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 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 نفرت و عشق خالق نام به

 :خالصه

 

 دخترک و سازندمی داستانی هااین از هرکدام! شایعه یک جنگل، یک نفرین، یک

 دخترک که راهی به. نیست مشخص انتهایش که راهی به دهندمی سوق مارا داستان

 زندگی گاهی که فهمدمی دخترک راه این در. شود رها هاسختی از تواندمی ما یقصه

 به ولی نفرین؛ یک برای شودمی طرد دخترک که راهی به شود،می سخت چقدر

 !ارامش؟ یا عشق! کند؟می انتخاب را کدام دخترک راستی

 

 : اسم به راجع ای نکته

 حس یک فقط و کندمی نابود را رحم و بردمی بین از را عشق که ستچیزی نفرین

 . عشق جنس از سترنگی قرمز، و! ترس ماند،می باقی

 !است؟ ممکن اینها ترکیب حاال
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 ...هست و بوده همیشه که عزیزی به تقدیم

 

*** 

 :مقدمه

 همان اینجا زد، لبخندی. بود شده خیره گیالس یشکوفه هایباغ به لذت با آوریل

 او و رسید آرزویش به که جایی همان شد، طرد که جایی همان بود، او با که بود جایی

 و عشق میان آسان، انتخابی ؟!این از بهتر انتخابی چه نظرش به و بود کرده انتخاب

 ! آرامش

 .نیست حاال که اویی بشنود، او اینکه امید به کرد، زمزمه بغض با لب زیر

 ...ماند باتو میتوان

 ...آلونک یک زیر

 دریاچه یک پیش

 ...زدخواهم باتو را عشق

 ...نیست مهم آرامشم

 ...!باش فقط تو

*** 

 اول پارت

 «نفرین این آغاز سر»
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 که دختری جیغ وصدای! بود شده ازدحام( دارویی گیاهان مغازه)والوِج در جلوی

 همه! را رحم بی هایانسان این دل بجز آورد،می درد به را انسانی هر دل هایشفریاد

 و بودند ایستاده والوج دور و بودند کرده رها را خود چوبی هایمغازه ها،فروشنده

 ترحم حس با افرادی نشدند، انتخاب آنها اینکه از خوشحال افرادی بودند، تماشاگر

 !دختر این برای نبود، ناراحت کس هیچ ولی

 من من؟چرا چرا. خوامنمی من: گفتمی ناامیدانه امیدی با و کشیدمی فریاد دخترک

 بشم؟ انتخاب باید

 به توجه بدون مادرش ولی مادرش، از خواست، کمک نفر یک از فقط آخر در او و

 میان از هم را عشق نفرین این که راستی به و! رفت و کرد پشت او به ٬فریادهایش

 !بود برده

 او به محافظش دو با بود شده نفرین هایعروس انتخاب مسئول اینکه مثل که زنی

 آن که گرانی و فاخر لباس این چقدر دخترک، نظر در لحظه آن در و رفت و کرد پشت

 !بود منزجرکننده بود، پوشیده زن

 میان، این در و رفت بین از کامال اینکه تا شد کمتر و کم ازدحام دربار، زن آن رفتن با

 !شد تنها میبیند، را اینجا که ستروزی آخرین این میدانست که دخترکی

 !است شدن قربانی مزایای از یکی این و قصر در حتی برود جا همه داشت حق امروز

 به آرام پرغم دلی با و کرد نمی درک را چیز هیچ ٬بود شده تهی قلبش کرد می احساس

 آخر تا داشت انتظار که کسی و داشت خبر آنجا از خودش فقط که رفت باغی سمت

 ...ولی باشد او پیش عمرش
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 و زمین بر سبزی یجامه بجز و بود سبز سر جا همه. بود آرام همیشه مانند باغ

 بزرگ بر باغ وسط در که تابی روی نشست، تابی روی آوریل! نبود رنگی هیچ درختان

 شده آشنا شخص آن با که بود جایی اینجا. شد خیره اطراف به. بود وصل درخت ترین

 دخترک. بود خاص دخترک برای اینجا و بود براق آسمان نبودند، بلند هادرخت. بود

 نگاه خود کنار به کرد احساس خود کنار را کسی یسایه که بود رفته فرو خود در هنوز

 .بود خودش کرد،

 و گرفته یچهره به. بود گرفته دیدنش با آرامشی گویی زد تلخ لبخندی دخترک

 :وگفت زد زل جاناتان قرمز چشمان

 !نکردن توجه من به حتی کنن؛ گریه باید که کسایی! میکنی؟ گریه چرا_

 : گفت دار خش و زده خجالت لحنی با و کرد نگاه دخترک به

 !ببخشید_

 :پرسید باتعجب

 !چی؟ برای_

 :گفت پشیمانی و ترس باتمام و انداخت پایین را سرش

 !ترسوام اینقدر که اماببخشید بدم نجات رو تو راحت خیلی تونممی من_

 !فهممنمی رو منظورت_ 

 !ولیعهدم من... من اینکه... اینکه بگم، پیش وقت خیلی خواستممی اینو آوریل_ 

 تو... یعنی... یعن: گفت گیجی با ٬بود زده خشکش زد زل او به تعجب با آوریل

 کنی؟نمی کمکم بمیری ترسیمی چون ولی بدی نجات منو تونستیمی
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 و قلبش روی های زخم تمام تلخی به زد، تلخ پوزخندی آوریل و پایین انداخت را سرش

