنش انگار. باشند

 .بودند شده حس بی پایش های انگشت

 نداره؟ خطری نظرتون به_

 هنگام در دارد امکان آیا که بود نپرسیده جاناتان از هرگز او نداد، سلنا به جوابی روبی

 .کنند برخورد ها آن به هم بازگشت

 شدین؟ رد اینجا از بار یک شما_

 :گفت سباستین و داد تکان را سرش روبی

 .میرن در کوره از تکراری رهگذر یک برای ندرت به اونا شنیدن من نداره، خطری پس_

 !کردی راحت خیالمونو واقعا خب، آره_

 :گفت و زد نیشخندی جیمز دلخور صورت به سباستین

 .بمونین صدا و سر بی داره امکان که جایی تا دم می پیشنهاد من حال این با_

 و مخوف فضای به پا لرز و ترس با و دادند تکان موافقت ی نشانه به را سرشان همه

 .گذاشتند گورستان انگیز هراس
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 پدر نیکوالس، با برخوردش هنوز. لرزید خود بر قبرستان به ورود محض به روبی

 فراموش را بود شده ظاهر مقابلشان در پیکری غول اسکلت شکل به که نارسیسا

 .بود دلواپس و نگران بقیه از بیشتر رو این از بود، نکرده

 سنگ صدای حتی بکشند، نفس تر آرام حتی کردند می سعی همگی که لحظه آن در

 .شد می اضطرابشان و نگرانی باعث نیز پایشان زیر های ریزه

 جایش سر عجیبی صدای شنیدن با سباستین که بودند رفته را راه از نیمی تقریبا

 سقوط قلبش انتهای از شتاب با سنگینی جسم کرد احساس ناگهان و شده متوقف

 .کرد

 بسیار اما پرندگان آواز به شبیه صدایی فهمید، می را صدا آن معنی خوبی به حاال

 نارسیسا سربازان جانب از حمله دستور صدای این آن، از تر آور دلهره و تر گوشخراش

 ...بود

 های چشم آمیز شرارت برق که شوند خارج کوهستان از تا بود مانده قدم ده فقط

 .رفت باال قلبش ضربان و دید قبرستان از پنهانی گوشه در را هنری

 هیچ به نارسیسا که فهمید فورا سباستین... او با مشورت بدون بود، رسیده وقتش

 می مربوط گردنبند آن به هم این یعنی چرا؟ اما نداشت، او از را وفاداری توقع وجه

 و کرده خطر احساس رابطه این در او جای بی های سوال دلیل به نارسیسا آیا شد؟

 چیزی هر دیگر داد، می احتمالی هر دیگر دانست، نمی بود؟ کرده میدان وارد را هنری

 .داشت امکان

 کرد؟ نمی اقدامی هنری چرا پس بود، مانده گورستان از شدن خارج به قدم یک فقط

 دام به را دوستانش و روبی خواستند می گونه چه بود؟ چه نارسیسا و او ی نقشه

 اش اندازه از بیش نزدیکی روی و کرد نمی حماقت کاش دانست، می کاش بیندازند؟
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 فرصت همان حتی او و نداشت اعتماد او به هرگز ملکه. کرد نمی حساب نارسیسا به

 راه توانست می شاید که فرصتی بود، داده دست از او رضایت جلب برای را کوچک

 .باشد همراهانش و روبی برای نجاتی

 چند برای سباستین شوند، خارج گورستان از که شدند موفق ها آن تعجب کمال در

 .نبود درست چیزی... اما کشید عمیقی نفس ثانیه

#16 

 عظیمی هزارتوی آن جایگزین و نبود کار در علفزاری دیگر ها آن از دورتر ی فاصله در

 .انداخت روبی وجود در را سابقه بی وحشتی و رعب ناخودآگاه که بود شده

 ...این حاال پس نبود؟ علفزار اینجا مگه افتاده؟ اتفاقی چه_

 از حالی در سپس دزدید، را نگاهش او و انداخت سباستین به سریعی نگاه روبی

 :زد فریاد خورد می تاب و پیچ اش معده اضطراب شدت

 .بریم بیاین_

 راه دنبال به و شده هزارتو وارد سرعت با بگیرد را جلویش بتواند کسی آنکه از قبل

 از هایش رفتار این که بود دریافته سباستین کرد، جستجو را اطرافش وار دیوانه گریزی

 :شود او مانع کرد سعی و است نگرانی و ترس شدت

 ...باش آروم روبی،_

 ...باشه ها همینجا باید_

 .کنم می خواهش روبی،_

 ...داره خروج راه حتما_
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 ...روبی_

 .کنم می خالصشون خودمم کشوندم، اینجا به رو اونا من_

 ...باش آروم فقط کنم، می خواهش ازت_

 زد، می چنگ هزارتو ی کشیده فلک سربه های برچین به وحشیانه هنوز که روبی

 :زد نعره و زده او ی سینه به محکمی مشت سپس ایستاد، ناگهان

 .کنم می پیداش من فهمیدی؟! داره خروج راه یک جا این_

 دست مچ سباستین دهد، ادامه اش پرخاشگرانه رفتار به بخواهد روبی آنکه از قبل

 :گفت و داشت نگه محکم و گرفته هوا در را هایش

 تو. کنم می خواهش ازت باش، آروم فقط شه، نمی درست چیزی کارهات این با_

 .ترسونی می رو اونا داری تو... داری

 شنیدن با بیاورد، بیرون او ی مردانه دست از را هایش دست داشت قصد که روبی

 و ترس با جیمز و سلنا: دوخت دیگر نفر دو به را نگاهش و مانده ثابت آخرش ی جمله

 .زد می موج هایشان چشم در التماس و کردند می نگاه او به ترحم

 جنگ وارد را دو آن که آمد دلش چطور بود؟ کشانده مخمصه آن به را ها آن چگونه

 هایشان چشم در توانست می چگونه اکنون کند؟ نارسیسا و خودش میان خطرناک

 دارد؟ وجود گریزی راه که بگوید اطمینان با و کند نگاه

 دیگر دانست می که سباستین کرد، رها سباستین آغوش در را خود سستی با روبی

 آغوشش در را روبی که حالی در و کرده جیمز و سلنا به ای اشاره است، نمانده وقتی

 :گفت و افتاد راه به فشرد، می
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 ...بیا باشه؟ باش آروم کنم، صحبت باهات تنها خوام می بیا،_

 نگاه سباستین های شانه پشت از روبی و کرد دور مهلکه از را روبی عجله با سباستین

 قاب همچون گمراه و نگران حال آن با ها آن تصویر و انداخته جیمز و سلنا به پریشانی

 .شد هک ذهنش در عکسی

 به داد، عبور فرعی راه پنج چهار از و برده خود با را او کشان کشان سباستین وقتی

 :پرسید تعجب وبا آمد خودش

 بری؟ می کجا و من_

 :کرد تکرار روبی و نداد جوابی سباستین

 بری؟ می کجا منو داری_

 :گفت و داده عبور خم و پرپیچ و عجیب راه دو از را او سباستین

 .بدم نجات جونتو خوام می_

 از را دستش خشونت با او زد، زنگ روبی گوش در خطری زنگ همچون جمله این گویی

 :پرسید زده وحشت و آورده بیرون او دست

 چیه؟ منظورت_

 :برداشت عقب به قدمی روبی و آمد جلوتر سباستین

 .دوستانته و تو انداختن گیر برای هزارتو این_

 حالی در او و کرده اصابت روبی قلب به خالصی تیر همچون سباستین آخر ی جمله

 سباستین اما برود، جیمز و سلنا نزد به تا کرد گرد عقب بود شده پریشان دیگر بار که

 :کرد زمزمه مرگباری لحن با و کرده سد را او راه
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 ...بدی انجام براشون کاری تونی نمی تو شده، دیر دیگه_

 :زد فریاد و برده هجوم سمتش به ها دیوانه همچون جمله، این شنیدن با روبی

. بیافتیم ها لعنتی اون گیر ما شدی باعث تو هستش، تو تقصیر همش! شو خفه_

 .کنار گمشو... راهم سر از... حاال

 آغوشش در را او درماندگی با شد، می غمگین و آزرده او ی کلمه هر با که سباستین

 :گفت و کرده اسیر

 .بری بزارم تونم نمی_

 :زد نعره اندوه و غم شدت از کرد، می تقال وار مجنون هنوز که روبی

 هستی؟ کی تو_

 :گفت کنان زمزمه بگیرد، را بغضش جلوی توانست می سختی به حاال که سباستین

 دونم نمی خودمم حتی که ساله بیست شدم، زندگی این به محکوم که ام کسی من_

 تو با من روبی... نه یا داشته مادری و پدر دونه نمی حتی که ام کسی من. هستم کی

 ...کن باورم ندارم، فرقی

 :گفت سختی به بود، شده توان نا و سست شدن آزاد برای تقال شدت از که روبی

 ...کشوندی تله این توی رو ما تو_

 .بدم نجاتت خوام می فقط... من ولی. متاسفم_

 به آرامی به را او سباستین نداد، جوابی بود رفته فرو آمیز جنون ای خلسه در که روبی

 می نزدیک او به آهسته که حالی در و چسبانده سرش پشت استوار و محکم پرچین

 :گفت شد،
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 .ببخش منو_

 لرزش توانست می بست، را هایش چشم و کرده طی را فاصله آخرین بعد ای ثانیه

 اما کرد، می حس را روبی های لب ماندن حرکت بی کند، احساس را خود های پلک

 .نداشت اهمیتی برایش دیگر

 همان به وضعیت آن در و بود راضی سرانجام بی و طرفه یک ی عالقه همین به او

 .کرد می بسنده رنگ کم ی عاشقانه

 لمس را روبی گردن از حساسی جای و آورده باالتر را هایش دست کم کم سباستین

 بعد ای ثانیه اما کرد، می پرت را حواسش پوستش ی اندازه از بیش لطافت کرد،

 :گفت لب زیر شد، می جدا او از که حالی در و شده مسلط برخود

 .متاسفم_

 در هشیار نیمه و حال بی که را روبی و کرده وارد قسمت آن به مالیمی فشار گاه آن

 .خواباند زمین روی مالیمت با را بود شده رها آغوشش

 می داشت، اطرافش از کمی آگاهی هنوز بدنش ضعف و دید تاری وجود با روبی

 را دوستانش بهترین دردناک های نعره و زده وحشت های جیغ صدای توانست

 در سینه از را قلبش شد می کاش نداشت، را شنیدن توانایی هرگز کاش. بشنود

 تا رفت می بین از ناتوانی و ضعف این کاش باشد، نداشته احساسی دیگر تا بیاورند

 .زد می آتش و آب به را خود ها آن نجات برای

 را کار یک فقط شاید نبودند، پذیر امکان آرزوهایش از کدام هیچ نداشت، امکان اما

 .بود ها آن برای نجاتی راه شاید که کاری دهد، انجام توانست می
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 اعتماد پسر آن به هنوز میکرد، احساس خود سر باالی را سباستین سنگین ی سایه

 زود خیلی و کرده صدا را او ضعیفی صدای با رو این از بود، امیدوار او به هنوز داشت،

 .است کرده جلب را او توجه اش آهسته بسیار صدای که فهمید

 تند کرد، می نزدیک او صورت به را سرش که حالی در و زده زانو روبی کنار سباستین

 :گفت تند

 شده؟ چی چیه؟_

 :گفت بریده بریده برود، هوش از بود نمانده چیزی دیگر که روبی

 .دی می... شون...نجات...که بده... قول_

 فشار محکم و گرفت را دهانش جلوی دست با فشرد، برهم را هایش چشم سباستین

 لحن با سپس بگیرد، را خودش جلوی توانست می حالت آن در فقط انگار داد،

 :کرد زمزمه آمیزی التماس

 .بیای من نجات واسه روزی یک که بده قول هم تو_

 از سرعت به اش باطنی میل خالف بر و فشرده او پیشانی روی را هایش لب سپس

 تمام دوید می نارسیسا انگیز نفرت سربازان و هنری سوی به که هنگامی شد، دور آنجا

 احساس به اعتنا بی او اما. کشیدند می فریاد او عمل به اعتراض در بدنش اعضای

 .کند عمل روبی به اش مردانه قول به بتواند که دوید سمتی به اش قلبی

 های قدم صدای توانست می حتی شد، او رفتن متوجه بیداری و خواب عالم در روبی

 را مردی با سباستین گفتگوی صدای بعد ای ثانیه و بشنود را اش زده شتاب و تند

 :بود خشن اندازه بی گفتارش لحن که شنید

 گوریه؟ کدوم دختره اون پس کجاست؟ کو؟_
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 شود، دستپاچه آنکه بی که شنید را سباستین صدای بود، زمین روی سرش که روبی

 :گفت

 .کرد فرار دستم از ولی کردم، دنبالش هزارتو بیرون تا_

 :گفت و کشید فریادی مرد سپس شد، مکث ای ثانیه

 دست و احمق قدر اون تو یعنی بربیای؟ دختر یک پس از نتونستی میگی بهم داری_

 هستی؟ چلفتی پا و

 :زد نعره سباستین نه بودند، دیگری کسان مخاطبش انگار که حالی در سپس

 .دنبالش بگردیم باید بریم، بیاین_

 :گفت که رسید گوش به ها دوردست از سباستین خشمگین صدای

 جون احمق بگردی؟ اون دنبال رو اورانا جای همه خوای می دادی؟ دست از عقلتو_

 .کرده خبر و دوستانش و رسیده امنی جای به حاال تا دیگه اون

 دارد ارزش آیا که بود آن فکر در مرد آن معلوم قرار از شد، برقرار سکوت ای دقیقه چند

 .نه یا بدهد دست از را جانش ملکه، از پاداش گرفتن برای

 :گفت بعد ی ثانیه چند و شنید، را غرولندش صدای سپس

 به و شکست اون بدی، باید خودت روهم خرفت نارسیسا اون جواب پس باشه،_

 نرفته؟ که یادت پذیره، نمی راحتی همین

 بشنود، را زمین روی ها آن اسب سم شدن کشیده صدای توانست بعد کمی که روبی

 از کاری هیچ او و شدند می دورتر او از لحظه هر جیمز و سلنا اکنون آمد، درد به قلبش

 .آمد برنمی دستش
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 دیگر که کرد می آرزو فقط اطرافش، از خبری بی و رفتن خواب به بود خوب چقدر

 ...بمیرد و شود تمام حال همان در چیز همه نشود، بیدار

 

* 

 (رویا دو پیوند) 

. بود مانده خیره نامعلومی ی نقطه به و داده تکیه پرچین به که شد می ای دقیقه چند

 آنقدر آمدنش هوش به از پس ی دقیقه چند در بریزد، اشک توانست نمی حتی دیگر

 اکنون. آمد نخواهد در صدایش هرگز دیگر کرد می گمان که بود کرده گریه و زده فریاد

 .بودند گذاشته جا به هایش گونه روی بر هایش اشک که ردی و بود مانده او تنها

 نمی عذاب و رنج آنقدر شاید صورت آن در بردند، می را او جیمز و سلنا جای به کاش

 .بکشد دوش به را وجدانش عذاب بار نبود مجبور و کشید

 لحظه هر که کرد می کار آوری سرسام سرعت چنان با مغزش بود، پا بر آشوبی درونش

 .بیافتد کار از بود ممکن

 که شد متعجب روبی و چکید هایش چشم از اشکی قطره سلنا های جیغ یادآوری با

 پشت از که بود کسانی همچون روزش و حال. است مانده باقی برایش اشکی هنوز

 دادن دست از از بعد سباستین خیانت. باشند فرو قلبشان در را تیزی خنجر

 .داد می آزارش که بود چیزی تنها دوستانش،

 ی همه تر، بیش احتیاط جای به رفتارش تغییر از پس چرا که خورد می حسرت

 هم لحظه یک حتی مدت این در که خورد می حسرت.کرد فاش برایش را اسرارشان

 .دربیاورد او کار از سر نکرد سعی
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 خودش که مردی بود، کرده کمک تقاضای کار خیانت مرد آن از که بود احمق قدر چه

 .بود شده او دوستان دستگیری باعث

 های حرف یاد به ناخودآگاه بعد ی ثانیه چند اما کرد، جمع را هایش لب نفرت با روبی

 :افتاد او آخر

 و پدر دونه نمی حتی که ام کسی من... شدم زندگی این به محکوم که ام کسی من_

 ...کن باورم... روبی ندارم فرقی تو با من... نه یا داشته مادری

 به نیز را دیگری ی جمله و کرد فکر بیشتری تمرکز با و کرد پاک را هایش اشک روبی

 :آورد یاد

 ...هستم کی دونم نمی خودمم حتی که ساله بیست_

 :کرد تکرار لب زیر روبی

 ...و شد ناپدید ملکه که وقتی همون... سال بیست_

 کرد، تکرار خود با بارها و بارها را سباستین نام و شده خیز نیم زمین روی ناگهان روبی

 اما گردد، می چیزی چه دنبال به خاطراتش و گذشته در دانست نمی نیز خودش

 باشد، چیزی چه جستجوی در باید که بود دریافته خوبی به ناخودآگاهش ضمیر گویی

 :گفت می که پیچید گوشش در مردی صدای لحظه همان

 گم و جولیا مرگ از بعد سوزه، می براش دلم. کنه خلوت خودش با رفته بازم البد_

 ...پسرش شدن

 داشت؟ پسر جاناتان_

 .داشت خانواده یک ما ی همه مثل هم معلومه،اون خب_
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 تر آهسته کم کم بود کرده صحبت او با آدونیس در جشن شب در که مرد آن صدای