 :گفت دار نیش لحنی با

 ای دیگه کس هر از بیشتر من آوریل گفتی اومد، یادم ها گفتی؟ چی روز اون تو_

 !دنیاست آخر امروز دونستمنمی! پاتم به پا دنیا آخر تا من گفتی! دارم دوست

 !داشت آرامش آن در که جایی تنها ،"والوج" سمت رفت و شد بلند آرام و

 انتظار شاید! نفرین این نکردن باور بود زیادی انتظار شاید! داشت زیادی انتظار شاید

 کرد احساس! گذاشتی مایه خود جان از برایشان که کسایی گذشتن جان از بود زیادی

 بر آهنین قفل یک و بود کرده بیرون را ها انسان تمام قلبش نیست، کسی قلبش در

 !گذاشته آن روی

 بودنش ارزشبی به تا بخوابد بود بهتر. خوابید آرام و گرفت خوابش کم کم. شد شب

 .کند فکر

 یهمه از تر ترسناک! بود ترسناک. بود آلود مه و تاریک جنگل وسط شد که بیدار

 !عمرش لحظات

*** 

 دوم پارت

 «آشنایی»

 

 کرده رها جنگل وسط در را او بود خواب وقتی اینکه مثل. بود مه وسط شد که بیدار

 لباس بود، کرده توجه لباسش به تازه و میکرد نگاه اطراف به ترس با دختر. بودند
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 که قرمزی ماسک و بلند، و دار پف دامن و بود لباس باالی در مشکی طرح با که قرمزی

 این بود، گرفته را کنند افسون میتوانست را هرکسی که رنگش مشکی هایچشم دور

 !میکرد اثبات است؛ قربانی یک او که را موضوع

! شد آوریل ترس باعث اتمسفر این و مه و بود تاریک جا همه دید، نمی را چیز هیچ

 با! تر بریده هایش نفس لحظه هر شد،می آورتر خفقان برایش اطراف لحظه هر

 : زد فریاد گریه،ناگهان

 !روش؟ اینم کشیدم؟ کم ترسناکه؟ اینقدر چرا دیگه اینجا_

 پیدا انعکاس آن در ماه و هاستاره که دریاچه یک رویش روبه و رفت ازبین مه ناگهان

 بودند، آور خوف پیش ثانیه چند تا هایشانسایه که هایی درخت! شد ظاهر بود کرده

 آرام آرام تاب شب هایکرم و بودند کشیده آغوش در را دریاچه زیبایی هایدست مانند

 ! آوردند دخترک هایلب به را لبخندی و شدند پخش جا همه

 .کرد نگاه اطراف به ذوق با دخترک

 و بست را چشمانش آرام و زد تکیه درخت به و کرد آلودگی خواب احساس بعد، کمی

 که بود این فکر در نگریست، می او به که چشم دو سوترآن! رفت فرو عمیق خوابی به

 او مانند داشت دوست هم او و( کند می فراموش را خود غم زود چقدر دختر این)

 ! باشد

***** 

 پخش جنگل سراسر در را نور که ای دریاچه روشن، درختان. بود شده روشن جنگل

 برانگیزتر تحسین را جنگل این باز و آمدند وجود به خورشید، لبخند با همه میکرد،

 ! بود هازیبایی این از زیباتر موجودی میان این در ولی. کردند
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 وجد به را او اطرافش یمنظره و پرندگان آواز صدای کرد، باز را چشمانش دخترک

 بود خوشحال( دروغه؟ یه نفرین یعنی پس) گذشتمی دخترک فکر در! آوردمی

 کند؟ اعتماد دیگران به توانستمی آیا ولی کند زندگی باز توانستمی

 !کرد حس را بغضش باز شدنش، تنها از شدنش، طرد از بود، گرفته دلش

 و ایسورمه موهای با دید را پسری که انداخت نگاهی چپش سمت به و کشید آهی

 ! بنفش درشت چشمان و ایغنچه هایلب و متناسب بینی با بنفش یرگه چند

 :گفت و کرد برانداز را او تعجب با

 باشی؟ کی شما_

 خاصی هیبت و غرور با پسرک. باشد تر کوچک آوریل از سالی سه دو خوردمی بهش

 :گفت ترحم حس کمی و

 بفرستن؟ برام دختر میخوان کی تا نشدن، درست هنوز شهرتون مردم اینکه مثل_

 صدایش که دخترک! شد پسر تعجب باعث که خنده زیر زد ناگهان و ماند کمی آوریل

 : گفت تیکهتیکه میلرزید، خنده از

 جنگلی؟ نفرین تو نکنه... نکن... نک_

 با پسر! باشد نفرین ساله هیجده پسر یک بود دار خنده برایش. خنده زیر زد و

 :گفت عصبانیت

 چمه؟ من مگه_

 :گفت آوریل

ِ  که کنم باور میخوای نکنه! کنی؟ می شوخی_  ...جنگل نفرین ژیگول تو
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 ناگهان که پسری به باتعجب! ماند نصفه حرفش آسمان در آوریل شدن معلق با