 :گفت می که گرفت را آن جای ای کننده دلگرم آشنای صدای و شده

 چهار فقط...من به اون عشق.. .جولیا به من عشق ی ثمره... بود سباستین اسمش_

 ...سال چهار فقط....بود سالش

 :گفت خود با وار زمزمه و پرید جا از روبی

 بود؟ سالش چند اون_

 ..اما باشد، گفته او به چیزی خود سن از سباستین که نیاورد یاد به کرد فکر چه هر اما

 سال بیس درست هم آن... جاناتان پسر مثل درست بود، شده گم خودش نظر از او

 داشت؟ امکان چطور شباهتی چنین... بود یکی نیز هایشان اسم حتی... پیش

 خون اگر بود، جاناتان پسر او اگر بازگشت، اش رفته دست از امید لحظه یک در

 .کند خیانت توانست نمی هرگز پس بود، جاری هایش رگ در جاناتان

 او شود، خارج شده طلسم هزارتوی آن از تواند می چطوری که کند فکر کرد سعی روبی

 .داد می دست از را شجاعتش نباید آورد، می کم نباید شد، می امید نا نباید

 مقابل از را آشنایی نام و کرده عبور سرش از برق همچون فکری موقع همان درست و

 ".سابیروس: "گذراند هایش چشم

 بود او وفاداری به فقط امیدش دیگر زد، صدا را او نام و کرده تمرکز وجود تمام با روبی

 تنها آمد، برنمی دستش از کاری هیچ دیگر. برساند او به سرعت آخرین با را خود که

 .بکشد انتظار و بنشیند که بود این دهد، انجام توانست می لحظه آن در که کاری
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 خود راه نتواند انسانی هیچ که بود شده طلسم جوری که هزارتویی در مرگبار، انتظاری

 به و کند دریافت را او پیغام سابیروس که کرد می دعا وجود تمام با روبی. کند پیدا را

 .بیاید آنجا

 امید آن به فقط دقایق آن در نیندیشد، جیمز و سلنا به که کرد می را سعیش تمام

 .دهد نجات را ها آن جان و کرده عمل قولش به سباستین که بود مانده زنده

 درباره ای گسترده اطالعات چنین به لحظه یک در که کرد نمی باور هنوز... سباستین

 ثانیه چند هر که بود باور غیرقابل و عجیب آنقدر موضوع این باشد، یافته دست او ی

 را چیز همه دیگر بار بالفاصله اما کرد، می نظر صرف چرخید می سرش در که فکری از

 .رسید می اولیه ی نتیجه همان به و داده قرار یکدیگر کنار

 قلبش آشنایی صدای شنیدن با که گذشت می هزارتو آن در حضورش از ساعتی چند

 عظیم های بال خوردن برهم صدای توانست می خوبی به روبی ریخت، فرو سینه در

 باالی را او عظیم ی سایه بعد، ی لحظه چند درست و دهد تشخیص را سابیروس

 هزارتو زمین روی بر او قدمی چند در اش الجثه عظیم هیبت زود خیلی و دیده سرش

 .آمد فرود

 :گرفت آغوش در را او و دوید اش، داشتنی دوست و آشنا صورت دیدن با روبی

 کنی؟ می چیکار اینجا تو شده؟ چی روبی، رسوندم، رو خودم پیغام گرفتن محض به_

 :گفت تند تند بود، شده اشک خیس صورتش دیگر بار که روبی

 آدونیس به زودتر چه هر باید فقط بگم، واست تونم نمی حاال مفصله، داستانش_

 .برگردم

 :گفت و داده تکان را پیکرش غول سر سابیروس
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 .شو سوار. برمت می خودم باشه،_

 :گفت و نشست سابیروس نرم های بال روی سختی به و خورده تکان بالفاصله روبی

 .کن عجله_

 از و کرده باز را هایش بال او نشستن محض به سابیروس نبود، گفتن به نیازی اما

 های پرچین از شدن خارج از قبل درست و رفت باالتر و باال گاه آن گرفت، فاصله زمین

 :گفت هزارتو طویل

 کجان؟ جیمز و سلنا شده، چی که کن تعریف حاال خب،_

 باز را دهانش بود، کرده نفوذ وجودش به مهلکی سم همچون نگرانی دیگر بار که روبی

 از قبل و کشیده بلندی فریاد بدنش از برق جریان عبور با که بدهد او به جوابی که کرد

 .افتاد زمین روی پشت به فاصله آن از بزند، چنگ سابیروس گردن به آنکه

 جا از بدنش درد به اهمیت بی اما بود؛ افتاده زمین به بلندی ی فاصله از آنکه با

 :گفت ضعیفی صدای با و برخاسته

 .بشم خارج تونم نمی من_

 :پرسید کرد، می کم را ارتفاعش دستپاچگی با که سابیروس

 بشی؟ خارج نتونستی چرا چیه؟ جریان خوبه؟ حالت_

 :گفت و داده تکان ناباوری با را سرش روبی

 .بشه خارج تونه نمی انسانی هیچ کرده، طلسم اونو نفر یک_

 :گفت بود، نیامده فرود کامال هنوز که سابیروس

 کرده؟ طلسمش کی کی؟_
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 :گفت لب زیر او، سوال به توجه بی روبی

 .دارم احتیاج جاناتان به من_

 چی؟_

 :گفت تند تند و انداخت او به نگاهی روبی

 .بیاری اینجا به اونو و بری باید دارم، احتیاج جاناتان به من! نیا فرود سابیروس نه_

 ...اما_

 تونه می که اونه فقط. بیار اینجا به اونو. منه نجات راه تنها این میکنم، خواهش_

 .کنه باطل و طلسم

 :گفت و زده برهم را هایش بال فورا بود، گیج هنوز ک سابیروس

 .دم می نجاتت. باش منتظرم... میارم اونو... ولی سردرنمیارم، که من_

 درست و زد سرش به فکری ناگهان و ماند خیره سابیروس شدن دور به نگرانی با روبی

 :زد فریاد شود ناپدید شب تاریکی در او آنکه از قبل

 .بیاد اون نزار بفهمه، پدرم نزار_

 چنان قلبش نشست، زمین روی و کشید صورتش روی را هایش دست نگرانی با روبی

 .بجهد بیرون به اش سینه درون از داشت امکان لحظه هر که زد می

 سرزمینی از نبود قرار دیگر زیرا انجامد، نمی طول به خیلی برگشتنش که دانست می

 از که شناختی با و بود ساعت چند تنها اورانا با آدونیس ی فاصله بیاید، آنجا به دور

 که حالی در شود، می پیدا اش کله و سر زودی به که بود مطمئن داشت، سابیروس

 .کند می نگاه او به مهرآمیز نگاه همان با و نشسته پشتش جاناتان
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 .شد می اش رفته برباد امید بازگشت موجب او، بخش آرامش صورت تصور حتی

. بود نمانده خورشید طلوع به چیزی دیگر. نکشد طول خیلی آمدنش که کرد می دعا

 .آمد می بدی سوز و بوده خنک صبح دم هوای

 .گذاشت زانوهایش روی را سرش و کرده تر جمع را خود روبی

 .آمد می نظر به که آن تر سخت بود، سخت انتظار

 می نجات را جیمز و سلنا گردد، برمی آدونیس به که گفت می خودش به مدام روبی

 حالیکه در است، ممکن چطور ها آن نجات دانست نمی نیز خودش حتی... اما دهد،

 کنند؟ می همراهی را ها آن سرباز چندین

 دهد، نجات را دوستانش خواست می فقط او داد، نمی هم اهمیتی و دانست نمی

 .همین فقط

 او بدون که نبود مهم دیگر میافتد، اتفاقی چه خودش برای که نبود مهم برایش

 .شد خواهد ممکن غیر نارسیسا شکست

 نگران دیگر بار که روبی نبود، خبری هنوز و گذشت می سابیروس رفتن از ساعت چند

 .گذراند نظر از را اورانا ی تیره آسمان درماندگی با و برخاسته جا از بود، شده آشفته و

 ...که بود رفته فرو مرگباری سکوت در جا همه رسید، نمی گوش به صدایی هیچ

 .پراند جا از را روبی و رسیده گوش به صاعقه صدای همچون صدایی ناگهان

 نگذشته ثانیه چند هنوز اما بیابد، را صدا منبع تا کرد نگاه اطرافش به سرعت به او

 .زد فریاد خشمگینی و هولناک ی نعره شنیدن با که بود
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 صدای شنیدن از زیرا نبود، خودش ی اراده به شد خارج گلویش انتهای از که صدایی

 عادی حالت به قلبش ضربان دقیقه چند گذشت با که بود خورده یکه چنان دوم

 .بازنگشت

 تصمیمش لحظه یک در بود افتاده کار از مغزش اندازه، از بیش ترس بخاطر که روبی

 از زودتر چه هر تا زد دور را راه چند و چندین و کرد دویدن به شروع هدف بی و گرفته را

 درنده و گرسنه حیوان آن سمت به مستقیما او ظاهرا اما. شود دور صدا آن صاحب

 نفس و سنگین های قدم صدای دوید می سو آن به بیشتر چه هر زیرا رفت، می پیش

 .رسیدند می گوش به قبل از تر واضح اش بریده های

 متوقف خوردگی بهم دل احساس با روبی کشید، دیگری ی نعره موجود آن که زمانی

 .شد خم و شده

 ای گونه به روزش و حال بگیرد، را ضعفش احساس جلوی توانست نمی وجه هیچ به

 .ایستد باز تپش از قلبش است ممکن لحظه هر کرد می گمان که بود

 !روبی_

 .شد متوقف قلبش ضربان حقیقتا گویی آشنا، صدای آن شنیدن با

 که هزارتویی. گرفت جان هایش چشم برابر در چیز همه که بود لحظه همان درست و

 را او مدام که پدرش لرزان صدای چرخید، می خود دور به وار دیوانه و شده گم آن در

 .بودند زده بیرون اش سینه از که هایی چنگک... و زد می صدا

 :کرد تکرار خود با گشت بازمی را رفته راه آور سرسام سرعتی با که همچنان روبی

 اینا... همش اینا... شه نمی تعبیر... بود خواب یک فقط اون... نداره واقعیت این! نه_

 ...اتفاقیه همش
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 !روبی_

 :کرد زمزمه درماندگی با بود، افتاده هق هق به دیگر که روبی

 دنبالم؟ اومدی بازم چرا... اومدی؟ چرا_

 شنوی؟ می صدامو روبی_

 دیگر. داشت را زجرآور و آرام مرگی حکم برایش پدرش، آمیز التماس صدای شنیدن

 بتواند آنکه از قبل دارد، نگه دلش در را غم همه آن و کند خودداری توانست نمی

 هم و چیده پی هزارتو سراسر در آلودش درد و ممتد جیغ صدای بگیرد را خود جلوی

 :شد بلند نیز چارلی فریاد صدای زمان

 ...میام دارم... پیشت میام دارم... دخترم! روبی_

 و. نیافتاد زمین به سر با تا کرد حفظ را تعادلش سختی به و زده پرچین به چنگی روبی

 همان درست و شده پدیدار هزارتو پیچ از چارلی نگران ی چهره وحشت کمال در آنگاه

 :افتاد هم با اتفاق چندین موقع

 پدیدار موجودی سر بودند، ایستاده هم از کمی فاصله با پدرش و او که راهی انتهای در

 .داشت وحشت او با رودررویی از نیز رویا و خواب در حتی روبی که شد

 بود، دیده واقعیت و خواب در که هایی بیراس ی همه از تر عظیم پیکری، غول بیراس

 .داد می تکان او برای را هایش چنگک آمیزی تهدید حالت با و ایستاده آنجا

 .باش زود... عقب برگرد! بگیر فاصله ازش! روبی_
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 گذاشت نمی... بیافتد اتفاق این گذاشت نمی نخورد، تکان جایش از روبی اما

 این گذاشت نمی اما کرد می قربانی را خودش او. بگیرد او از را دیگری عزیز نارسیسا

 .شود تعبیر خواب

 پا که اولی بار: گذشتند هایش چشم مقابل از اش زندگی های سال تمام لحظه یک در

 به و داشته سال هشت که زمانی شود، جدا مادرش از نبود حاضر و گذاشته مدرسه به

 و داشته سال ده که زمانی بودند، رفته شهر بازی شهر بهترین به مادرش و پدر همراه

 پایی زیر و دبیرستان در حضورش اول سال داد، دست از همیشه برای را مادرش

 اولین بود، او آزار و اذیت پی مدام که کالس قلدر و هیکل قوی پسر فیلیپس، گرفتن

 می خودش بی خود از همیشه که آبی و سبز های چشم آن برق و مایکل با دیدارش

 مردی های چشم شدن بسته ها، ساطیر ی قلعه از فرار کالینوس، علفزار از عبور کرد،

 چهره تصویر و جاناتان با آخرش خداحافظی داشت، و داشته دوستش نهایت بی که

 ...آدریان و روبی امیلی، دین، نگران های

 و پرفراز زندگی و گذشتند هایش چشم مقابل از گذرا ی لحظه یک در همه و همه

 دادنش ادامه هم باز ها سختی وجود با که زندگی کردند، یادآوری او به را نشیبش

 .بود بخش لذت

 می بود، ایستاده دردنده بیراس آن قدمی یک در که اکنون بود، شده تمام دیگر اما

 ...است شده تمام که فهمید

 ...اما است آمده پیش اتفاق آن که کرد گمان آن یک در و بست را هایش چشم روبی

 چند همان فقط و کرده پرت را بیراس حواس پهناوری های بال خوردن برهم صدای

 .شود او جایگزین و رسانده او به را خودش سرعت آخرین با چارلی که بود کافی ثانیه
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 های نفس صدای شنیدن با اما است، افتاده اتفاقی چه که نفهمید ثانیه یک در روبی

 توان آخرین با او و خورده سرش به سنگینی پتک همچون حقیقت ای، بریده و بریده

 :زد فریاد

 !بابا_

#18 

 یخ زمین روی بر ناخودآگاه و کشید آغوش در را چارلی حال بی جسم و رفته جلو آنگاه

 .نشست هزارتو ی زده

 ای نعره روبی جاری های اشک به اهمیت بی بود، شده هشیار کامال اکنون که بیراس

 باد همچون نیرویی ناگهان که شود ور حمله او خود به دیگر بار تا شد آماده و کشیده

 رفته هوا به متر چندین سپس کرد، برخورد صورتش به شدت با و گذشته روبی کنار از

 آلودش درد های نعره و آمد فرود نبود ها آن دید در که هزارتو از دیگری ی نقطه در و

 .شد خاموش

 دید را جاناتان مبهمی، ی پرده پشت از و برگشت بار اشک های چشم همان با روبی

 .کرد می نگاه بیراس خالی جای به سابقه بی باخشونتی که

 ...روبی_

 از سیالبی همچون اشک برگرداند، چارلی ی پریده رنگ صورت سمت به را رویش روبی

 که رسید می نظر به نداشت، را زدن حرف توان وجه هیچ به. بود جاری هایش چشم

 خونریزی و اسفبار وضع همان با زیرا ندارد، او از را حرفی هیچ توقع نیز چارلی

 :کرد صحبت به شروع بماند، او از جوابی منتظر آنکه بی شدیدش،
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... دارم دوستت نگفتم بهت... شاید و باید که طوری اون وقت هیچ... وقت هیچ_

 ...دادم آزارت... کارهام با حرفام، با همیشه

 مخالفت ی نشانه به را سرش بود، سرش موهای نوازش مشغول هق هق با که روبی

 :گفت تری ضعیف صدای با چارلی و داد تکان تکان

 تنگ براش دلم... کریستینا... اونی شبیه خیلی... تو... کردی می تحمل تو اما_

 ...شده

 دست و زد زانو کنارش در سرخ های چشم با جاناتان و شد شدیدتر روبی ی گریه

 بی ی خنده با و برگرداند سرش او حضور احساس با چارلی. فشرد محکم را هایش

 :گفت رمقی

 نه؟ مگه... کردم اذیتت خیلی_

 :گفت و فشرده قبل از تر محکم اورا های دست بزند، لبخند آنکه بی جاناتان

 ای العاده فوق پدر تو نکردم، شک روبی به نسبت پدرانت احساس به وقت هیچ_

 .هستی

 :گفت سختی به و انداخت او به ای شناسانه قدر نگاه چارلی

 .باش مراقبش_

 :گفت لرزید، می گریه شدت از که صدایی با روبی داد، تکان را سرش آرامی به جاناتان

 .ببخش منو... منو... کردم اذیتت خیلی که بودم من این_

 :گفت بریده بریده و انداخته او به پایان بی محبتی از سرشار و پدرانه نگاه چارلی
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 بهت... من. نبودی ناراحتیم باعث... باعث وقت هیچ... نشدم ناراحت... وقت...هیچ_

 .کنم می افتخار

 آسمان به نگاهی چارلی کند، جلوگیری کشیدن فریاد از تا کرد جمع را هایش لب روبی

 کنان زمزمه مقاومتش آخرین شکستن از قبل و انداخته سرش باالی آفتابی و صاف

 :گفت

 .عالیه... امروز هوای_

 که اش مشکی های چشم انجامید طول به ها قرن انگار که ای لحظه یک در سپس

 آخرین و شده بسته آرامی به بود، اندازه بی خشمی و پدرانه محبتی از پر همیشه

 .شد خارج دهانش از ای آهسته به نفسش

 بند از و رفته فرو ابدی خواب به دخترش، کران بی غم از خبر بی آرام، صورتی با چارلی

 .شد رها و آزاد هایش نگرانی تمامی

 و گرفت آغوش در را پدرش سر آمدند، درمی سختی به که ای بریده های نفس با روبی

 اش گونه روی بر و خرده سر جاناتان های چشم ی گوشه از که ندید را اشکی قطره

 .چکید

 غم این برابر در اندوه آن... اما بود، نشسته مایکل آرام جسم کنار دیگر بار یک انگار

 داده دست از همیشه برای را مایکل که هنگامی زیرا. بود متفاوت بار این. نبود هیچ

 امیدوار که داشت دلیلی چه دیگر اکنون اما داشت، امید پدرش بودن به هنوز بود،

 بماند؟

. بودند رفته دیگر های خیلی و جان لیانا، مایکل، مادرش، که جایی به بود، رفته چارلی

 آن مثل. بود نکرده تجربه هرگز لحظه آن تا که احساسی. بود دیگری چیز تنهایی این
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 نمی اندوه و غم همه آن میان در دیگر. باشد شده خالی تو و پوچ درون از که بود

 .دهد تشخیص را درست راه توانست

 .بود رسیده پایان به برایش چیز همه دیگر دهد، ادامه توانست نمی دیگر

 و ماند خیره نامعلومی ی نقطه به بودند، شده سرخ کامال که هایی چشم با روبی

 :گفت کنان زمزمه

 .شدم تموم... من شد، تموم چیز همه دیگه_ 

 خیره او به ناباوری با هایش زمزمه شنیدن با بود، نشسته کنارش در هنوز که جاناتان

 :کرد تکرار بود، مانده خیره او های چشم به مستقیما بار این که حالی در روبی و ماند

 .شدم تموم... من_

 (تاریکی) 

 فرود کوهستان زمین روی بر آرام آرام و گرفته قرار مردم سر فراز بر دیگر بار که هنگامی

 .دوخت آدونیس ی تیره آسمان به را نگاهش روبی آمدند،

 برای که اکنون. نبود روشنایی و نور دیدن خواستار دیگر ، نبود عجیب برایش دیگر

 داشته وجود باید غبار و تیرگی آن که فهمید می بود، داده دست از را پدرش همیشه

 .داشت او زندگی به بسیاری شباهت که غباری باشد،

. بود نکرده رها را پدرش ای لحظه حتی زمان آن تا هزارتو ترک زمان از مدت، تمام در

 .ها شیون و ها گریه ها، فریاد و داد همان باز داشت، را دردناک تکراری حکم چیز همه

 خوشی روی نباید مردمش گاه هیچ که انگار بود، شده نفرین سرزمین آن که راستی به

 .دیدند می را آرامش و
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 به توجهی کوچکترین حتی و بود نشسته پدرش ثابت جسم کنار حرف بی روبی

 به. است خالی اکنون دوستانش از بسیاری جای که نفهمید و نداشت امیلی حضور

 زمین روی بر روبی قدمی چند در درست و شده آماده تابوتی بالفاصله جاناتان دستور

 .گرفت قرار

 و کوتاه های لباس همان با هایش، چشم درون عمیق غم و آرامش همان با جاناتان،

 و ایستاد او سر باالی بود، شده دوخته اش شانه چهار هیکل برای که اش ای پارچه

 .کرد نوازش را سرش

 به باد مالیم وزش با و رسید می هایش شانه روی تا نیز خودش سپید موهای اکنون

 .خورد می تاب سو آن و سو این

 و دارد قصدی چه او که دانست می اما نکرد، بلند را سرش او حضور احساس با روبی

 زیرا دهند، قرار سنگی و سرد تابوت آن در را پدرش خواست نمی دلش بود، ترسیده

 می دست از را او همیشه برای دیگر راستی به بیافتد اتفاق این اگر که کرد می گمان

 .دهد

 .روبی_

 :گفت تری آرام لحن با و کرده صدا را او نام مالیمت با جاناتان

 هر تا ببریمش بده اجازه... بمونه زمین روی جسمش هم لحظه یک حتی خوام نمی_

 رو دیدارش انتظار ها سال که کسی پیش بره بتونه و بشه آزاد روحش زودتر چه

 .کشیده

 های پلک الی از هایش، اشک و فشرد برهم را هایش چشم جمله این شنیدن با روبی

 .کردند پیدا را خود راه اش بسته
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 که زمانی. بوسید را او بارها و بارها و گذاشته چارلی پیشانی روی را لبش گاه آن

 از را وجودش ی همه که کرد احساس گرفتند، را هایش دست طرف دو امیلی و جاناتان

 و هویت انگار. ندارد وجود روبی نام به کسی دیگر که کرد حس کنند، می جدا او

 .شدند جدا او از همیشه برای و ماندند جا پدرش کنار هایش آرزو تمام اهدافش،

 طالیی تابوتی در پدرش که هنگامی شنید را قلبش شدن خرد و شکستن صدای روبی

 .شد برده مرزجادویی طرف به بسیار احترام با و شده جا به جا ها دست روی بر

 .صبرکنین_

 حلقه هایش دست حرکت با و رسانده چارلی تابوت به را خود آرام های قدم با جاناتان

 رو و داد قرار تابوت از ای گوشه در نیز را آن و کرده درست نارسیس های گل از گلی ی

 :کرد زمزمه روبی غمگین و شکسته هم در صورت به

 ...مادرت ی عالقه مورد های گل_

 و پاشد نمی هم از غصه و غم از حجم آن وجود با دلش چطور که شد متعجب روبی

 کرد، می خالی را خودش باید کند، گریه توانست نمی حتی دیگر شود، نمی نابود

 .بودند شده گیرش گریبان که هایی حس تمام از خالی

 به که نکشید طولی و دوید ها چادر پشت به و زده پس را امیلی دست سرعت با او

 .رسید بود، نشسته رویش بر بارها و بارها که بزرگی سنگ همان

 بر را غم از باری کوله نشیند، می عظیم سنگ آن روی بر که دفعه هر بود قرار انگار

 آن ی سایه به و بنشیند فقط که بود نیامده بار این روبی اما. باشد داشته دوشش روی

 و بگیرد قرار اش خونی دشمن مقابل در درست که بود آمده شود، خیره تاریک قصر

 .بزند فریاد وجود تمام با را بود کرده ایجاد دلش در او که دردی
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 و پیچیده آدونیس سراسر در که ممتدی و بلند فریاد وجودش، اعماق از فریادی

 .است ایستاده قصر برج بلندترین ی پنجره پشت که برسد شخصی به انعکاسش

* 

 آبی های چشم ی رحمانه بی برق همان با احساس، از خالی ای چهره با نارسیسا

 کند می اشتباه دانست نمی. بود ایستاده قصر برج بلندترین ی پنجره پشت روشنش،

 شنیده ها دوردست از را فریادی صدای که بود کرده احساس لحظه چند برای اما نه، یا

 بتواند آنکه از قبل اما شدند، تنگ ای لحظه حالتش خوش و درشت های چشم. است

 . خورد اتاقش در به ای تقه کند، تمرکز صدا آن ی دوباره شنیدن برای

 :گفت آرامی صدای با آدونیس، مبهم و تار ی منظره به خیره و کشید عمیقی نفس

 .داخل بیا_

 .شد داخل اش همیشگی پوزخند همان با هنری و شده باز اتاقش در بالفاصله

 :پرسید برگردد، آنکه بی بود، خبر یک شنیدن منتظر صبرانه بی که نارسیسا

 شد؟ تموم_

 :گفت و کرده بلندی ی خنده وقاحت با هنری

 می. زنه می لیس هاشو استخوان داره بیراسه االن احتماال. شد تموم که نکن شک_

 اطراف همون جایی یک رو دختره دونستم می گه، می دروغ...  ی پسره که دونستم

 نمی کس هیچ کردیم، طلسم رو هزارتو دونست نمی بیشعور احمق. کرده پنهان

 . بیاره در عذا از دلی یک تا کردم ول رو بیراسه همون واسه.بشه خارج اونجا از تونست
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 نفس محسوس نا طور به بود، شنیده را او های حرف اول قسمت فقط که نارسیسا

 .درخشید هایش چشم و کشید دیگری عمیق

 ی فاصله که شد متوجه هنری دیدن محض به ایستاد، او روی به رو و برگشت گاه آن

 .است کم بسیار بینشان

 :گفت کنان زمزمه بود، نوسان در صورتش اجزای میان که او چشمهای به اهمیت بی

 چی؟ دوستانش_

 :داد پاسخ درنگ بی هنری

 فرار یک این که دونی می خوب خودت... اما کردن، فرار دستمون از راه وسط اونا_

 .بود شرمانه بی خیانت یک نبود، بزدالنه

 می خشم شدت از وجودش تمام که حالی در و انداخت او به سردی نگاه نارسیسا

 :گفت ای اندازه از بیش مالیمت با سوخت،

 .من پیش بیار اونو_

 :گفت او کرد، صحبت به شروع وقیحانه او، دستور به توجه بی هنری

 .کاره خیانت یک پسره اون کنن؟ یکسره کارشو که بدی دستور خوای می کی پس_

 :کرد تکرار آرام لحن همان با و شد خیره او های چشم به نارسیسا

 .االن من، پیش بیارش_

 ...باید و کاره خیانت یک اون دی؟ نمی گوش حرفم به چرا_
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 بلورینی ی مجسمه به نگاهش و پرید جا از هنری شیئی شکستن صدای شدن بلند با

 زمین روی بر هایش تکه اکنون و بود آویزان سقف از قبل ی دقیقه چند تا که افتاد

 .بودند افتاده

 به بار، سومین برای که انداخت نارسیسا خونسرد صورت به نگاهی هراس و وحشت با

 :گفت آهستگی

 .من پیش بیارش_

 چه با که بود دیده بارها چشید، می را او غضب و خشم طعم که نبود باری اولین این

 یاد به بود، رسانده قتل به را کردند سرپیچی دستورش از که خدمتگذارانی قساوتی

 اش سینه از خونسردی کمال در را، جوان یک قلب چطور پیش سال بیست که داشت

 به هایش پروایی بی با اینکه از. داشت وحشت اتفاق همین از او و کشید، بیرون

 .شود دچار سرنوشتی چنین

 غروری و کبر با کند، حفظ را آمیزش تمسخر حالت کرد می سعی که حالی در هنری

 اتاق از سرعت آخرین با و داده تکان را سرش داد، می نشان خود از سختی به که

 .شد خارج

 نمی ایستاد، بیرون ی منظره به رو و برگشته دیگر بار او خروج محض به نارسیسا

 که بود ای احمقانه فکر او کشتن تردید بی اما کرد، باید کار چه پسر این با دانست

 .کرد می بیرون سرش از باید

 شک بی شد، می کشته پسر آن اگر بیندازد، خطر به را قدرتش میزان توانست نمی

 .رفت می بین از نیز بود متصل خودش وجود به گردنبند آن ی وسیله به که نیرویی
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 از را او پیش ها سال که بود دلیلی تنها و برده ارث به جاناتان از پسر آن که نیرویی

 هایش رگ در که پایانی بی و نظیر بی جادوی گرفت تصمیم و کرده منصرف کشتنش

 . کند منتقل خودش به طلسمی ی وسیله به را است جاری

 پدر کیست، پسر آنکه. بود همین فهمید، می نباید هرگز ابله و نادان پسر آن که رازی

. اند شده تبعید و نابود او ی وسیله به چگونه و بودند حقیری های انسان چه مادرش و

 آن دوباره باید شد، می فاش نباید هرگز بود داشته نگه مخفی او از بیست که حقیقتی

 .کشید می خودش طرف به را سباستین و کرد می برقرار کامل طور به را اتصال

 هدفش به را حواسش تمام خورد، اتاق در به که ای پی در پی های ضربه شنیدن با

 .کرد معطوف

 سرباز شش و شد باز سرش پشت آهستگی به اتاق در هایش دست حرکت با سپس

 شده ریخته اش پیشانی روی بر سیاهش موهای و بود پریده رنگ که پسری همراه به

 .شدند داخل بود،

 به خطاب و انداخته سباستین ی خیره و سیاه های چشم به سردی نگاه نارسیسا

 :گفت سربازان

 .بیرون_

. گذاشتند تنها اتاق در را سباستین و او و رفتند بیرون سربازان ی همه بالفاصله

 نگاه او به سباستین. ایستاد مقابلش در درست و شد نزدیک او به آرامی به نارسیسا

 کرد می تالش و بود بلورین ی مجسمه های شیشه خرده به حواسش تمام کرد، نمی

 .نکند نگاه روشن آبی های چشم آن به که

 .کن نگاه من به_
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 .نکرد بلند را سرش اما فشرد، برهم را هایش چشم سباستین

 :کرد زمزمه خطرناکی لبخند با نارسیسا

 .پسرم کن، نگاه من به_

 حالت زد، صداداری پوزخند و کشید هم در را صورتش کلمه آن شنیدن با سباستین

 هر لبخندش که حالی در و نماند دور نارسیسا های چشم از اش چهره آمیز تمسخر

 دردآلود ی نعره صدای و آورد باال را اش چانه خشونت با شد، می تر وسیع لحظه

 .پیچید اتاق در سباستین

 می گمان اما کند، نگاه احساس بی و خونسرد صورت آن به خواست نمی وجه هیچ به

 که آمد نمی نظر به شکست، خواهد اش چانه بگذرد دیگر ی لحظه چند فقط اگر کرد

 آهنی دستی انگار که بودند قدرتمند چنان زیرا باشند، نارسیسا به متعلق ها دست آن

 .بود گرفته دربر را صورتش پیکر غول و

 کرد، رها را او ی بالفاصله نارسیسا و انداخت او به نگاهی نفرت با ناچار به سباستین

 :گفت کنان خنده آنگاه

 نه؟ مگه منی، پسر تو_

 های چشم آن به خیره و آورده تر پایین را سرش بود، او از تر قد بلند که سباستین

 :غرید عصبانیت با آبی،

 ی رابطه این... کنم نمی گمون کردی؟ ای استفاده همچین ازش سال ده که کسی_

 .نداره فرزندی و مادر پاک ی رابطه به شباهتی هیچ آلوده و کثیف
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 نشان که افتاد او ی سوخته گردن به نگاهش ناخودآگاه و پرید باال نارسیسا ابروهای

 کامل طور به اتصال که بود نمانده چیزی و شده آویزان پوستش از قسمتی از گردنبند،

 .شود قطع

 :گفت و زد لبخندی شود، دستپاچه آنکه بی

 و سرکش های سرباز... تو سباستین؟ شدی مهربون و رئوف انقدر حاال تا کی از_

 نرم سنگ دل اون چطور حاال کشتی، می من برای و قصر در هنری های جاسوس

 هان؟ شده؟

 :کرد زمزمه آشکار نفرتی با سباستین و کرده تر نزدیک او به را صورتش نارسیسا

 ...کردی تبدیل حیوونی همچین به منو تو... بدم انجام برات رو کارها اون که گفتی تو_

 !خیانته! دروغه! نچ نچ نچ_

 ادامه آمیزی جنون شادی با نارسیسا و ماند خیره او به خشم و درماندگی با سباستین

 :داد

 .شدی قدم پیش من به خدمت برای که بودی تو خود این بود، نکرده مجبورت کسی_

 شروع است، رسیده هدفش به کرد می گمان که نارسیسا نداد، او به جوابی سباستین

 :گفت و کرده او دور به چرخیدن به

 می کردی فکر! ابله پسرک... کردی آزاد و دوستانش... دادی فراری رو دختره پس_

 کنی؟ پاره افسار من مقابل در تونی

 که زد سرش به فکری و کرد احساس گردنش به را او داغ های نفس برخورد سباستین

 ادامه چرخشش به هنوز که نارسیسا. دهد نجاتش وضعیت آن از توانست می شاید
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 گاه آن کرد، حلقه گردنش دور را دستش و شده متوقف او سر پشت درست داد، می

 :کرد زمزمه گوشش در

 بودی؟ شده عالقمند بهش آره؟! عشق_

 :نزد حرفی اما کرد، حس را او کالم در موجود تمسخر سباستین

 اینجا که من چرا؟ برسی؟ ات خواسته به حقیر و زشت دختر اون با خواستی می_

 .بودم منتظرت همیشه درسته؟ بودم؛

 روی بر اش کشیده و ظریف دست و شده نجوا به تبدیل نارسیسا آرام صدای کم کم

 جلب برای کرد، حبس سینه در را نفسش سباستین. شدند کشیده گردنش پوست

 با و گرفت را تصمیمش لحظه یک در نداشت، دیگری ی چاره او ی دوباره اعتماد

 .برد تر عقب کمی را سرش و گرفت را او دست لرزانش دست

 که پیچید گردنش در دردی چنان لحظه یک در فقط کشید، طول ثانیه یک فقط... اما

 .افتاد زمین روی بر و شده سست پاهایش و دست

 دیگر کند، برقرار کامل طور به را اتصال شد موفق زیرکانه حرکت یک با نارسیسا

 .شد شد، می انجام باید که کاری... نه یا باشد او طرف پسر آن که نداشت اهمیتی

 :گفت و گذاشته سباستین حرکت بی های دست روی بر را پایش خونسردی با او

 منو خواستی می تو. شه نمی دادن تاوان بدون فریب، و خیانت که دونستی می باید_

 ات ملکه چشم از همیشه برای و شی می مجازات که خودتی این اما بدی، فریب

 خب، اما،... زارم می ات زنده خدماتت خاطر به و کنم می بزرگواری هم حاال. میوفتی

 .نشه عوض نظرم دیگه وقت چند تا که نداره دلیلی
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 موفق اما بدهد، تکان را بدنش کرد سعی سباستین و زد ای مستانه ی قهقهه نارسیسا