 !شد خیره بود آمده بوجود سیاه بال دو پشتش

 : گفت پسر

 !ژیگول؟ گفتی کی به_

 احساس! بود زده زل آن به ترس با فقط آوریل که بود شده ترسناک آنقدر صدایش

 .است داده دست از را حرکت قدرت دیگر زبانش کرد

*** 

 سوم پارت

 «نفرین این قصر»

 

 دخترک جیغ فقط خاموش جنگل آن در و بودند پرواز حال در آوری سرسام باسرعت

 .شکست می را سکوت که بود

 را چشمانش ترس از دخترک که رفتند بزرگ یصخره یک سمت به سرعت تمام با

 !بست

 احساس که کرد باز را چشمانش وقتی! دارد را کشتنش قصد نفرین این بود مطمئن

 !است شده پرت زمین روی کرد

 یمنظره بادیدن که بزند غر کمی داشت قصد پرتاب، این از میکرد درد کمرش

 در که بود وسیعی یمنطقه رویشروبه! شد خیره اطراف به مبهوت و مات رویشروبه

 !درخشیدمی باشد، شده کار الماس و آینه با گویا که رنگ سفید قصر یک آن وسط
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 دیده دریاچه یک هادرخت وسط و بود گیالس یشکوفه مختلف هایدرخت آن اطراف

 قصر بر نور و کردندمی پرواز هاپرنده آسمان در. کردمی کامل را منظره که شد می

 .ببندد را هایش چشم آوریل شد باعث بازتابشش و تابیدمی ایآینه

 فریاد آوریل ناگهان بود، قصر سوی به رفتن حال در بیخیال که پسرک سمت برگشت

 :زد

 !برم من ترسیمیگــــــــم،نمی_

 : گفت و برگشت تفاوت بی

 !شی خارج محدوده این از تونینمی اصال تازه! نمیری که دونیمی خودت_

 حتی که است شکسته دلش آنقدر دختر این که دانستمی رفت و کرد پشت او به و

 ولی کند می اعتماد راحت خیلی شده طرد که زمانی انسان ٬کند فرار کندنمی سعی

 :گفتمی وار طوطی همینطور و رفت سرش پشت دخترک. داند نمی خودش

 چی؟ یعنی... برم؟ تونمنمی چرا_

 .داشت ادامه قصر تا تکرار این و

! کردمی بررسی را جا همه آشکار بهت و کنجکاوی با دخترک رسیدند، قصر به وقتی

 یا هاگلدان در صورتی هایگل جا همه و داشت ای شده کاری آینه دیوارهای قصر

 مگه) آمد آوریل ذهن در و بود دیوار از شده آویزون یا هاستون روی بر شده پیچیده

 در کس هیچ پیرزن یا مرد خدمتکار برخی بجز و( هست؟ صورتی رنگ اینهمه دختره

 خفقان کمی که کرد احساس آوریل داشت، کم چیز یک قصر زیبای فضای. نبود کاخ

 !نیست آن در شادی حس هیچ کرد احساس آورباشد،
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 حریری تخت با سفید، کامال اتاقی. شدند وارد کرد اشاره پسرک که اتاقی داخل به

 که وسایلی تک تک و بود گیالس یشکوفه باغ روبه که قدی هایپنجره و هاملکه مانند

 :آمد حرف به دخترک ناگهان. بود داشت، نیاز دختر یک

 چیه؟ اسمت میگم-

 .زینه من اسم میگم، ولی نداره ربطی تو به_

 !جنگلی نفرین که تو میگم...ام! زین اها_

 :پرسید گونه فریاد آمده، یادش چیزی گویا

 !سالته؟ بیست و سیصد_

 داره؟ چی مگه_

 !نمیاد بهت اصال...ا  _

 :گفت باشد آمده یادش دیگر چیز گویی ناگهان

 کردی؟می کار چی نفرین هایعروس با تو راستی_

 و شد نزدیک او به آرام زین. نگریست برداشت، دیوار روی از را خود یتکیه که او به و

 کنار را دستش زین! بود کرده خطر احساس! شد می دور او از چرا دانستنمی دخترک

 :گفت و زد شیطانی لبخندی و داد تکیه بود، کرده برخورد دیوار به که آوریلی صورت

 !چیه؟ نفرین عروس یکلمه معنی نظرتبه_

 ...افتاد بودنش قربانی یاد دخترک و

*** 
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 چهارم پارت

 «ناشناخته ماموریتی»

 