 و سر از سرد عرق درد شدت از و شد نمی متوقف ای لحظه گردنش سوزش. نشد

 ها شب نیمه همان از یکی در و برگردد عقب به توانست می کاش. ریخت می رویش

 او به وفادارانه چنان آن و آمده خودش به ها این از زودتر کاش کند، یکسره را او کار

 .کرد نمی خدمت

 با و انداخته او به آمیزی تحقیر نگاه بود، خندیدن مشغول ثانیه چند تا که نارسیسا

 :گفت شادمانی و بلند صدای

 .ببرین اینجا از اونو_

 بی و کردند بلند زمین روی از را او خشونت با و شده اتاق وارد سرعت به سرباز شش

 رفتند ای دخمه سوی به و بردند بیرون اتاق از را او کشان کشان اش حالی بی به توجه

 .بودند دیده تدارک برایش قبل ها مدت از که

 آنکه از قبل تا که کرد فکر آن به و کشید راحتی نفس نارسیسا اتاق، شدن خلوت با

 کند، پیدا خودش به آن انتقال و بدنش از سباستین نیروی کشیدن بیرون برای راهی

 گذشته سال بیست مانند تواند می که است آن از بعد فقط و دارد، می نگه زنده را او

 دهد ادامه اش زندگی به راحت خیال با

 است، بوده تر بخش لذت چیزی هر از برایش دختر آن مرگ که کرد می اعتراف اما

 نیست او، علیه بر قدمی کوچکترین برداشتن از قبل اما بود، شده انتخاب که دختری

 ی ابلهانه ی نقشه و آدونیس به او آمدن رسید می نظر به دار خنده چه. شد نابود و

 ...او نابودی برای پوسایدون

 و لیانا ابتدا در بود، داده انجام فراوانی اشتباه هایش انتخاب در گناهکار، خدای این

 راستی به. بود پیوسته شده قربانی افراد باقی جمع به نیامده هنوز که دختری اکنون
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 در که بود چیزی ترین ارزش بی باف، خیال و جوان های دختر آن خون شدن ریخته که

 .داشت سراغ اش زندگی تمام

 به آسوده خیالی با گاه آن کرد، مرتب را رنگش سرخ شنل و زد پوزخندی نارسیسا

 .افتاد راه به اتاقش سمت

* 

 ( جنگل میان ای کلبه) 

 دانست می. انداخت روبی خیس های چشم و خورده گره ابروهای به نگاهی جاناتان

 چه هایش عزیزترین دادن دست از که کرد می درک کشد، می رنجی چه اکنون که

 .بود کرده تجربه را احساس این بارها و بارها خودش زیرا دارد؛ حالی

 او صدای بی و آرام های گریه شاهد و بنشیند جا همان توانست نمی وجود این با

 :باشد

 روبی؟_

 او به گذرایی نگاه بود، داده تکیه آن به را سرش و نشسته چادر ی گوشه در که روبی

 .نداد جوابی اما انداخت،

 :گفت ای آهسته صدای با و کرده خشکی ی سرفه جاناتان

 دخترم؟_

 سختی به که حالی در و شده معطوف جاناتان به هایش حواس تمام لحظه یک در

 .داد تکان را سرش گرفت، می را اش گریه جلوی

 :گفت و کرده نگاه او به ای شکسته و غمگین ی چهره با جاناتان
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 ...اما کشی، می زجری چه که فهمم می داری، احساسی چه که کنم می درک من_

 نمی ای صدمه هرگز دیگه که جایی رفته اون امنه، کامال حاال پدرت جای مطمئنم

 نمی بیدار صبح تا هاش دلواپسی خاطر به ها شب دیگه نمیشه، نگران دیگه بینه،

 .مونه

 بتواند و رفته میان از بغضش آنکه امید به داد، فرو را دهانش آب سختی به روبی

 :کند صحبت

 هیچ من پدر... شناسمش می خوب... من... باشه راحت خیالش که نداره امکان_

 ...کشه نمی دست من برای نگرانی از وقت

 سرعت به شود، سرازیر روبی اشکهای است ممکن لحظه هر کرد می گمان که جاناتان

 :گفت ای آهسته صدای با او نشست، کنارش در و رسانده او به را خود

 چه خانوادت تنها دادن دست از دونم می... من شجاع و خوب دختر روبی،_

 تو به امیدشون و چشم مردم ی همه کرد، صبر شه نمی دیگه... اما داره، احساسی

 .میشه تموم چیز همه... بشی امید نا اگر بیافتی، پا از اگر هستش،

 :گفت و کرده تلخی ی خنده گریه میان روبی

 دیگه من... رسیده پایان به من برای زندگی نیستین؟ متوجه... شده تموم چیز همه_

 ...ایستادم زندگیم خط آخر

 این تونه می کی دیگه بکشی، تالش از دست و بشی متوقف تو اگه! نزن و حرف این_

 بده؟ نجات و سرزمین

 :گفت ای گزنده لحن با و زد پوزخندی روبی
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 ندارم، اهمیتی کوچکترین من انگار که جوری زنین، می حرف پوسایدون مثل درست_

 ...نداره ارزش ای ذره من رنج و درد

 نداشتم، راه این در تو نقش از تصوری چنین وقت هیچ نکردم، فکری چنین هرگز من_

 ...وقت من

 از بعد و کشیده صورتش به دستی رسید، می خسته و درمانده نظر به که جاناتان

 :داد ادامه کوتاهی مکث

 در جونشونو که کسانی از بگیری، سرمشق هامون رفته دست از زندگی از خوام می_

 خوام نمی نباشی، غمگین که ندارم توقع ازت... من. گذاشتن سرزمین این نجات راه

 هرگز من نشدم، کار این به موفق منم خود حتی...چون بگیری هاتو اشک ریزش جلوی

 مدت یک برای بتونی باید تو اما. بیام کنار پسرم شدن گم و همسرم مرگ با نتونستم

 ...بتونی باید نکنی، فکر اونا به کوتاه

 پیدا هنوز که آورد خاطر به لحظه همان در زیرا نشنید، را او های حرف دیگر روبی

 .است نداده خبر او به را است گشته دنبالش به ها سال که پسری سباستین، شدن

 حرکت این از که جاناتان ماند، خیز نیم حالت به و پرید جا از ناگهانی حرکت یک در

 :گفت بریده بریده روبی و انداخت او به عمیقی نگاه بود، خورده جا او

 مهم موضوع یک به راجع باید... باید... اومد یادم چیزی یک االن همین... من_

 .کنم صحبت باهاتون

 او صحبت ی ادامه انتظار مشتاقانه بود، شده خیره او به متفکر ای چهره با که جاناتان

 وحشیانه حالت با چادر ورودی بزند حرفی بتواند روبی آنکه از قبل اما کشید، می را

 .شد ظاهر آن پشت از پریده رنگ ای چهره با امیلی و شده باز ای
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 که نکشید طولی اما نزدند، حرفی کدام هیچ ثانیه چند تا که بود ناگهانی چنان ورودش

 :پرسید خاصی آرامش با و برخاسته جا از بالفاصله جاناتان

 شده؟ چی_

 چهره حالت باشد، نداشته را گفتن سخن توان که رسید می نظر به نزد، حرفی امیلی

 نگاه او به کنجکاوی با و شده بلند جایش از نیز روبی که بود شده عجیب آنقدر اش

 :کرد

 شده؟ چی بگو دخترم؟ بزاری منتظر صبح تا رو ما خوای می نکنه امیلی،_

 نیز جاناتان مالیم لحن شنیدن با حتی بود، ایستاده جایش سر لرز و ترس با که امیلی

 کرده بیرون به ای اشاره سپس آورد، باال را انگشتش اضطراب و وحشت با و نشده آرام

 :گفت ضعیفی صدای با و

 ...که آورده پیغام یک... اون... برگشته نگهبانا از یکی_

 خارج چادر از سرعت به و کند گوش او های حرف باقی به تا نماند منتظر دیگر جاناتان

 ناگهانی طور به بود، سردرنیاورده امیلی های حرف از وجه هیچ به که روبی. شد

 .رفت بیرون چادر از عجله با نیز او و شده دلواپس

 محوطه وسط در درست که افتاد مردی به چشمش چادر، از آمدن بیرون محض به

 شد متوجه و انداخت جاناتان به نگاهی روبی. بودند شده جمع دورش مردم و زده زانو

 مرد آن به بلندی های قدم با جاناتان. است نگران و متحیر مردم باقی همانند نیز او که

 :گفت و شده نزدیک

 ...نبود قرار مگه کنی؟ می چیکار اینجا تو شده؟ چی_

 :گفت سختی به او جواب در و درآورده خود از مانندی ناله صدای مرد
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 ...و کردن حمله بهمون نارسیسا سربازای. شدیم غافلگیر ما... ما_

 های چشم و شده حبس سینه در مردم ی همه نفس آن یک که شد متوجه روبی

 نیز را امیلی هق هق صدای سرش پشت از. است شده گشاد تعجب شدت از جاناتان

 .زنند می حرف چه از ها آن که فهمید نمی هنوز اما شنید، می

 ریخته اش پیشانی روی بلوندش موهای کرد، نگاه مرد آن به دقت با و رفته جلوتر روبی

 در و کرده بلند را مرد آن سرعت به جاناتان. بود شده کثیف و زده دود صورتش و شده

 :گفت داد، می تکان را هایش شانه که حالی

 شده؟ چی ببینم بزن حرف درست_

 :گفت لرزانی صدای با بیافتد، گریه به بود نمانده چیزی دیگر که مرد آن

 نتونستم... شدن فراری مردم... کردن حمله اونجا به نارسیسا سربازای! کالینوس...کا_

 ...یا هستن زنده هنوز ها اون نیست معلوم اصال... بیارم خودم با و کدومشون هیچ

 او های حرف ی ادامه شنیدن طاقت دیگر گویی داد، تکان را سرش سرعت به جاناتان

 خواهد می چیزی چه از مرد آن که بزند حدس توانست می روبی اما نداشت، را

 نقش آنکه از قبل و شده حال بی اتفاقی چنین تصور با لحظه یک در و کند، صحبت

 .گرفت هوا و زمین میان را او و دوید امیلی شود، زمین بر

 هیچ به بگیرد، را فریادش جلوی تا بست را دهانش و فشرد برهم را هایش چشم روبی

 آن سر بالیی که کند تصور توانست نمی حتی نداشت، را دیگری مصیبت تحمل وجه

 و باهوش اندازه چه تا نارسیسا سربازان که نداشت اهمیتی برایش باشد، آمده ها

 پیداکرده نجات طریقی هر به ها آن که کرد می دعا دلش در فقط هستند، خبره

 .باشند
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 نیز حال همان در روبی و زده گریه زیر ناگهان بود، گرفته بر در را او هنوز که امیلی

 نرفته آنجا به هرگز و نداشته کالینوس مردم با برخوردی هرگز امیلی زیرا شد، متعجب

 .کند تابی بی و بریزد اشک گونه آن که داشت دلیلی چه پس بود،

 شد موضوعی متوجه لحظه یک در و گرفت فرا را روبی وجود تمام ناگهانی ای شوره دل

 و آدریان دین،: بود مانده غافل آن از کامال آدونیس به برگشتش ی هفته یک آن در که

 .نبود ها آن از نشانی هیچ و زده غیبشان رابین

 با کند، خودداری بتواند آنکه از قبل شد، می ضعف و سرگیجه دچار کم کم که روبی

 :پرسید بلندی صدای

 کجان؟ آدریان و دین_

 نگران و زده وحشت نگاه به توجه بی روبی برگشت، او سوی به ها نگاه تمام بالفاصله

 :زد فریاد جاناتان سر بر دیگر بار مردم

 نیستن؟ اینجا چرا کجان؟ اونا گفتم_

 نشد، خارج گلویش از صدایی اما بزند، حرفی خواست پریده رنگ ای چهره با جاناتان

 :زد نعره او به رو بار این و کرده آزاد امیلی دست از را خود روبی بنابراین

 کجان؟ اونا_

 هق میان و زده گریه زیر بیشتری شدت با بود، خورده جا او بلند صدای از که امیلی

 :گفت بریده بریده هایش، هق

... تا رفتن داوطلبانه.... آدریان و دین.... بیای اینجا به اینکه از قبل روز یک... درست_

 شه می شروع زودی به جنگ کردیم می فکر ما چون... چون بیارن اینجا به رو اونا تا

 ...ما... داریم نیاز کمک به ما... و
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 .افتاد راه به ها چادر سوی به دوان دوان و برساند پایان به را اش جمله نتوانست امیلی

 و دین پدرش، جیمز، و سلنا. کرد می نگاه او خالی جای به مبهوت و مات هنوز روبی

 که بود مانده هم چیزی مگر بدهد؟ دست از را کسی چه بود قرار دیگر... رابین آدریان،

 چرا پس بود، آورده درد به را قلبش کافی قدر به پدرش مرگ باشد؟ نداده دست از

 دست از نیز را دوستانش اش، خانواده تنها بر عالوه باید چرا شد؟ می متوقف نباید

 داد؟ می

 اشک از پر اکنون که جاناتان آبی های چشم به و کرد بلند را سرش درماندگی با روبی

 بجنگد؟ و بماند خاطرش به که بود مانده چیزی چه دیگر راستی به. ماند خیره بودند

 آدریان و دین نه، یا هستند زنده جیمز و سلنا که دانست نمی حتی هنوز که درحالی

 .بودند کرده اضافه دیگرش های درد بر را دردی و شده ناپدید نیز

 آخرین با خواست می او بشنود، بیشتری چیز و بماند آنجا در که نداشت طاقت دیگر

 آسا برق ی لحظه یک در بنابراین کند، دوری اش زندگی تلخ های حقیقت از توان

 .گریخت کوهستان حفاظتی مرز سمت به و کرده دویدن به شروع

 خواست می فقط پندارند، ترسو و بزدل را او مردمش که نداشت اهمیتی برایش دیگر

 رفتن دست از شاهد هرگز دیگر و شود دور بیشتر چه هر شود، دور آنجا از که

 .نباشد عزیزانش

 !نه روبی،_

 محض به داد، ادامه دویدن به و نکرد اعتنایی جاناتان ی عاجزانه فریادهای به روبی

 در را هایش دست سرما شدت از او و خورده صورتش به سوزناکی باد مرز، از خروج

 .برد فرو لباسش جیب



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربرzahra bagheri ( |  لیانا رمان سوم جلد) جنگل میان ای کلبه رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

332 

 

 پشت به نگاهی روبی پرید، می پایین و باال جیبش در که کرد لمس را شیئی آنگاه

 و ماندن تنها برای است، شده خارج مرز از نیز جاناتان که شد متوجه و انداخت سرش

 جای به فکر با و کرده خارج جیبش از را بَر مکان. نداشت دیگری ی چاره کردن فکر

 مکان در را خود بعد، ای ثانیه و چرخیده خودش دور به لحظه یک در دنجی و خلوت

 .کرد پیدا آشنایی

 و نشسته بخش شفا های میوه ی بوته کنار در جنگل، قسمت ترین عمیق در اکنون او

 .کرد می نگاه خیره جنگل از دوردستی ی نقطه به

 که بود آورده پناه انگیز خاطره و آشنا مکان آن به کند، فکر خوب تا بود آمده روبی

 .برسد درست ای نتیجه به و کند فکر آمده پیش اتفاقات به خوب

 درست فرق توانست نمی دیگر بود، شده خالی سفیدی کاغذ همچون مغزش حاال اما

 او. بکند باید چه دوستانش و پدر رفتن دست از غم با دانست نمی بفهمد، را غلط و

 .بود تر گمراه و تر گیج دیگری وقت هر از اکنون

 و آرام صورت همان کند، روشن را تاریکش ذهن توانست می که چیزی تنها شاید و

 نگاه او به انگیزی تاسف حالت با و شده ظاهر مقابلش در لحظه یک در که بود مقتدر

 .کرد

 جا از سرعت به و شده دستپاچه نزدیک، ی فاصله آن از پوسایدون دیدن با روبی

 چنان آن یک در باشند، کرده وصل بدنش به را برق جریان که بود آن مثل. پرید

 .کشید پر ذهنش از چیز همه که شد زنگ به گوش و هشیار

 درسته؟ کنی، عادت دیدنم به نیست قرار انگار خوردی، جا بازم_
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 عقب به قدمی ناخودآگاه روبی که بود غضبی و خشم چنان پوسایدون کالم لحن در

 :کرد نگاه او به نگرانی با و برداشته

 همه از هدفت به رسیدن بودم گفته باشی، مقاوم و شجاع باید که بودم گفته بهت_

 ...اینطور که نگذشته حرف اون از هم ماه چند هنوز... تره مهم چیز

 :گفت کنان ناله و پریده او های حرف میان ناگهان روبی

 ...پدرم ولی_

 :زد فریاد و نداد را او های صحبت شدن تمام اجازه نیز پوسایدون

 و آروم مادرت کنار در اون کجاست؟ االن اون بگم واست خوای می آره؟! پدرت_

 ها چاره بی مثل که کسی تنها شاده، هاش دلتنگی تمام بر عالوه مایکل، خوشحاله،

 .روبی تویی سردرگمه و غمگین

 کنم؟ فراموش رو اونا خواین می ازم شما_

 سال تو. بیاری طاقت خوام می ازت فهمی؟ می کنی، تحمل کمی خوام می ازت! نه_

 کنم روشن رو حقیقتی برات بزار اما. باشی افسرده و غمگین اونا برای که داری وقت ها

 رو مردمت تمام بلکه دوستات، تنها نه بشینی ها اون سوگ به بخوای امروز اگر... روبی

 .میدی دست از هم

 شد، می دور او از و کرده گرد عقب که ماند خیره او به شده گشاد هایی چشم با روبی

 :زد فریاد التماس با و دوید سمتش به بالفاصله

 اونا ولی دوستام؟ گفتین شما... شما... کنین صبر کنم می التماس میکنم، خواهش_

 .شدن ناپدید که اونا... که
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 چنان رفته درهم های اخم همان با پوسایدون اما شد، تر آهسته رفته رفته روبی صدای