 آوریل مظلوم های نگاه دیدن با که گویی زین، ناگهان! کردمی نگاه زین به باترس

 شیطنت از اثری وبدون کرد منحرف را شدونگاهش شل دستش باشد، شده منصرف

 :گفت سرد اش، قبلی

 بعد البته میرفتن، داشتن دوست که هرجا هم اونا. ندارم تو با کاری من! نباش نگران

 !ماموریتشون انجام از

 بود، گرفته آرامش زین حرف با چرا دانستنمی و بود آمده خود به تازه گویا که آوریل

 :پرسید

 ماموریتی؟ چه_

 :گفت و رفت در سمت به زین

 !کن استراحت فعال... فهمیمی خودت_

 و شکستگی دل هزار و ماند وآوریل! گذاشت تنها سوال دنیایی در را دخترک و رفت و

 !کالفگی

*** 

 تعویض را خود هایلباس تواندنمی اینکه از! بود کالفه دخترک و بود عصر

 از و برداشت صورتش روی از را قرمز ماسک کالفگی با. رفت می رژه را اتاق یهمه کند،

 .زد بیرون اتاق
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 هم بلند پاشنه کفش حتی عمرش تمام در که آوریلی و بود بزرگ خیلی دامنش

 شکنجه را او دارند کردمی احساس. برود راه لباس این با باید حاال بود، نپوشیده

 !دهندمی

 کسی ولی کند کمک او به تا گشت شخصی دنبال به رسید، کاخ اصلی سالن به وقتی

 .نبود

 منتها بود صورتی هایگل از پر و بود کاری آینه جاها یبقیه مانند اصلی سالن

 راه شدند،می منتهی باال یطبقه به دو هر که داشت پله راه دو که بود این تفاوتش

 !منحنی رنگ طالیی هایپله

 .آید می او سمت به که دید کوچکی پری ناگهان که گشت قدرآن

 :گفت میزد نفس نفس که گونه همان و ایستاد جلویش

 رو لباستون تا طرف این از بفرمایید... اومدم دیر قدراین... که...ببخشید... سالم_

 .کنید عوض

 !نازی چه تو واــــــــــی_

 مانند آوریل و کرد همراهی را او خجالت با و شد خوشحال تعریف این از کوچک پری و

 !رفت دنبالش به ذوق با بود کرده پیدا را آب که ای تشنه

*** 

 بود، شده شام وقت. بود کتاب خواندن حال در و بود نشسته اتاقش در سکوت در زین

 یک با که دید را آوریل رسید، که آنجا به. رفت خوری غذا سالن سمت به و شد بلند

 و بود تنگ زانو تا که لباسی و بود شده کار سنگ آن یسینه روی بر که بلند لباس

 او به چقدر آبی رنگ که گذشت زین فکر در. بود نشسته میشد، گشاد کمی بعدش
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 غذا مشغول و نشست میز پشت او به توجه بدون و آمد خود به زود خیلی! آیدمی

 :کرد دستیپیش زین که بگوید چیزی خواست دخترک. شد خوردن

 !بشی ماموریتت یآماده باید فردا_

 ماموریتی؟ چه_

 :گفت و انداخت او به باری شیطنت نگاه

 !فهمیمی_

*** 

 پنجم پارت

 «آموزش»

 

. بود زین منتظر گیج بود، دخترانه وسایل و لباس از پر که بزرگ اتاق یک در آوریل

 که وسایلی دقیقا و بود شده پخش آن جای همه در کمد هایقفسه که بزرگ اتاقی

 وسایل همه این که بود فکر این در دخترک. بود آن در بود فراری آنها از دخترک

 و شیک استایلی با زین که بود فکر این در! دارد؟ زین برای ای فایده چه دخترانه

 .آمد کتاب یک با همراه شوالیه یک یِ مردانه هیبتی

 :گفت تر سرد لحنی و سرد نگاهی با رسید که او به

 !کنی کار سخت باید پس سخته دادن یاد تو به فهمیدم دیدم ازت که چیزی با_

 دیدی؟ چی من از مگه_

 :گفت بود، او برانداز حال در که طور همان و چرخید دورش آرام زین
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 یهمه خوردنت، غذا زدنت، حرف داری، عادت بهشون که لباسایی طرز رفتنت، راه_

 !فهمیدی؟! بشی پرنسس یک باید تو ولی پسرن یه مثله اینا

 پررو اینقدر دیگه دادم رو بهت خرده یه من ضمن در! پرنسسی؟ به چه منو چی؟_

 نباش

 :گفت و زد زل او به تفاوت بی

 داری؟ اعتراض_

 !دارم آره،_

 :گفت و کرد اشاره اتاق دیوارهای به

 .منه دستای توی جونت که فعال. هست دیوار_

 و رفت ها لباس کمد سمت به زین! ترسید کمی آخر تهدید و توجهی بی این از آوریل

 :گفت

 !بپوشی رو لباسا این بعد به این از باید تو_

 .دار پف و بلندن خیلی! خدا رو تو نه_

 !بپوشی باید_

 :گفت مکثی از پس زین شد، ساکت زین صدای تحکم از آوریل

 .بدم یاد بهت باید رو درسایی یه درضمن_

 :دادن توضیح کرد شروع و خوری غذا میز سمت رفت

 ...این سوپه، یکاسه زیر بشقاب این سوپه، قاشق این_
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 اسم کل او ناسالمتی کرد؛ حفظشان راحت خیلی آوریل داد،می توضیح که همینطور