 جذبه پر ی چهره بر را فرمانروایی و خدایی ی سایه بار اولین برای روبی که زد ای نعره

 :کرد تر جمع را خود و دید اش

 سوگ به پدرت بر عالوه تو نداری، باور رو اونا مرگ هم خودت حتی بینی؟ می_

 ...ان زنده هنوز که نشستی کسانی

 ان؟ زنده... اونا_

 که بفهمد را این بشنود، را این خواست می فقط آمد، درنمی دیگر روبی نفس

 .هستند سالمت و سالم اند مانده باقی برایش که کسانی تنها دوستانش،

 .فعال فقط... اما. اند سالم و زنده اونا بله،_

 چیه؟ منظورتون...من_

 از رو ها اون ی همه بشی، متمرکز هدفت روی نتونی اگر گفتم، هم قبال که همونطور_

 .دی می دست

 :کرد زمزمه درماندگی با روبی

 .کنم می کاری هر... کاری هر باشن، زنده اونا فقط کنم، می کاری هر_

 آن کردن تکرار از دست حال این با اند، شده جاری هایش اشک کی نفهمید روبی

 .برد می پی آن معنای به بیشتر کرد، می تکرار بیشتر چه هر گویی نکشید، جمله

 در عالقه به آمیخته ترحم حس بار این کرد، می فرق قبل ی دفعه با پوسایدون نگاه

 .بود خوشحال بابت این از روبی و شد می دیده نگاهش

 ...و اومدین دیدنم به بود الزم که وقت هر... شما مچکرم، ازتون_
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 باید پس کردم، پیدا آدونیس گناه بی مردم برای رو نجات راه این که بودم کسی من_

 ...نه هم شاید باشه، دیدارمون آخرین این شاید. اومدم می

 لیاقت که کنی ثابت بهم عملکردت با تونی می تو روبی، داره خودت به بستگی این

 ...نه یا داری رو بزرگ پاداش یک

 بار که بود کرده باز را دهانش کنجکاوی با روبی و برگرداند او از را رویش پوسایدون

 :شد شکسته بینشان سکوت دیگر

 .همیشه دار، نگه خودت پیش همیشه و خنجر اون_

 .شد ناپدید نظر از بعد ای ثانیه و شده تار و محو عظیمش هیکل سپس

#20 

 این که آورد یاد به و کشیده هایش جیب به دستی او رفتن از پس بالفاصله روبی

 موقع و ها ساطیر شهر در پوسایدون، ی هدیه دریافت هنگام که است همانی لباس

 .است داشته تن به قصر به ورود

 کرد، نگاه درخشانش های الماس به و آورده بیرون را خنجر لرزان هایی دست با او

 .بود براق و تمیز هنوز بود، آورده بیرون اقیانوس از پیش ها ماه که خنجری

: شد حبس سینه در نفسش بالفاصله و کرده فرو دیگرش جیب در را دستش روبی

 از پس روبی بود، داده او به و کرده پیدا کاترین ملکه اتاق از مایکل که بود شیئی همان

 .بود نیافتاده آن یاد به هم بار یک حتی مایکل مرگ

 قدیمی بسیار که رسید می نظر به و بود زده زنگ و کثیف نشان از آویخته زنجیر

 به را زنجیر و خنجر و کشیده آهی بار مصیبت و تلخ روز آن یادآوری با روبی باشد،

 .بازگرداند لباسش جیب
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 هر به و گشت می باز باید بود، کافی حماقت و سردرگمی دیگر گشت، می بر باید

 از حتی زد، عمیقی لبخند ناخودآگاه روبی. داد می نجات را دوستانش جان طریقی

 را اش رفته دست از ی روحیه کرد می احساس و شده سرزنده نیز ها آن دیدن تصور

 .آورد می دست به

 اما شود، آماده کوهستان به بازگشت برای تا برگشت ناپذیری وصف خوشحالی با

 به و داده دست از را تعادلش و کرده گیر بزرگی ی کنده به پایش لحظه همان درست

 .افتاد زمین روی بر شدت

 سرش که روبی افتادند، جوش و جنب به زمان و زمین گویی کنده آن خوردن تکان با

 که بشنود را عجیبی های پچ پچ صدای توانست می بود، جنگل زمین روی بر هنوز

 .شدند می شنیده زمین درون از گویی

 روی بر زحمت و زور با انگار که داد می تشخیص را شیئی جایی به جا صدای حتی او

 به نگرانی با و کرده بلند زمین روی از را سرش سرعت به روبی. شد می کشیده زمین

 .کرد نگاه بود رفته فرو غبار و گرد در که دوری ی نقطه

 توانست می روبی شد، می شنیده نفر چندین پای صدای او از دور نسبتا ی فاصله در

 شدت از دهانش. شدند می نزدیک او به آرام آرام که ببیند را ها آن ی تیره پیکر

 تیره های پیکر آن که وقتی فقط نداشت، حرکت توان و بود شده خشک اضطراب

 از را بر مکان بتواند آنکه از قبل اما شد، جمع حواسش و هوش شدند، تر نزدیک

 را شمشیرهایشان و کرده احاطه را دورش نفر ها ده بیاورد، بیرون لباسش تنگ جیب

 .رفتند نشانه سمتش به
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 توسط که نداشت تردیدی نکرد، حرکتی و شده خشک بود، که حالتی همان در روبی

 چیزی تنها آور دلهره و حساس های ثانیه آن در و است افتاده دام به نارسیسا سربازان

 .بود بر مکان چرخاندن برای فرصتی خواست، می که

 هستی؟ کی تو... تو_

 اطمینان زیرا شد، متعجب سربازها از یکی لرزان و عادی صدای شنیدن از روبی

 چنین است افتاده تله به که کسی از هرگز نارسیسا خشن و رحم بی سربازان داشت

 .پرسند نمی سوالی

 و کرده پیدا جرئت نباشند، نارسیسا افراد از ها آن است ممکن که احتمال این با روبی

 داری خنده حالت به دهانش و شده متحیر قبل از بیشتر حتی آنگاه کرد، رابلند سرش

 .ماند باز نیمه

 رسید، می نظر به مهربان و عادی آدونیس مردم همچون نیز سربازان آن ی چهره حتی

 می موج نگاهشان در که بود هراسی و وحشت آورد سردرنمی آن از روبی که چیزی اما

 .زد

 قدم چند سربازان حرکتش این با و بنشیند زمین روی کرد سعی کوتاهی مکث از پس

 آثار کم کم بردند، جلوتر آمیزی تهدید حالت با را هایشان نیزه و برداشته عقب به

 نبود مایل وجه هیچ با که روبی و شد می پدیدار هایشان چهره در خشونت و خشم

 و گرفته صدای موقع همان اما کند، صحبت ها آن با کرد سعی بیافتد، اتفاقی چنین

 :گفت می که رسید گوش به مالیمی

 کنین؟ می چیکار دارین ها شما شده؟ چی_
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 به نیز سربازان ببیند، را صدا صاحب تا کشید گردن شده گشاد هایی چشم با روبی

 حتی که روبی آمدند، در زانو به کنارش در و زمین روی و رفته کنار راه سر از سرعت

 بسیاری احترام و ارزش زن آن که رسید نتیجه آن به بود شده پیش از تر زده شگفت

 .دارد ها آن نزد

 تصویر و شده نزدیک ها آن به که ماند خیره ای سایه به شده تنگ هایی چشم با

 صورت رنگ قرمز شنل آن پشت از درنهایت و. شد می تر واضح لحظه هر صورتش

 در درست و آمده جلوتر افتاده فرو هایی شانه با که شد ظاهر پیرزنی داشتنی دوست

 .ایستاد مقابلش

 حرکتش این با ایستاد، و شد بلند ناخودآگاه بود نشسته زمین روی هنوز که روبی

 .داشتند نگه آماده را شمشیرهایشان و کشیدند درهم را هایشان اخم نیز سربازان

 های چشم آن با داشت، اش جوانی دوران زیبایی از حکایت که جذابی صورت با پیرزن

 :گفت و انداخته نگاهی روبی به براقش آبی

 کنی؟ می چیکار من جنگل توی هستی؟ کی تو_

 :کرد زمزمه تعجب با و کند خودداری نتوانست روبی

 شما؟ جنگل_

 انگار نبود، خودش دست کرد، می خطاب را پیرزن آن محترمانه چنان آن اینکه

 او سوال از زن آن که آمد می نظر به اما گرفت، می فرمان مغزش از مستقیما دهانش

 :گفت تندی لحن با و رفته درهم اش چهره زیرا است، نیامده خوشش هیچ

 پس چیزمو همه تونم می بخوام اگه که نکن شک منه، جنگل هم هنوز اینجا_

 .نشده وقتش هنوز آره،... نشده وقتش هنوز اما... بگیرم
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 در روبی و برود تا برگشت کرد، می زمزمه خود با را چیزهایی هنوز که درحالی زن آن

 و بوده مقابلش در درست که ببیند را زیبایی و کوچک ی کلبه توانست لحظه یک

 آورده وجود به جنگل درختان ی سایه که تاریکی آن در قدری گران جواهر همچون

 .درخشید می بودند،

 .کنید آزادش_

 این از چندان انگار اما گرفتند، می فاصله او از که انداخت سربازان به نگاهی روبی

 می خیره او به آمیزی خشونت های نگاه با مدام زیرا نبودند، خشنود صریح دستور

 .شدند

 طول به ذهنش ناگهانی شدن روشن اما کشید، راحتی نفس ها آن شدن دور با روبی

 :زد نعره بود آورده هجوم ذهنش به ناگهان که فکری با او و نینجامید

 !نه_

 در را صدا یک فقط او اما بازگشت، او سوی به ها نگاه ی همه فریادش شنیدن با

 :شنید می ذهنش

 ...من جنگل... منه جنگل هنوز جا این_

 آن صاحب که کرد می ادعا زن آن اگر و بود، کاترین ملکه به متعلق همیشه جنگل آن

 ...او پس است،

 ...ملکه_

 شده نزدیک زن آن به دو حالت با او بگیرد، را سریعش بغضش جلوی نتوانست روبی

 و شده خم پاهایش از یکی روی بر گاه آن. افتاد گریه به او متعجب نگاه مقابل در و

 :کرد تکرار کنان تعظیم
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 کاترین؟ ملکه هستین؟ ملکه شما... شما_

 می و زده زانو مقابلش در که بود زده زل جوان دختر آن به تعجب با هنوز کاترین

 بود، نزده زانو برابرش در اینگونه سربازانش از غیر به کسی که بود ها سال. گریست

 ...دختر آن اما بود، نکرده خطابش احترام با کس هیچ که بود ها سال

 کسی چه کرد؟ می تابی بی چنین این اش واقعی هویت فهمیدن با که بود کسی چه او

 زد؟ می پرسه بود، شده پوش شنل های شبح از پر اکنون که جنگلی در آزادانه که بود

 باشد؟ رسیده پایان به انتظارش که داشت امکان باشد؟ خودش که داشت امکان یعنی

 از محافظت برای عمرش لحظات آخرین در لیانا که بود شخصی همان دختر آن یعنی

 کرد؟ تالش او

 را او سپس گرفت، را دختر آن های شانه و رفت جلو ناتوان و سست بدنی با کاترین

 :گفت لرزانی صدای با و کرد ایستادن به وادار

 که کسی همون کرد؟ محافظت ازش من لیانای که کسی همون.... خودتی؟... خو_

 کشم؟ می و انتظارش هاست سال

 در اشک که حالی در کاترین و داد تکان را سرش نبود، دادن پاسخ به قادر که روبی

 :داد ادامه دردناکی لحن با شد، می جمع هایش چشم

 بگیری؟ منو لیانای مرگ انتقام تا اومدی دیر انقدر چرا دیر؟ انقدر چرا پس_

 :گفت عاجزانه و گرفت را هایش اشک ریزش جلوی سختی به روبی

 تونستم نمی که گفتن بهم اونا... بودم خبر بی چیز همه از ها سال من... متاسفم_

 منو.... خبرم با گذشته از که ساله یک به نزدیک فقط... من برگردم، این از زودتر

 .ببخشین
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 :گفت آمیزی التماس لحن و درماندگی با کاترین

 من... من... ببخشم رو کسی بخوام که ندارم اینو لیاقت من نکن، عذرخواهی من از_

 ...من بگیرم، و بودم آورده دنیا این به خودم که کسی جلوی و، دخترم جلوی نتونستم

 درست کارش دانست نمی که حالی در و بزند حرفی او که نگذاشت دیگر روبی اما

 حتی او های دست دیدن با کاترین کرد، باز را هایش دست و رفته جلو نه یا است

 را او و نکرده فکر اش گذشته جایگاه و مقامش به ای ثانیه حتی نکرد، درنگ ای لحظه

 .برگرفت در

 مهربانی و بزرگواری از همیشه او زیرا کرد، درک را جاناتان های حرف روبی آنگاه و

 را هایش صحبت معنی راستی به هرگز روبی لحظه آن به تا و گفت می سخن کاترین

 .بود نکرده درک

 و سخت راه یک در که کسی است، شده متولد دوباره که داشت را کسی حس اکنون

 در داشت را شمعی حکم برایش پوسایدون دیدن دارد، محکمی و گرم پشتیبان دشوار

 ی شعله آن که کرد می گمان کاترین کردن پیدا با اکنون و بودند کرده روشن قلبش

 .است شده سوزان و بزرگ آتشی به تبدیل کوچک

 می اش عالقه مورد مرد و پدر مرگ انتقام برای که نبود او فقط دیگر نبود، تنها دیگر

 هر از بیشتر این و بوده نارسیسا شکست مشتاق او ی اندازه به نیز کاترین جنگید،

 .کرد می آرام و دلگرم را او چیزی

* 

 اش چهره و انداخته کاترین محقر و بزرگ ی کلبه درون به نگاهی ناراحتی با روبی

 چندین که داشت قرار کوچک میز یک و کهنه تخت یک تنها جا آن در. رفت درهم
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 نخ ی فرشینه نیز کلبه وسط و خورد می چشم به آن روی بر ای نقره بشقاب و جام

 .بودند کرده پهن را نمایی

 نوازش را هایش دست بود، شده باخبر اش درونی حس از کمابیش انگار که کاترین

 :گفت کنان خنده و کرده

 .نیومد خوشت زندگیم محل از خیلی انگار_

 :پرسید محسوسی دلخوری با بود، پر حسابی توپش که روبی

 از و خودتون وقت همه این چرا آخه نیست، شما برای مناسبی جای اصال اینجا_

 کردین؟ پنهان مردمتون

 :گفت آرامی صدای با کرد، می نگاه او به لبخند با که کاترین

 نه همراهمه، کردم می فکر که کسی از دخترم، از. بودم خورده شکست... چون نرفتم_

 .دشمنم

 کنم؟ نگاه سرزمینم مردم های چشم تو و برگردم تونستم می چطور

 :گفت لجاجت با روبی

 این ضمن در نداشتین، تقصیری که شما بود، شده تعیین پیش از اتفاق این اما_

 ندادین؟ نشون جاناتان به رو خودتون چرا بود، مردم به مربوط

 :گفت درماندگی با و گرفته خود به عجیبی حالت کاترین ی چهره لحظه یک در

 رو به رو که بود این حقیقت اما کنم، می سرزنش و خودم هم هنوز مورد اون در_

 به رو همسرش و پسر اون بود، تر سخت هم مردم با برخورد از حتی جاناتان با شدن
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 بمونم، قصر در که کردم نمی لجاجت من اگر داد، دست از من احتیاطی بی خاطر

 ...اتفاق اون و شدن نمی موندن به مجبور هم اش خانواده و جاناتان

 او های حرف میان سرعت به بود آمده ستوه به دلش در راز آن داشتن نگه از که روبی

 :گفت و پریده

 هم کنار در هفته چند... ما یعنی کردم، مالقات اونو من! ... زندست پسرش ولی_ 

 .کیه اون دونستم نمی من و بودیم

 :گفت ضعیفیً صدای با بود، شده گشاد هایش چشم که کاترین

 دیدی؟ اونو تو... تو زندست؟ سباستین_

. خودشه اون که مطمئنم حاال ولی داشتم، شک اولش. دیدمش خودم من آره،_

 دونم نمی و دلیلش داشته، نگه خودش پیش و دزدیده اونو پیش ها سال نارسیسا

. بشین قایم ازش نداره لزومی پس داره، و پسرش هنوز جاناتان که اینه مهم... اما

 ...و میگرده شما دنبال هاست سال اون ملکه

 لحن با کوتاهی مکث از پس و کرده سکوت کاترین متفکر ی چهره دیدن با روبی

 :گفت آمیزی التماس

 میاین؟ من با_

 جا از که حالی در و کرده نگاهی بارید می آن از نگرانی که روبی های چشم به کاترین

 :گفت شد، می بلند

 .میام_

 :پرسید ناباوری با و شده متعجب او برخاستن سرعت از بود، نشسته هنوز که روبی
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 میاین؟_