 .بود کرده حفظ را دارویی گیاهان

 :گفت زین طوالنی مدتی از پس

 گرفتی؟ یادشون_

 .آره_

 !بده توضیح برام بشین خوب،_

 زین و داد توضیح زین به دهد،می توضیح کودک یک به دارد گویا و نشست دخترک و

 .کند خودش مبهوت را همه تواندمی راحت چه دختر این که کرد فکر این به

*** 

 ششم پارت

 «احساس یک پرتاب»

 

. بود(پرنسس یک رفتارهاي) کتاب خواندن حال در و بود نشسته درختان بین دخترک

 به. کرد جذب را او ای پرنده صدای. دادمی انرژی او به گیالس صورتی هایشکوفه

 متفاوت خواندنش ولی بود خواندن حال در کوچک گنجشک یک. رفت صدا سمت

 آوریل. بود کرده خود جذب را دخترک که الالیی آهنگ بود، آهنگ یک مانند. بود

 .نشست دستش روی ترسی هیچ بی پرنده و برد نزدیک را دستش

 به رو و گشود را کتاب سپس کردن زمزمه گنجشک با کرد شروع آرام دخترک

 :گفت بود اششانه روی که گنجشکی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر roro nei30  |قرمز نفرین رمان

 

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

 

18 

 

 ...باید بعدش. کنم حفظ رو اینا یهمه باید! سختن چقد اینا ببین_

 !ناز دخترک این تماشاگر. بود تماشاگر ناخودآگاه پنجره پشت از زین وقت این کل در و

**** 

 دو. بود دادمی انجام باید آوریل که بود کاری دادن توضیح حال در زین اصلی سالن در

 یک مانند نداشت، دوست اینکه با و بود گرفته یاد را چیز همه آوریل که بود روزی

 :گفت و کرد اشاره طالیی هایپله باالی به زین. کردمی رفتار پرنسس

 !باال اون برو_

 :گفت و کرد نگاه تردید و تعجب کمی با او به آوریل

 !باشه_

 بلند فریادی با. کرد نگاه منتظر حالتی با زین به بلندش بنفش لباس با و رفت باال

 :گفت

 کنم؟ چیکار حاال_

 :گفت! است بد دختر این صدای چقدر آمد نظرش در. گرفت را هایشگوش زین

 که همونطور پایین بیا سرت رو کتاب یه با باال اون از! شنوممی بزنی داد خواد نمی_

 .دادم یاد بهت

 .باشه_

 تقریبا. آمد پایین ها پله از داشت که نازی تمام با و گذاشت سرش روی را کتاب آوریل

 او به بنفش چشمان آن با که کرد نگاه زین به ناگهان که بود رسیده هاپله وسط به

 کرد هرچه ولی کند درک را لحظه آن حس چشمان آن از کرد سعی. بود شده خیره
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 از عروسک یک مانند و خورده پیچ پاهایش از یکی و شد پرت حواسش و نتوانست

 .جنگل نفرین این آغوش جز نبود جایی فرودش محل و شد پرتاب هاپله باالی

 فاصله سانت دو فقط آمدند خود به که وقتی و بودند شده پخش زمین روی هردو

 دور موهایش و بود زین روی آوریل و کردمی برخورد هم به هایشاننفس. داشتند

 .کردند فکر چیز یک به دو هر و بود شده پخش زین صورت

 (هستند زیبا چشمان این چقدر)

*** 

 هفتم پارت

 «دردسر و بودن نترس»

 

 :گفت معترض حالتی با زین

 بری؟ خوای نمی_

 چی؟...چیزه! ها؟_

 خنده به تعجب با آوریل و گرفت اشخنده دخترک دستپاچگی و حماقت این از زین و

 و کرد اخم اشخنده از جلوگیری برای زین. کرد نگاه بود، گرفته را جلویش زور به که ای

 : گفت

 !کنار برو میگم د_

 :گفت که بود شده بلند تقریبا آوریل

 .ژیگول پسره! بخنده میمیره انگار_
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 .زد خیمه او روی و کرد پهن زمین روی را او و کشید را او دست پسرک حرفش این با

 گفتی؟ رو کلمه این دوباره_

 .آمدمی بدش کلمه این از زین چقدر و بود شده خیره زین چشم دو به ترس با دخترک

 .بکنه باهات هرکاری میتونه ژیگول همین نره یادت_

 :گفت و رفت غذاخوری اتاق سمت به و برخاست و گفت را جمله این

 .بخور غذا بیا نخور حرص اینقدر_

 :گفت را رسید ذهنش به هرچه همیشه مانند آوریل و

 میدی؟ چز منو اینقدر مریضی مگه_

 :گفت و برگشت خشم و تعجب با زین

 ترسی؟ نمی من از واقعا تو ببینم وایسا_

 داری؟ ترس مگه_

 : گفت و زد جلو زین از و

 .بخوریم غذا بریم بیا! نخور حرص اینقدر_ 

 غذا میز سمت به پیروزمندانه ایخنده با و بود برگردانده او به را زین جمله آوریل و

 .رفت

 !عصبانی و بود متحیر هنوز زین و

 ترسد؟ نمی او از چرا

*** 
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 هشتم پارت

 «لجبازی»

 

. بیاموزد را هایی چیز چنین باید چرا دقیقا که دانستنمی آوریل و بود آموزش هم باز

 سخت! زدن حرف درست آموخت،می را عمرش چیز ترین سخت باید امروز دخترک

 .کند استفاده... و چشم شما، مانند اصطالحاتی از که برایش بود

 :گفت میزد، موج آن در خستگی که تحکمی با زین

 !نیستی بلد درست زدن حرف تو! ببین_

 بابا؟ چشه من زدن حرف مگه_

 حرف اینطور وقت هیچ متشخص دختر یه کلمه؟ این چی یعنی! بابا همین همین،_

 .زنه نمی

 !بابا ببینم برو_

 .بده خیلی لحنت! گفت باز گفت، باز_

. کند چه سرکش دختر این با باید دانستنمی و میشد تر مستاصل لحظه هر زین

 آخر حرکت با ناگهان. بود کرده فراموش را خود زدن حرف حتی و بود شده خسته

 .شد عصبانی دخترک

 .کرد تقلید زین از آمیز تمسخر حالتی با آوریل

 .بده خیلی لحنت_

 :گفت باز سپس
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 !بابا ببینم برو_

 بود پایین سرش که گونه همان و کوباند دیوار روی را دخترک عصبانیت با زین ناگهان

 :گفت بود عصبانیت از مملو که دار خش صدایی با

! بترس من از گمنمی بهت آدم مثل مگه! کن گوش حرفم به گمنمی مگه_

 ترســـــــی؟نمی

 ترسیده واقعا لرزید، قصر با دخترک! لرزاند را قصر کل که بود فریادی آخرش یجمله

 .بود اعتقاداتش از یکی این ولی بود

 (باختی بترسی اگر)

 :گفت ترسش بروز بدون

 .نداری ترس آخه_

 این ولی! ناراحت یا باشد خوشحال باید دانستنمی. شد خیره او به تعجب با پسرک

 :گفت او به که بود نفرینی عروس اولین آوریل که دانستمی را

 .نداری ترس آخه

 خبر بی آن از آوریل هم خودش هم که ای دانه شد، کاشته دلش در کوچک ایدانه

 .بودند

*** 

 نهم پارت

 «موسیقی روی گردش»
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 گویا. بود همرنگ درختان با لباسش. بود زدن قدم حال در درختان بین در آرام دخترک

 مثل هم باز باغ. کند دیروز از ترروشن روز هر را باغ این تا بود نسیمی هم دخترک این

 از بود، متعجب زین هنوز و! بود شده شاداب بود شخص آن که وقتی مثل اوایل،

 تر زیبا روز هر سال چند این در بودند، شده تار و تیره که بود هامدت که درختانی

 .میشدند

. بگیرد یاد را چیزی باید شب چون کند، استراحت که بود گفته آوریل به زین امروز

 از زین منظور دانست نمی دخترک هنوز و است ماموریت نکته ترین مهم که چیزی

 .چیست ماموریت

 شلوغ قدرآن سرش مدت این در! کرد می فکر شهر به رفت می راه که همینطور آوریل

 ارزشبی شدنش، طرد. بو آمده یادش باز، حاال ولی بود نکرده فکر آن به که بود

 !بودنش

 تر کالفه ولی جدیدش، زندگی سمت به کرد منحرف را فکرش و کشید آهی بغض با

 دهد؟ انجام را ماموریت این باید چرا! بود؟ کرده اعتماد زین به زود اینقدر چرا! شد

 از و رفت سمتش به. کرد جلب را نظرش که دید را درختی. درختان میان بود فکر در

 .شد متعجب آن روی ی نوشته

 .بود آورده بوجود قشنگی ینوشته که بود هاییخراش درخت روی

 (آخر تا زین و من)

 :گفت خود با و کرد، نگاه نوشته به تعجب با دخترک

 است؟ نوشته کسی چه را این_

**** 
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 دل در کوچکی احساس یک مانند و بود انداخته طنین ایموسیقی آوریل اتاق در