 :گفت ای قاطعانه لحن با و داد تکان را سرش کاترین

. کنم هموار نارسیسا برای و راه و بمونم اینجا که نداره لزومی برگشتی، تو که حاال_

 .کنم جبران رو اشتباهم و بیام بیرون کلبه این از باید وقتشه، دیگه

 در را او تا گرفت را خودش جلوی سختی به و پرید جا از شناخت، نمی پا سراز که روبی

 زمان از ساعت چند گذشت از پس کار این کرد می گمان زیرا نکشد، آغوش

 .شود می محسوب گستاخی مالقاتشان

 :گفت و آورده بیرون جیبش از را بر مکان بالفاصله

 نمی پیش اشکالی گرفتم، یاد و کارش طرز دیگه. باشه راحت خیالتون میریم، این با_

 شده؟ چی... احساس کمی یک ممکنه اما یاد

 مهرآمیزی لحن با کاترین و پرسید را این تعجب با کاترین وسیع لبخند دیدن با روبی

 :داد پاسخ

 به نیازی سلطنتی خاندان که دونی نمی مگه روبی، ندارم وسیله این به نیازی من_

 ندارن؟ جادویی اختراعات این

 داد نشان را موضوع این از اش اطالعی بی سرش تکان با بود مانده واج و هاج که روبی

 :کرد زمزمه ناراحتی با و

 .بگیرم یاد باید که مونده چیزها خیلی هنوز_

 و زد دیگری لبخند است، نشنیده او های حرف از چیزی رسید می نظر به که کاترین

 :گفت
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 .ندارم طاقت و صبر دیدنشون برای دیگه سال همه این از بعد. بریم باید بیا،_

 ای اشاره تعجب با گذاشت، می کاترین چروک و چین پر دست در را دستش که روبی

 :گفت و کرده بیرون به

 نمیان؟ ما با اونا_

 فکر جنگل وسط درست کردنش ول کنم نمی فکر کنن، مخفی رو کلبه تا بمونن باید_

 .انگیزه نفرت و کثیف های شبح اون از پر جا همه که حاال اونم باشه، خوبی

 آن از خودش ی اندازه به نیز او که دریافت کاترین ی چهره حالت دیدن با روبی

 .فشرد او های دست و داده تکان سرش رو این از دارد، نفرت هویت بی موجودات

 :گفت لب زیر و انداخته کلبه جای جای به گذرایی نگاه کاترین

 اینجا به هرگز دیگه که امیدوارم فقط شه، می تنگ برات دلم که بگم تونم نمی_

 ای؟ آماده... برنگردم

 هایش چشم کردن بسته و باز با او و گفته روبی به خطاب را آخرش ی جمله کاترین

 .کرد اعالم را خود موافقت

 جلو سمت به و شده محو هایش چشم مقابل در کلبه فضای آن، از پس بالفاصله

 کرد می اعتراف اما دادند، می هل آلودی مه ی توده سمت به را او گویی شد، کشیده

 بر مکان با جایی به جا از تر خوشایند بسیار کاترین درونی نیروی با شدن غیب که

 .است

 و بلند های نفس صدای شنیدن با و یافته کوهستان ی محوطه در را خود بعد ای ثانیه

 .ندارد قرار و آرام حفاظتی مرز از شدن رد برای نیز او که فهمید کاترین کشدار
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 .بیافتد کار از بود ممکن لحظه هر انگار که زد می شدت با چنان ها آن دوی هر قلب

 های دست که حالی در و انداخته کاترین ی برافروخته و سرخ صورت به نگاهی روبی

 :گفت آرامی صدای با داد، می فشار قبل از تر محکم را سردش

 اید؟ آماده_

 و مات حالتی با هنوز زیرا باشد، شنیده را روبی صدای کاترین که رسید نمی نظر به

 تکان آرامی به را سرش که نکشید طولی اما کرد، می نگاه مقابلش فضای به مبهوت

 هشیار اش زندگی طول تمام در دیگری وقت هر از لحظات آن در که شد معلوم و داد

 .است تر

 و سست های قدم با سپس کشید، عمیقی نفس و گرفته او از نگاه نگرانی با روبی

 مرز به و رفته جلوتر بود، هیجان از سرشار کاترین کردن پیدا خاطر به که قلبی و لرزان

 .شد تر نزدیک حفاظتی

 بسیار بار یک کرد می خیال روبی که بود سخت و رمق می چنان کاترین های قدم

 .کشد می خود با را سنگین

 سپس و کرده درنگ ای لحظه تنها روبی کوهستان اصلی ی محدوده به رسیدن با

 .شد مرز وارد و بسته را هایش چشم

 و دیگران نفس شدن حبس صدای بالفاصله کوهستان، مرز سوی آن به شدن وارد با

 .شنید را جاناتان ی شادمانه فریاد

 همراه و دوست آشنای صدای شنیدن با بود، ایستاده او سر پشت هنوز که کاترین

 قدم چند با بود روبی به توجهش تمام که جاناتان. خورد محکمی تکان اش دیرینه

 .رساند او به را خود بلند
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 :برگرفت در را او و گشوده را آغوشش سپس

 چقدر کارهات این با که بگم بهت دفعه هر الزمه واقعا... آخه...  دخترم؟ بودی کجا_

 میشی؟ من نگرانی باعث

 آزاد را سرش سختی به بود، شده گم جاناتان آغوش در کوچک ی جثه آن با که روبی

 :گفت بمی صدای با و کرده

 ...ولی برگردم، خواستم می پیش ساعت چند من متاسفم،_

 .جاناتان...جا_

 چشم ای گرفته و آشنا صدای شنیدن با بود، روبی صحبت ی ادامه منتظر که جاناتان

 آن به تا و ایستاده روبی سر پشت درست که افتاد زنی به نگاهش و کرده باز را هایش

 .بود نشده حضورش متوجه لحظه

 می آشنا بسیار نظرش در که غریبه زن آن دیدن به العملی عکس اول ی لحظه در

 که زیبا و آبی های چشم آن دیدن با گیر نفس ی لحظه یک در... اما نداد، نشان آمد،

 .ماند باز دهانش داشتند درخشانی برق هم هنوز

 نمی. برداشت جلو به قدمی و برداشته روبی ی شانه دور از را هایش دست ناخودآگاه

 آن. نداشت اعتماد نیز خودش هایش چشم به حتی دقایق آن در کند، باور توانست

 متعلق شکسته و خسته ی چهره آن که نداشت امکان باشد، خودش توانست نمی زن

 .باشد کاترین به

 ...جاناتان_
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 بار که همان بود، کافی همان شاید و زد، صدا را او نام درماندگی با دیگر بار کاترین

 توانست روبی و کرد بلند را هایش دست جاناتان. شنید را لطیفش و آرام صدای دیگر

 .دهد تشخیص را ها آن شدید لرزش

 :کرد زمزمه ناباوری با و گرفته قاب را کاترین خیس صورت او

 خودتی؟... کاترین... کا_

 تر شدید اش گریه نداشت، احساساتش بر کنترلی کوچکترین لحظه آن در که کاترین

 .داد تکان را سرش و شده

 باور را او وجود هنوز گویی بود، ناباوری و حیرت از لبریز هنوز جاناتان بار اشک نگاه

 با کاترین. بود نیافتی دست رویای یک همچون سال بیست از پس او دیدن کرد، نمی

 :گفت سختی به و گذاشته او های دست روی را دستش جاری های اشک همان

 .برگشتم... و کردم عمل قولم به بالخره اما... دیره خیلی دیگه که دونم می_

 آغوش در را او توان تمام با و گرفته را خود جلوی سختی به جمله آن شنیدن با جاناتان

 اشک جلوی توانست نمی وجه هیچ به بود، ایستاده ها آن کنار در که روبی. کشید

 کار هم از تشخیصشان که بودند گرفته بر در را یکدیگر چنان دو آن بگیرد، را هایش

 .بود مشکلی بسیار

 زانوهایشان روی آن ی همه که شد متوجه و انداخت مردم به نگاهی بین آن در روبی

 .است شده خیس شوق اشک از صورتشان و نشسته

 احساس حقیقتا که بود باری اولین این وقفه، بی زاری و گریه هفته یک از پس

 نفرتی دیگر و بوده خشنود و راضی خود کار از که بود اولی بار کرد، می خوشحالی

 .کرد نمی حس خودش به نسبت را عمیق
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 دیگر که کرد می گمان بود، مانده خیره گذار تاثیر و زیبا ی صحنه آن به که هنگامی

 نیز خودش به زمان همان در و بود، نخواهد امیدوار و متحد مردم آنِ جلودار چیز هیچ

 عزم بر نتواند فراوانش اندوه و غم دیگر دوستانش، بازگشت صورت در که داد قول

 .دبینداز  سایه بزرگش هدف و راسخ

* 

 فرو آرامش و سکوت در جا همه کاترین، ی غیرمنتظره بازگشت از بعد ساعت   چند در

 و آرام چنین این را آدیس کوهستان گاه هیچ که کرد اعتراف روبی که چنان بود، رفته

 .است ندیده دلنشین

 ترسناک کوهستان عجیب و بزرگ های صخره دیگر که بود شده باعث کاترین حضور

 حفاظتی مرز دیگر شد، نمی غم و دلگیری باعث آسمان تیرگی دیگر نرسند، نظر به

 جادویی بلکه نبود، جانشان حفظ و نارسیسا دست از فرار برای مردم نظر در جاناتان،

 .کنند زندگی و بمانند آرامش و امنیت در همیشه شد می باعث که بود

 و بزرگ اتفاقی کنارشان در کاترین بودن که بود رسیده نتیجه آن به نیز روبی حتی

 .است ارزشمند بسیار ای هدیه

 آن هنوز چرا اش، زیبایی و جوانی دادن دست از وجود با زن آن که بود سخت درکش

 چنان آن هنوز سال بیست گذشت با چطور است؟ پرستیدنی و داشتنی دوست قدر

 نیز خودش حتی زیرا کرد، نمی درک روبی است؟ سرزمینش مردم ی همه دل محبوب

 ها فداکاری برای و داشته دوست لیانا همچون را او و داشته را احساس همان اراده بی

 .بود قائل زیادی ارزش هایش گذشتگی خود از و

 آن چرا که دانست می دیگر شد، پر خوبی احساس از وجودش تمام لیانا به فکر با

 زندگی کاترین همچون شخصی با بچگی از او زیرا است، خواستنی اندازه این تا دختر
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 مردم ی همه زبان ورد اش مهربانی ی آوازه که بود شده متولد مادری از و کرده

 .است بوده آدونیس

 متوجه ناگهان گشت، می را کوهستان تاریک ی محوطه زنان قدم که طور همان روبی

 در ماندن بیدار وجود با که بود عجیب. است نمانده روز روشنایی به چیزی که شد

 .کرد نمی خستگی احساس وجه هیچ به شب سراسر

 اش امیدی نا احساس و شده تقویت اش روحیه که بود شده باعث کاترین دیدار انگار

 سیخ همچون اندوه اندیشید می پدرش به هرگاه گرچه برود، بین از کامل طور به

 زمان تا که بود داده قول پوسایدون و خودش به او اما سوزاند، می را قلبش ای گداخته

 نظر به دشواری بسیار کار که آن وجود با و نکند فکر او به هرگز جنگ آن شدن تمام

 به و گرفته ای عاقالنه تصمیم همیشه برای بار یک که بود مصمم روبی اما رسید، می

 .کند فکر هم دیگران به خودش از غیر

 به ها چادر داخل از کمی جوش و جنب صدای و شده روشن کامال جا همه که زمانی

 از بیشتر لحظه آن در خوابیدن شد، چادر وارد سرعت به و برگشته روبی رسید، گوش

 .بود بخش لذت برایش عمرش طول در دیگری وقت هر

* 

 آن نیز دلیلش کرد، می نگاه کاترین به باز دهانی با هنوز روبی طوالنی دقایق گذشت با

 .کند باور را تغییر همه آن توانست نمی که بود

 در که بودند شده او محو چنان ها آن دوی هر بود شده چادر وارد کاترین که هنگامی از

 :گفت بدخلقی با شده لبریز صبرش ی کاسه نهایت

 !کنم طلسم و جفتتون که خورم می قسم بدین ادامه رفتار همین به اگه_
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 :گفت خونسردی با بود، مانده خیره او به که همانطور جاناتان

 دفع سرعت که دارم اعتقاد هنوزم اما نیستم، فرز هام جوونی مثل دیگه درسته_

 .بیشتره تو از طلسمم

 هیچ دیگر بود آورده یاد به که روبی اما انداخت، او به آمیزی سرزنش نگاه کاترین

 :گفت دلواپسی با و شده نگران اندکی ندارد، وجود بدنش در نیروی

 .شدین العاده فوق واقعا... که بگم خواستم می فقط_

 :گفت و زد لبخندی آمده، خوشش او تعریف از بود معلوم که کاترین

 .روبی ممنونم_

 هر در اما بردارد، او از را اش خیره نگاه کرد سعی و داد تکان را سرش سرعت به روبی

 ایستاده مقابلش در که کسی زیرا شود، متعجب آنقدر که داد می حق خودش به حال

 .کرد می فرق آسمان تا زمین بود کرده مالقات جنگل در که شخصی با بود،

 آن افسون چند از استفاده با رسید می نظر به و نبود دار موج و سفید موهایش دیگر

 می نظر به تر شاداب اکنون غمگینش و پژمرده صورت. است کرده صاف و تیره را ها

 .بود شده تر درخشان دیگری وقت هر از هایش چشم و رسید

 بیش را سفیدش پوست که انداخت سیاهش و بلند لباس به نگاهی زیرچشمی روبی

 .داد می نشان تر جوان سال چندین را او و گذاشت می نمایش به پیش از تر

 رفته دست از های سال اش افتاده فرو های شانه و چشم کنار های چین هنوز اگرچه

 اش زندگی در که زنی هر از او روبی نظر از اما کشیدند، می رخ به را اش زندگی ی

 همتا زیبایی در که نارسیسا حتی رسید، می نظر به تر جذبه پر و زیباتر بود دیده

 .نداشت
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 روبی؟_

 همان که امیلی حتی اند، شده خیره او به بقیه که شد متوجه و کرد بلند را سرش روبی

 .کرد می نگاه او به تعجب با بود شده چادر وارد لحظه

 :گفت دستپاچگی با او

 .بودم رفته فرو فکر توی فقط ببخشید...  ا  _

 که هنگامی اما شد، روبی تعجب باعث که انداخت او به انگیزی ترحم نگاه کاترین

 :انداخت پایین را سرش ناراحتی با و شده منظورش ی متوجه کرد صحبت به شروع

 و عاقل مرد مطمئنم... اما شناختمش نمی درست من... متاسفم پدرت بابت_

 .کرده بزرگ تو مثل دختری که بوده باهوشی

 انداخت؛ جاناتان غمگین صورت به نگاهی و زد رمقی بی لبخند حال همان در روبی

 بیرون چادر از زودتر چه هر داشت دوست بود، شده سخت ها آن کنار در ماندن دیگر

 کاترین دهد، انجام شدن بلند برای اقدامی آنکه از قبل اما بخورد، تازه هوای و رفته

 .زد او به گرمی لبخند و گرفته را امیلی های دست

 کاترین که آورد یاد به را گذشته شب و شد پرت ها آن به حواسش لحظه چند برای

 .بود گریسته و کشیده آغوش در را او چگونه

 مرگش خبر و بوده کاترین نزدیک بسیار دوستان از یکی امیلی مادر معلوم قرار از

 .شود غمگین و ناراحت اندازه آن تا ملکه که بود شده باعث

 نیز لیانا پرنسس مادر که بود فهمیده را این حتی روبی آن، از پس ی دقیقه چند در

 از و شده مسموم نارسیسا توسط پیش ها سال و بوده ها آن کودکی همبازی و دوست

 .است رفته دنیا
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 و کنی مخفی من از رو خودت سال همه این تونستی چطور که فهمم نمی هنوزم_

 .کنی زندگی حقیرانه ی کلبه یک توی

 جاناتان ی رفته درهم صورت به نگاهی بود، بازگشته حال زمان به دیگر بار که روبی

 .انداخت

 .کنم می رو کار همون برگردم زمان اون به بازم اگر... ولی جاناتان متاسفم_

 ادامه فورا کاترین و کرده برانداز را او شگفتی با بود شده دلخور حرف این از که جاناتان

 :داد

 و کار اون این برای فقط من... بوده خوشایند من برای تصمیم این که نکن فکر هرگز_

 .نداشتم رو تو با شدن رو در رو شجاعت... چون دادم انجام

 :گفت بریده بریده بود، شده متعجب حرف این از خیلی انگار که جاناتان

 چرا؟ آخه... تو... چی؟_

 :گفت قاطعانه و کشید عمیقی نفس کرد، رها را امیلی های دست کاترین

 ...شدم همسرت مرگ باعث من چون_

 حرف به اعتراض در دارد قصد و شده عصبانی شدت به جاناتان که شد متوجه روبی

 :گفت فورا کاترین که کند باز را دهانش کاترین های

 فکرش که خبری بهترین که دارم و شانس این... چون کنم، نمی فکر بهش دیگه اما_

 .بدم بهت رو کنی می و
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 به نگرانی با و شده جا به جا اندکی روبی کاترین، های حرف از قسمت آن به رسیدن با

 توقع او از آنکه بی خوشبختانه اما انداخت، روبی به کوتاهی نگاه نیز او کرد، نگاه او

 :گفت او. داد ادامه باشد، داشته را راز آن توضیح

 ...سباستی از... از دارم برات مهمی خبر من_

 را اش صندلی و پرید جا از جاناتان که بود نرسیده پایان به کاترین ی جمله هنوز

 .کرد واژگون سرش پشت

 .شدند خیره او به نگرانی با و پریده جا از نیز بقیه او ناگهانی شدن بلند با

. رسید می نظر به تر شکسته دیگری وقت هر از اش چهره و بود پریده جاناتان رنگ

 و کرده جلب خود به را کاترین توجه کرد سعی شد، می دلواپس داشت کم کم که روبی

 به که حالی در و نکرده نگاه او به کاترین اما دارد، باز ماجرا ی ادامه گفتن از را او