 !زین جذابیت همه این از میکرد متحیر و میداد صیقل را دخترک روح شب،

 را دلی هر که بود هایینت کردن رها حال در بسته چشمان با و بود گرفته را ویولن زین

 .میکرد تسخیر

 :گفت و گرفت آوریل سوی به را ویولن زین نت، اتمام از بعد

 !بزنی باید تو حاال_

 !من؟_

 .آره_

 .بابا نیستم بلد_

 !نباش نگران میدم یاد بهت من! بچه نگو رو کلمه این_

 .باش_

 دستانش در را ویولن تکلیف بال و گرفت دست به ارزشمندی شی مانند را ویولن و

 پشت از که داشت را زین از تقلید سعی مختلف های حالت با. کرد می جا جابه

 در ویولن گرفتن استایل کردن درست به شروع و گرفت را آوریل دست دو زین دستان

 .کرد دستانش

 تمام با! دارد خوبی بوی چقدر که رسید دخترک ذهن به و بود آمده بند آوریل نفس

 کرد هرچه ولی بگیرد، درست را ویولن و کند رها هاخیال این از را خود کرد سعی توان

 !بود شده تسخیر آغوش این در ذهنش و روح یهمه گویی. نتوانست

 گویند می درست و
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 ...هوا،ناگاه بی)

 ...دوزم می تو چشم در مچش

 ...زد خواهم فریاد را عشق

 ...افتد می برتو چشمهایم دیگر بار

 (افتد می ساده اتفاقی

*** 

 دهم پارت

 «شیطنت کمی»

 

 را دخترک روح دستانش با زین گویی فهمید،نمی را زین توضیحات از کدام هیچ آوریل

 :گفت و برخاست صندلی روی از اعتراض با. بود انداخته دیگر جایی در

 بفهمم؟ تونممی اینطور بنظرت_

 :گفت گنگی و تعجب با زین

 !چطور؟_

 .کردی بغلم انگار که... که دیگه همین...همین_

 چند از پس ولی نفهمید را منظورش آمد پدید زین برسر شاخی گویی حرف این با

 بازیگوشی با و آیند می لبش به خیلی روزها این در که آمیزشیطنت لبخندی با دقیقه

 :گفت
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 !میکشی؟ خجالت_

 ...میدونی نه خوب، ها؟_

 .رفتمی عقب به خجالت با نیز آوریل و داشتبرمی دخترک سمت به قدم یک زین

 کردی؟ پیدا بهم رو حس این که خوبم اینقدر_

 حسی؟ چه...چه نه،_

 .خودتو کنی کنترل تونینمی باشم من که همین_

 را دیوار این که بود کسی به فرستادن لعنت حال در و بود چسبیده دیوار به آوریل

 از لبخندی زین. بود بود، گرفته قرار زین و آن بین بار هزاران آوریل که بود ساخته

 را دختر این دارد دوست اینقدر چرا دانستنمی. شد دور او از و زد دختر این خجالت

 به لبخندش از اثری هیچ بدون و نشست تخت روی! زیاد آنقدر نه ولی کند اذیت

 :گفت دخترک

 !بگیری یاد رو ساز این باید اینجا، بیا_

 .خوامنمی من_

 :برگشت آوریل سمت به تعجب با و خورد یکه زین جمله این با

 چی؟_

 کرده؟ مجبور منو کی بگیرم؟ یاد باید چرا_

 !من_

 .بودم گفته بهت که، نداری ترس تو_
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 شجاعت شدت از دختر این که بود رسیده باور این به کم کم که زینی به توجه بدون و

 .شد وخارج دوید اتاق در سمت به است، دیوانه

*** 

 یازدهم پارت

 «عجیب ضربانی»

 

 روی پنجره جلوی ای،قهوه هایقفسه بین در خورده، خاک و نمور یکتابخانه در آوریل

 قلبش ضربان ولی، بگیرد یاد را ویولن که داشت دوست واقعا. بود نشسته صندلی

 حتی که کوبشی نداشت، خاموشی گویا که کوبشی کوبید،می! کردمی اش دیوانه

 .بود شده متعجب آن از هم آوریل

 :کرد زدن حرف به شروع خود با متعجب صدایی با

 !کنی؟ کنترل خودتو تونی نمی چرا آوریل! وای_

 خودش روی بر عصبانی صدای با ناگهان! ماند جواب بی هم خودش برای پرسشش

 :زد فریاد

 داری؟ کمبود اینقدر! احمق ی دختره_

 در فکری ولی. کردنمی توجه او به کسی که بود اواخر این بخاطر شاید دانست، نمی

 .آمد ذهنش

 !جذابه خیلی نفرینه، چون شاید_

 :گفت و کرد فکر کمی
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 باید دیگه دونمنمی وای! بابا نه! بخوره؟ منو بخواد نکنه وای! آشاما خون مثل! آره_