 :گفت شد، می نزدیک جاناتان

 ازت رو حقیقت این تونم نمی... اما شی، می حالی چه شنیدنش با حاال دونم می_

 .باشم آسوده و راحت و کنم پنهان

 و گرفته را کاترین های شانه بود، شده مات و سفید ارواح همچون صورتش که جاناتان

 :گفت سختی به

 کجاست؟ اون که بگو بهم فقط میکنم، خواهش کجاست؟ اون... اون_

 :گفت فورا نگرانی با نداشت؛ را جاناتان روز و حال این دیدن طاقت که روبی

 ...من دیدمش، من خوبه حالش اون_
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 به پشتش و رفته عقب عقب شد، می نزدیک او به سرعت با که جاناتان دیدن با روبی

 .خورد چادر

 شانه کرد می احساس که روبی داد، تکان و گرفت را او های شانه بار این جاناتان

 :گفت تند تند است، شده حس بی او های دست در موجود نیروی خاطر به هایش

 فهمیدم وقتی فقط کیه، اون دونستم نمی من... و گرفت قرار ما راه سر سفر اول اون_

 خودش با و جیمز و سلنا یعنی...رو ما اون... هزارتو توی... بود دیر خیلی دیگه که

 ...برد

 :گفت ضعیفی صدای با و رفته وا جمله این شنیدن با جاناتان

 ...جیمز و سلنا دستگیری باعث اون... اون داد؟ لو رو شما... اون که اینه منظورت_

 !جاناتان_

 و رفته جلوتر نیز روبی شد، او سقوط مانع و رساند جاناتان به را خود سرعت به کاترین

 بود، شده خم او سنگینی تحمل خاطر به کمرش که حالی در و گرفت را او های دست

 بار این اما خواند؛ فرا سکوت به را او سرش ی اشاره با و کرده نگاه کاترین به نگرانی با

 و کند حفظ را تعادلش کرد سعی او بود، حقایق فهمیدن خواهان که بود جاناتان خود

 :گفت رسایی اما آرام صدای با بعد کمی

 و من پسر بدونم خوام می... شده آدمی جور چه سباستین بدونم خوام می بگو، بهم_

 ...تبدیل هیوالیی چه به جولیا

 !نه_

 و کرده نگاه او به تعجب با کاترین و امیلی که گفت را کلمه این ناگهانی چنان روبی

 .انداخت او به عمیقی نگاه جاناتان
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 بر خودش و کرده نشستن به وادار را جاناتان بود، شده زده خجالت اندکی که روبی

 :گفت مصممی لحن با و زد زانو او مقابل در و زمین روی

 شاید ظاهر در...اون نداشت، هیوال یک به شباهتی هیچ شناختم من که کسی_

 وجود در رو شما روح من... باطن در اما باشه بوده نارسیسا های آدم از یکی به شبیه

 برام پسر اون انقدر چرا که پرسیدم خودم از بارها و بارها... اوخر این دیدم، اون

 ...که فهمیدم حرفش آخرین یادآوری با هزارتو توی... روز اون و آشناست

 حرف؟ کدوم_

 تا ماند خیره او به بزند پلک آنکه بی جاناتان و پرسیده را این کنجکاوی با کاترین

 شروع بالفاصله بود، شده دستپاچه و معذب ها آن نگاه زیر که روبی بشنود، را جوابش

 ی چهره حالت کرد تعریف بیشتر چه هر و کرده هایشان حرف آخرین تعریف به

 .کردند بدل و رد معناداری های نگاه آخر در و ریخته بهم بیشتر جاناتان و کاترین

 کامال داشت سعی که لحنی با کاترین گذشت، سکوت در که کوتاهی مدت از پس

 :پرسید بدهد، جلوه عادی

 گردنبند شدن کنده و سوختگی اون اومدن وجود به از بعد از بعد گفتی پس_

 نه؟ شد، عوض رفتارهاش

 :گفت روبی

 ...ولی آره،_

 درسته؟ نداره، خبر خودش هویت از خودشم که گفت بهت هزارتو توی اون و_

 ...من اما درسته،_
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 آره؟ دیگه مطمئنی تو... بود شده چسبیده پوستش به گردنبند اون_

 ...به ربطی چه این فهمم نمی اما مطمئنم آره_

 :گفت تندی به سپس پرید، جا از و نداده روبی به را بیشتر صحبت ی اجازه کاترین

 .بزارین تنها رو ما دقیقه چند میشه اگه دخترا_

 سرعت به و برخاسته جا از امیلی سپس ماندند، حرکت بی لحظه چند روبی و امیلی

 .شد خارج چادر از

 می نگاه ها آن به واج و هاج و بود نشسته هنوز که انداخت روبی به نگاهی کاترین

 :کرد تکرار دیگر بار کرد،

 .کنیم صحبت هم با باید ما بیرون؟ بری کنم خواهش ازت میشه روبی_

 :گفت ناخودآگاه بگیرد، را اش کنجکاوی جلوی توانست نمی وجه هیچ به که روبی

 جیمز، و سلنا از تر بیش حتی بودم، اون با مدت تمام من بدونم؟ نباید من چرا ولی_

 ...تا بگم براتون اون از بیشتری جزئیات تا کنم کمک بتونم شاید

 :گفت ای قاطعانه لحن با کاترین

 که هایی حرف بررسی به خوایم می فعال روبی، نداریم احتیاج بیشتری جزئیات به ما_

 میایم بدونیم بیشتری جزئیات خواستیم که وقت هر اما بپردازیم، زدی بهمون االن

 .کن باور سراغت،

 ساله پنج ی بچه دختر یک با صحبت حال در گویی که کرد صحبت او با جوری کاترین

 .دهد می او به را نبات آب یک ی وعده و است
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 به نگاهی دلخوری با روبی زد، رنگی کم لبخند و داده او به مختصری هل سپس

 نظر به اما دهد، نشان چادر در او حضور برای را موافقتش او شاید تا انداخت جاناتان

 با هنوز او باشد، شنیده را ها آن های حرف از کدام هیچ حتی جاناتان که رسید نمی

 .کرد می زمزمه را چیزهایی لب زیر و مانده خیره ای نقطه به مبهم و گنگ حالتی

 .روبی ممنونم_

 سپس کرد، بیرون چادر از کامال را او و داده روبی به تری محکم هل بار این کاترین

 .گذاشت خود حال به اش دلخوری همان با را روبی و بسته محکم را ورودی

 اعتماد بهم هنوز ام اینجا مدت همه این اینکه با بدونم، نباید من! مسخرست_

 .ندارن

 به فکری ناگهان اما افتاد راه به امیلی و خودش چادر سمت به عصبانیت با روبی

 رویی کم با و انداخت اطرافش به نگاهی عجله با. بازگشت را رفته راه و زده سرش

 اما است زننده و زشت بسیار عملش که دانست می کرد، نزدیک چادر ورودی را سرش

 .بگیرد را خودش جلوی توانست نمی که بود کنجکاو سباستین راز فهمیدن برای آنقدر

 فراموش رو اش گذشته تا کرده طلسم و سباستین اون شنیدی؟ گفت؟ چی شنیدی_

 ...اون کنه،

 :گفت که رسید گوش به کاترین ی زده هیجان صدای

 کنم؟ می منم که کنی می رو فکری همون هم تو پس_

 ...جز باشه تونه نمی ای دیگه چیز هیچ آره ، آره_

 ...ها نیرو انتقال طلسم_
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 در اما کرد، فکر کاترین آخر ی جمله به و کرده دورتر ورودی از را سرش اراده بی روبی

 ای فایده کردن فکر بود، نخورده گوشش به طلسمی چنین نام گاه هیچ مدت این تمام

 و چسبانده ورودی به را گوشش دیگر بار کاترین متعجب صدای شنیدن با. نداشت

 :شد گوش سراپا

 ...که باشه کرده و کار این اون اگر جاناتان، ولی... ولی_

 به رو خودش اختیار سباستین اگر... چون کشونده نابودی مرز به و خودش واقع در_

 ...کنه قطع کامل طور به و اتصال و بیاره دست

 .میاره دست به هم رو نارسیسا درونی های نیروی خودش، نیروهای بر عالوه_

. گرفت را دهانش جلوی دست با و کشید صداداری نفس حرف این شنیدن با روبی

 به نارسیسا خود که فرصتی باشد، آمده پیش برایشان فرصتی چنین که کرد نمی باور

 .بود آورده وجود

 نگاه آدونیس دلگیر آسمان به دیگری دید با بار این و گرفته فاصله ورودی از دیگر بار

 نیز نارسیسا کردند، می قطع را اتصال و دادند می نجات را سباستین ها آن اگر کرد،

 .رفت می شمار به عادی انسان یک او همچون

 شد، برپا دلش در بسیاری اشتیاق و شور و نشست روبی های لب روی عمیقی لبخند

 :رسید گوش به دیگری فریاد بکشد، ای شادمانه فریاد بخواهد آنکه از قبل درست اما

 بری؟ اونجا به خودت خوای می... خوای می شدی؟ دیوونه تو چی؟_

 .میدم نجات و پسرم و رم می اونجا به خودم آره،_

 .زاره نمی زندت کشه، می رو تو اون بکنی، و کار این نباید تو نه! نه_
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 ترجیح پس بیاد، سرش بالیی خبرم با پسرم موندن زنده از که حاال باشه قرار اگر_

 .بمیرم نجاتش برای میدم

 !نه جاناتان،_

 دهانی با و کند پنهان را خود نکرد فرصت روبی که شد باز ناگهانی آنقدر چادر ورودی

 .شد خشک جایش سر باز

 نگاه چنان خود، از سانتی چند ی فاصله در درست هم آن روبی دیدن با جاناتان

 چنین این را او گاه هیچ زیرا شد، پاره روبی دل بند که انداخت او به غضبناکی

 :بود نگران و ترسیده بسیار لحظه آن در و ندیده خشمگین

 ...من... چادر... که میرفتم داشتم من... من_

 سرزنش نگاه آخر در و کند ردیف هم درکنار درستی به را ها کلمه توانست نمی روبی

 .بیندازد پایین را سرش شرمندگی با و کند سکوت که شد باعث کاترین آمیز

 .زد کنار را او و کرده اکتفا نگاه همان به بزند، حرف کلمه یک حتی آنکه بی جاناتان اما

 :گفت زنان فریاد و افتاده راه به سرش پشت نیز کاترین

 !حماقته قصر به رفتنت میدی، کشتن به و خودت داری تو_

 :گفت ناباوری با و شده شوکه حرف آن شنیدن با بود مانده حیران که روبی

 قصر؟ به برین میخواین شما... شما_

 :گفت تندی به جاناتان

 !نکن دخالت تو_

 :گفت لجاجت با و کرده اخمی روبی
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 !برین شما زارم نمی من وای_

 :گفت عصبانیت با جاناتان

 !نکن دخالت مسئله این تو گفتم بهت_

 جاناتان خشمگین ی چهره به کند خالی را میدان نداشت قصد وجه هیچ به که روبی

 :گفت قاطعانه ایستاد، می او مقابل حالی در و نکرده اعتنایی

 .برین بزارم نداره امکان_

 :گفت ناراحتی با کرد، می نگاه دو آن به نگرانی با که کاترین

 .بری نباید تو گه می درست روبی ، جاناتان_

 نمی! منه پسر شده، اسیر قصر اون توی سالهاست که کسی نیستین؟ متوجه چرا_

 .بشه اون به من رسیدن مانع کس هیچ دم نمی اجازه فهمین؟ می بمونه تنها زارم

 :گفت خطرناکی لحن با و انداخته روبی به ترسناکی نگاه سپس

 .کنار برو_

 .انداخت باال را ابروهایش و داد فرو را دهانش آب ترس با روبی

 حرکتش همین و آورده باال را دستش ای لحظه لرزید، می خشم شدت از که جاناتان

 از کاترین و بگیرد صورتش مقابل تدافعی حالت به را هایش دست روبی که شد باعث

 می خنده به را او حتما حالت آن در دو آن دیدن بودند دیگری شرایط در اگر. بپرد جا

 :کرد تکرار دیگر بار و کرده پاک را اش پیشانی عرق فقط لحظه آن در اما انداخت

 .کنار برو_
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 اش بینی که کرد وانمود و شده سرخ بود، صورتش مقابل هایش دست هنوز که روبی

 :گفت ضعیفی صدای با گاه آن خاراند، می را

 .نمیرم_

 :گفت ناراحتی با بود، شده کالفه بحث این از که کاترین

 .کنم استفاده زور از شم می مجبور نیای کوتاه اگه جاناتان_

 بزند، می حرفی آنکه بی و آورده در ای مسخره شکلک حرف این شنیدن با جاناتان

 .داد تکان او جلوی فروشی فخر با را هایش دست

 میان جدال به و گرفته را خود جلوی سختی به نه، یا بخندد باید دانست نمی که روبی

 .کرد نگاه دو آن

 ام، کی من نره یادت اما پیرمرد؟ درسته کشی، می من رخ به نیروهاتو داری پس_

 .بیوفتی در من با نکن سعی

 ناگهان که بزند کنار راهش سر از را روبی خواست و کرده کاترین به کجی دهن جاناتان

 سمت به هوا در باد جریان مانند رنگی سفید نیروی: پیوست وقوع به هم با اتفاق دو

 رسید گوش به آشنایی صدای سپس زد، اش شانه به محکمی ی ضربه و رفته جاناتان

 :گفت که

 چه داشت، داغونی ی قیافه هم جوری همون بیچاره دماغش؟ تو زدم چجوری دیدین_

 ...که االن به برسه

 با بود، جاناتان سوی از واکنشی منتظر هنوز و بود مانده مبهوت و مات که روبی_

 اش زندگی ی صحنه بهترین و ترین عجیب با... و برگشت آشنا صدای آن شنیدن

 :زد جیغ شخصی ناگهان شدند، کوهستان وارد خونسردی با آدریان و دین: شد مواجه
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 !آدریان_

 و جر از دست دیگر نیز کاترین و جاناتان رساند، ها آن به را خود دوان دوان امیلی

 تنها ها آن که بود آن موضوع اما کردند، می نگاه صحنه آن به حیرت با و کشیده بحث

 ...او پشت درست و شده پدیدار رابین میزان نا و عجیب سر سرشان پشت از نبودند،

 !سلنا_

 های زخم وجود با که دوید جیمز و سلنا سوی به معطلی بی ای شادمانه فریاد با روبی

 .خندیدند می صورتشان پهنای به لباسشان پارگی و صورت سطحی

 دست رویایی دنبال به لحظه آن در انگار کشید، طول ها سال ها آن به رسیدن گویی

... اما شود، ناپدید و بترکد حبابی همچون بود ممکن لحظه هر که دوید می نیافتنی

 گرفت، می آغوش در را ها آن دوی هر که هنگامی روبی و نشدند ناپدید جیمز و سلنا

 .کرد درک وجودش تمام با را موجودیتشان

 بودین؟ کجا شما... شما_

 :گفت و داد تکان را سرش بود، شده سرازیر هایش اشک خوشحالی شدت از که سلنا

 ...االن اما کنم، می تعریف برات رو همه_

 !هستیما اینجا هم ما انگار! اوی_

 به آشنایی صدای ناگهان که بدهد دین به جوابی خواست و زد وسیعی لبخند روبی

 داشته حضور مکان آن در و لحظه آن در صاحبش نداشت امکان که رسید گوش

 :باشد

 ما؟ استقبال بیاد خواد نمی کسی_
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 با و رفته ها آن به ای غره چشم بدخلقی با که بود رافائل به متعلق آشنا صدای این

 و کرده عبور مرز از کامال کالینوس زنان و مردان از کثیری جمعی همراه به فرد، کمک

 .ایستاد روبی کنار

 و مانده باز کمی دهانش کند، باور کوهستان در را ها آن دیدن توانست نمی هنوز روبی

 .بودند شده گشاد حیرت شدت از هایش چشم

 دیدی؟ روح نکنه دختر؟ چته_

 های تکان کرد می سعی که حالی در و انداخته رافائل دلخور صورت به نگاهی روبی

 نادیده را بود شده آشنا او با کالینوس در که سفیدی و سرخ و فربه زن ماریا، دست

 :گفت دستپاچگی با بگیرد،

 .کردم تعجب کم یک فقط من... من البته،...ا_

 :گفت آرامی صدای با بود، گرفته اندکی اش چهره که فرد

 .بود آور تعجب هم ما خود برای راستش_

 کمال در که بگوید چیزی ها آن به آمد خوش برای خواست و زد لبخندی زور به روبی

 :گفت و شتافته کمکش به جاناتان شانسی خوش

 من. بگم آمد خوش آدونیس به رو شما فرد به منحصر و ناگهانی حضور بدین اجازه_

 ...مردم و ملکه خدمتگذار جاناتان،

 !رهبر و_



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربرzahra bagheri ( |  لیانا رمان سوم جلد) جنگل میان ای کلبه رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

365 

 