 !شدم خل! بگم چی

 او کالفگی اوج در که رفت جایی سمت به آمد،می جا حالش باید شد، بلند کالفگی با

 .گرم آب با حمامی کرد،می آرام را

 .رفت فرو فکر به و بست را چشمانش. شد گرم آب وان وارد

 کسی به دوباره تواند نمی گفت می او. بود کرده اعتماد زین به زود خیلی مدت این در

 بی هایشسوال! چرا دانست نمی و بود کرده اعتماد زین به زود خیلی ولی کند اعتماد

 به. آمد خود به در صدای با ناگهان که بود کردن فکر درگیر هنوز دخترک و بود جواب

 .بود شده خیره آب در آوریل به تعجب با که دید را زین و برگشت در طرف

 که کشید جیغی. شد سرخ صورتش تمام و گرفت آتش بدنش زین، دیدن با آوریل

 پشت دقیقا که گشتمی خروجی راه دنبال به سرخ صورتی با و آمد خود به زین

 !شود رد آن از تا برد پناه هم آب سطل به وضعیت این از رهایی برای. بود سرش

 !بیــــــــرون بـــــــــرو_

 ابتدا. کرد سقوط وان در ناخودآگاه و خورد لیز پایش حمام هایکاشی روی زین ناگهان

 خیلی زین ولی ایستاد زمان کوتاه ایلحظه نگریستندمی هم به تعجب با آنها دوی هر

 .رفت بیرون به سرعت تمام با و آمد خود به زود

 به زدن مشت با که کردمی تالش و بود عمیق نفس کشیدن حال در زین بیرون در

 اتفاق این از هنوز که آوریلی داخل، در و کند متوقف را قلبش ضربان اشسینه قفسه

 .شود رو در رو زین با باید چطور که کردمی فکر این به و بود مبهوت

*** 
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 دوازدهم پارت

 «احساس یک کردن منحرف»

 

 اتاقش تا حمام از خود راه پیمودن حال در صدا و سر بی دخترکی قصر، راهروهای در

 توانست نمی واقعا! شود؟ روروبه زین با چگونه که بود فکر این در حال همان در و بود

 شود، رو به رو او با است قرار که کردمی فکر وقتی حتی خجالت شدت از راکند، اینکار

 !گرفتمی گر بدنش تمام

 میزند؟ رگبار مانند قلبش ضربان چرا که است این فکر در هنوز، که پسری طرف آن از

 با دو هر. کردند برخورد هم به هردو راهرو دو تالقی در که بودند غرق فکر در دو هر

 :گفتند باهم هردو و شدند خیره هم به تعجب

 ...چیزه... اه_

 .کردند سعی هم باز

 ...میگم_

 آوریل که میشد تر آور خفقان سکوت کنند، چه دانستند نمی شدند، ساکت هردو

 :گفت زین از زودتر

 .کنم استراحت برم من_

 :گفت تند تند و کرد استفاده فرصت از هم زین و زد ای طلبانه مصلحت لبخندی و

 .کتابخونه میرم منم! کنی استراحت بری باید! آره! آره_
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 خاک کتاب های قفسه بین زین کتابخانه، در. شدند غیب سرعت تمام با دو هر و

 . بود کرده مسری او به را مرضش دختر این شاید میزد، حرف خود با خورده

 ! میزنه تند داره خیلی قلبم وای_

 :گفت باشد شده متوجه بدی چیز گویی ناگهان

 .نشدم مریض که هست سالی 300! عجیبه. کنم کاری یه باید! شدم؟ مریض نکنه_

 که دانستنمی آوریل ترطرف آن اتاق چند در و کردمی راضی گونهاین را خود زین و

 زین چشمان در توانستنمی حتی او بگیرد، یاد چگونه را هادرس یبقیه است قرار

 .دهد انجام را ماموریتش تا بگیرد، یاد او از را چیز همه باید وقتآن کند، نگاه

 !کنند؟ منحرف را احساس این چگونه بودند، فکر در دو هر و

 انگار اوقات گاهی)

 .هستند ماها عاشق ها گرگ

 دارد دل هم گرگ

 !(ها انسان ما مثل

*** 

 سیزدهم پارت

 «ساله بیست و سیصد بازگشت»
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 گنجشکی با زدن حرف حال در همیشه مثل باز و بود نشسته آوریل قصر پشت در

 .بود پنجره یطاقچه روی

 کنممی احساس! کشممی خجالت دونی؟می جونم؟ گنجیشک چیکارکنم نظرتبه_

 .بشم ظاهر جلوش نباید

 .شدند قطع آوریل هایحرف زین صدای با که کشید آهی ناامیدانه

 بگیری؟ یاد رو ویولن قراره کی! بشی ظاهر من جلوی نباید که خانومی_

 و بود داده تکیه درختی به او از فاصله با زین برگشت، زین سمت به تعجب با آوریل

 .دادمی گوش آوریل های حرف به که بود وقت خیلی

 :گفت آشکار خجالتی و ترس با آوریل

 اینجایی؟ کی از چی؟_

 !بدم یاد بهت رو آخرت های درس بریم بیا. نداره اهمیتی_

 نمی زین البته. رفت ورودی درب سمت به و برگرداند را رویش حسی هیچ بدون و

 زینی به متعجب آوریل. برود پیش خوب ماموریت تا دهد نشان را حسش خواست

 :رسید فکرش به و شد خیره میشد دور او از که