 می زبانی بی زبان با که رسید می نظر به کرد، گوشزد را این دور ی فاصله از دین

 آنجا در را کردن امر و دادن دستور ی اجازه که کسی تنها که بفهماند رافائل به خواهد

 .است جاناتان فقط دارد

 و انداخته جاناتان به نگاهی بدگمانی با بود، نیامده خوشش حرف این از که رافائل

 بود، کرده گم را کالم ی رشته سر لحظه چند برای که جاناتان. داد اش بینی به چینی

 :گفت و کرده مکث کمی

 تر واضح طور به... یا و رهبر این از قبل تا من گفتم می که طور همون! بله... ا  _

 ملکه هاست، اون پیشوای و رهبر که کسی تنها حاال، از اما بودم، مردمم راهنمای

 .هستن

 :گفت و کشیده رافائل سمت به را کاترین جاناتان

 .کاترین ملکه_

 با بودند، رسیده راه از تازه که کسانی تمام و آمد وجود به عجیبی ی همهمه بالفاصله

 .دادند نشان یکدیگر به را او دست با و کرده برانداز را کاترین سرتاپای حیرت

 و رفته جلوتر شود، دستپاچه ها اشاره و ایما و خیره های نگاه زیر آنکه بی کاترین

 :گفت

 احترام مورد من برای همیشه کالینوس مردم شدم، خوشحال شما با آشنایی از_

 .بودن

 :گفت آرامی صدای با کرد، می نگاه او به موشکافانه هنوز که رافائل

 .بود رسیده هم کالینوس به حتی شما ی آوازه! بله... کاترین ملکه_
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 تک تک به شده تنگ هایی چشم با چنان هم او و زد رافائل به لبخندی کاترین

 .کرد می نگاه بودند، ایستاده کنارش در که کسانی

 کنه؟ راهنمایی اقامتگاهتون به رو شما روبی که چطوره... ا  _

 به نیازی اما بخورد، محکمی تکان روبی شد باعث و گفت را این شادمانی با جاناتان

 اش بینی از را هوا ناخوشنودی با رافائل خود زیرا نبود روبی مخالفت

 :گفت و کرده خارج از

 هان؟ بدی؟ نشون رو اقامتم محل خودت که چطوره کنم، نمی فکر نه نه روبی؟_

 جاناتان انگار که کرد می رفتار جوری او افتاد، راه به جمله این گفتن از پس رافائل

 دور به غضب و خشم با بقیه که شد می باعث همین و اوست شخصی خدمتکار

 .کنند نگاه شدنش

 :گفت سرخوشی با نبود، خیالش عین انگار که جاناتان اما

 خب،... ا  ... ولی... کنم حاضر کامال و اقامتگاهشون... تا رم می من پس! حتما! بله_

 .رفتم من

 ها چادر سمت به کاترین همراه به شد می عوض اش چهره حالت کم کم که جاناتان

 نتیجه آن به و دید را حفاظتی مرز به او ی عاجزانه و خیره نگاه روبی اما افتاد، راه به

 پسرش به را خود و کرده رها را چیز همه لحظه همان توانست می جاناتان اگر که رسید

 .نداشت دیگری ی چاره لحظه آن در گویی اما رساند، می

 ی بقیه داد، تکان ناراحتی با را سرش و زد روبی ی شانه به دست با فرد که هنگامی

 .رساندند رافائل به را خود و افتاده راه به دنبالش به نیز کالینوس مردم
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 :گفت بالفاصله و کرده رافائل به ای اشاره انگشت با دین ها آن شدن دور با

 !داشتیم کم رو یکی همین فقط_

 :گفت حرارت با او حرف تایید در آدریان

 دست از فرار برگردیم، آدونیس به تا کشیدیم عذاب چقدر دونی نمی میگه، راست_

 احمق   هافوی هاف پیرمرد اون با زدن کله و سر... طرف یک لعنتی های سرباز اون

 ..چل و خل ی دیوونه کودن  

 !طرف یک_

 برافروخته و سرخ عصبانیت شدت از آدریان زیرا کرد، کامل را او ی جمله فورا دین

 .بود آمده بند نفسش و شده

 :گفت و زده عمیقی لبخند اراده بی بود، دوستانش تماشای محو هنوز که روبی

 .همتون... سالمین که خوشحالم_

 به دقت با که سلنا اما زدند، مهرآمیزی لبخند او احساسات ابراز جواب در همگی

 :گفت آرامی به کرد، می نگاه او صورت

 خوبه؟ حالت تو روبی؟_

 ی درباره توضیحی شود مجبور آنکه از قبل و انداخت او صورت به گذرایی نگاه روبی

 :گفت بلندی صدای با بدهد بود، افتاده هزارتو در که اتفاقاتی

 .کنین استراحت باید بیاین باشین، خسته خیلی حاال کنم فکر. خوبم من_

 :گفت او گوش در آهستگی به سپس

 22# بهمجدید رو چیزهایی یک باید بیاین، تا دو شما_
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 .بدین توضیح

 به رسیدن محض به و افتاده راه به ها چادر پشت سمت به جیمز و سلنا او، بنابراین

 :کردند صحبت به شروع امنی، جای

 رفتن از بعد اصال اینجا؟ اومده چطوری ملکه شده؟ خبر چه بگی خوای نمی! روبی_

 افتاد؟ اتفاقی چه ما

 :گفت و داد تکان را سرش روبی

 .بودین کجا مدت همه این بگین بهم باید قبلش اما میدم، توضیح بهتون_

 :گفت جیمز و کردند بدل و رد عجیبی نگاه جیمز و سلنا

 بگم؟ من یا میکنی تعریف خودت_

 :گفت و گرفته صورتش مقابل ا دستش عاجزانه سلنا

 .میافتم وحشت به هم روز اون یادآوری از حتی که من بگو، تو_

 :کرد صحبت به شروع کوتاهی مکث از بعد و انداخته نگاهی سلنا به نگرانی با جیمز

 خب، ولی بدیم لو رو تو جای کردن مجبورمون شدیم خارج هزارتو از اینکه از بعد_

 ...برداشتن سرمون از دست هم اونا کردی، فرار تو که گفت و رسید موقع به سباستین

 خبر بود، شده بدل و رد هنری و سباستین بین که ای مکالمه از کمابیش که روبی

 :گفت فورا است

 .بودن کرده طلسم قبل از رو هزارتو چون کنم فرار نتونستم من ولی اینطور، که_

 :گفت تعجب با سلنا
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 بود؟ کرده و کار این کی_

 دقیقه چند من بود، کشیده رو ما دستگیری ی نقشه قبل از اون احتماال! نارسیسا_

 .نداشته خبر ماجرا از سباستین خود حتی که فهمیدم شما از شدن جدا از بعد

 :گفت انزجار به آمیخته ترحم با سلنا

 .داد باد به و خودش سر هم انداخت دردسر به رو ما هم! احمق ی پسره_

 ها آن برای سباستین ی درباره را چیز همه زودتر چه هر که نداشت قرار و تاب که روبی

 دهان شد، تمام صحبتش وقتی و کرده اطالعاتش تمامی دادن به شروع کند، تعریف

 :بود مانده باز کامال تعجب شدت از دو آن

 جاناتانه؟ پسر سباستین،_

 !آره خوشبختانه، یا و متاسفانه_

 :گفت ناباورانه جیمز

 محض به داد، نجاتمون اون که آوردیم شانس ما نداره، هم کردن فکر دیگه که این_

 ولمون هم بعد و آورد جنگل توی تا سربازا چشم از دور رو ما اون آدونیس به رسیدن

 راه دنبال مدت تمام چون کشید، طول ما اومدن همین واسه اصال. بریم که کرد

 .بودیم برگشت

 :گفت ای آهسته صدای بد و انداخت روبی به ای مشتاقانه نگاه جیمز

 ...و بود جاناتان پسر چون داد نجاتمون این برای اون. بود همین دلیلش پس_ 

 :گفت فورا او غلط گیری نتیجه جواب در روبی
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 خودش واقعی هویت از خودشم هنوز اون نداره، موضوع به ربطی شما نجات نه،_

 یک اون که بود شده باعث گردنبند اون شدن جدا گفتم که بهتون. نداره خبر

 .بشه نزدیک انسانیت به کم یک و بیاره یاد به چیزهایی

 دوردستی ی نقطه به نفر سه هر ، رفت فرو مطلق سکوت در جا همه ای لحظه چند

 در سخت در که سلنا سپس اندیشیدند، می اخیر اتفاقات به و بودند شده خیره

 :پرسید کنجکاوی با بود، شده غرق افکارش

 .برگشته کوهستان به چطوری ملکه که نگفتی بهمون راستی،_

 آن تمام در اتفاق ترین انگیز هیجان کاترین، ملکه کردن پیدا کرد می گمان که روبی

 تعریف ها آن برای جزئیات با را جنگل در آمده پیش اتفاقات تمام است، بوده مدت

 :گفت آخر در و کرد

 .زدم می حدس که همونطوری درست هستش، ای العاده فوق زن اون_

 :گفت و خندید رسید، می نظر به زده هیجان روبی همچون که سلنا

 سر موقع سر همیشه بود، پوسایدون حضور ملکه، شدن پیدا از بهتر من نظر به ولی_

 نه؟ مگه شه، می پیدا اش کله و

 :گفت و زد نیشخندی جیمز و کرد تایید را او حرف لبخند با روبی

 نه؟ مگه شی، می تشنج دچار پوسایدون دیدن با دفعه هر کنم فکر_

 .رفت دو آن به اساسی ی غره چشم روبی و خندید سلنا

 افتاد؟ اتفاقی چه ما رفتن از بعد بگی خوای نمی روبی،_
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 احساس را دلش در چیزی ریختن فرو آشنای حس آسا برق ی لحظه یک در روبی

 با و برگردانده ها آن از را رویش بود، بسته را گلویش راه که بغضی با گاه آن کرد،

 در که داد توضیح برایشان سریع آنقدر را چیز همه داشت شدیدی لرزش که صدایی

 .کنند درک درستی رابه حرفهایش معنی تا کشید طول ای دقیقه چند کار آخر

 ی وقفه بی های اشک کند، تر سنگین را دلش اندوه و غم توانست می که چیزی تنها

 تمام با را پدرش رفتن دیگر بار یک شد می باعث و شد می ریخته که بود سلنا

 .کند باور وجودش

 ی همه و گرفته را خودش جلوی که بود سخت سنگین، و گران بار آن تحمل بود سخت

 ...بسپارد فراموشی دست به را اش زندگی تلخ اتفاقات

 عذابی و رنجی دیگر صورت آن در شدند، می خاموش همیشه برای احساساتش کاش

 چیزی چنین که افسوس برسد، پایان بی و ژرف آرامشی به توانست می و نداشت

 ...نبود پذیر امکان

* 

 (نبرد آغاز)

 دور فرد و امیلی جیمز، و سلنا آدریان، و دین همراه به روبی و بود گذشته نیمه از شب

 می نگاه اش نارنجی و قرمز های شعله به زده غم هایی چهره با و نشسته آتشی

 .کردند

 :گفت بمی صدای با بود، داده تکیه زانوهایش به را سرش که فرد

 .نشد باورم گفت، بهم مایکل ی درباره دین وقتی_

 :گفت و زد تلخی لبخند روبی
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 .شد نمی باورم کردم می نگاه بهش بودم و نشسته کنارش وقتی منم اتفاقا_

 :کرد بلند را سرش و کشید عمیقی نفس فرد

 شانس بیرون، بزنیم کالینوس از بدبختی با آخر لحظات شد باعث لعنتی اون_

 .موندیم زنده که آوردیم

 :گفت امیدی نا با دین

 دیگه حاال بیاریم؛ اینجا به رو اونا خواستیم می جنگ برای فقط که باش رو ما_

 !شدن موندگار

 و و فشرده را روبی دست ها آن به توجه بی فرد اما زدند، پوزخند آهسته جیمز و سلنا

 :گفت

 .متاسفم_

 :گفت آدریان و دین به خطاب و زد او به کمرنگی لبخند روبی

 برین؟ کالینوس به خواست شما از کی_

 که حالی در و نشسته صاف بود، کرده جمع را خود سرما شدت از لحظه آن تا که دین

 :گفت داد، می جلو را اش سینه غرور با

 تو که حاال گفتم خودم با دونی می. بود خودم پیشنهاد اول از اصال خواستم، خودم_

 یک حداقل بهتره پس بشی انسان یک... ا  ... انسان   یک به تبدیل ما مثل خوای می

 نه؟ مگه بود، خوبی فکر بندازیم، راه و جنگ پر دست با و کنیم درست ارتش

 :گفت خونسردی با او و کرد نگاه روبی به امیدوارانه دین

 .بشین کشته بود ممکن بود، احمقانه و اشتباه اساس و پایه از نقشه این! نه_
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 :گفت لب زیر و رفت او به ای غره چشم دین

 .نیافتاده راه دردسر دنبال بارها خودش که بگه کسی باید و این_

 :گفت خوشرویی با دین، غرولند به توجه بی روبی

 با رو ها اون شدین موفق شما باالخره بوده، بد هم کامال بگم تونم نمی خب، اما_

 .دیگه بیارین خودتون

 :گفت کنان خنده بود، نزده حرفی لحظه آن تا که امیلی

 !هوشمندانه هم بوده احمقانه هم زمان هم کارشون گیریم می نتیجه پس_

 !دقیقا_

 سکوت تا کشید طول لحظه چند و کردند خندیدن به شروع آدریان و دین جز به همه

 دزدکی مدت تمام فرد که شد متوجه روبی ثانیه چند همان در اما شود، برقرار دیگر بار

 .شد متعجب بسیار و کند می نگاه خیره امیلی به

 ...میره داره جاناتان رو، اونجا! هی_

 .چادرها پشت_

 :گفت و پرید جا از بالفاصله و کرد کامل را دین ی جمله روبی

 .گردم برمی االن همین من_

 .رساند او به را خود و زده دور را ها چادر دوان دوان سپس

 .اومدی موقع به درست شد، تموم شمارشم االن همین_
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 بود کنارشان در که سنگی روی که حالی در او و کرده نگاه جاناتان به تعجب با روبی

 :گفت خونسردی با نشست، می

 این به اصلی ی محوطه از داشتی که دیدم خودم نداره، جادو به ربطی دیگه این_

 .میومدی سمت

 :نشست کنارش در و زد لبخندی روبی

 .کنم عذرخواهی امروز بابت تا اومدم_

 .بود بعید من مثل پیرمردی از رفتار اون منم، بخواد عذر باید که اونی من؟ یا تو_

 :گفت قاطعانه و داده تکان مخالفت با را سرش روبی

 چقدر موضوع باشه، میون در عزیزانمون از یکی پای وقتی که کنم می درک من! نه_

 .کنه می فرق

 بخار به خیره آنگاه فرستاد، بیرون را سردش نفس و کشید عمیقی نفس جاناتان

 :گفت آرامی صدای با شد، می خارج دهانش از که غلیظی

 ...عشق و. پرمفهومیه و عمیق ی واژه چه... خانواده_

 وقتی اما زمینی، روی انسان ترین کامل انگار هست وقتی... عجیبیه چیز عشق_ _

 .ایستادی زندگیت کجای که فهمی نمی خودتم حتی نیست

 :گفت خوشحالی با و انداخته روبی به برانگیزی تحسین نگاه جاناتان

 ...یا رسیدی نتیجه این به خودت! ای العاده فوق تعبیر چه_

 .بود رسیده عشق واقعی درک به اون که میکنم حس و شنیدم لیانا پرنسس از اینو_
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 زد لبخندی روبی کرد، زمزمه خود با را لیانا نام و کرده نگاه خیره او به تعجب با جاناتان

 .داد شرح او برای را رویایش تمام و

 :گفت مکث ای ثانیه از پس بود، رفته فرو فکر در سخت که جاناتان

 .باشن بوده خواب دیدی که چیزهایی کنم نمی فکر_

 :گفت خوشحالی با روبی

 بودن؟ من کنار در واقعا پرنسس کنین می فکر هم شما پس_

 :گفت و انداخت او به مهرآمیزی نگاه جاناتان

 ما کنار در هم حاال همین که معتقدم و. بودن کنارت در ایشون که مطمئنم. بله_

 .نبرد درمیدان چه االن چه. هستن

 دیگر بار یک که بود امیدوار گویی بست را چشمهایش ای رویاگونه حالت با روبی

 :گفت اطمینان با سپس ببیند، را لیانا داشتنی دوست و زیبا صورت

 .میدم نجاتش من_

 قصر ی تیره پیکر از را نگاهش بود، نشده او ای حرف متوجه ای لحظه برای که جاناتان

 :گفت و شده منظورش متوجه لحظه یک در آنگاه کرد، نگاه او به تعجب با و گرفته

 ...و رم می اونجا به خودم من بکنی، کاری چنین بزارم نداره امکان_

 .برین اونجا به شما بزارم نداره امکان منم_

 :داد ادامه او و کرده نگاه روبی به باز دهانی با جاناتان

 و شم می قصر وارد درست ی نقشه یک با بندازه، دام به منو زارم نمی بار این_

 .میدم نجات رو سباستین
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 ...اما_

 کار این با نیست، اون نجات فقط موضوع. بدین رو اجازه این بهم میکنم خواهش_

 از و فرصت این وقت هیچ... من و کنیم وارد نارسیسا به شدیدی آسیب بتونیم ممکنه

 .دم نمی دست

 نارسیسا مخوف و تاریک قصر به خیره و برداشته جاناتان نگران نگاه از چشم روبی

 :کرد زمزمه

 در تو که طوری همون. بشی مردم این اذیت و آزار باعث این از تر بیش زارم نمی_

 قصر وارد همین قصد به منم... کردی وارد آسیب ما روح و جسم به سالها این تمام

 !قدرت... ضعفته نقطه که زنم می جایی از درست رو تو و شم می تاریکت

 .باش منتظرم... نارسیسا باش منتظرم پس

 

 

 

 

 ۱۳۹۷ اردیبهشت سوم جلد پایان

 ...دارد ادامه

 

 

 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربرzahra bagheri ( |  لیانا رمان سوم جلد) جنگل میان ای کلبه رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

377 

 

 /http://forum.1roman.ir/threads/17268: تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

 که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب


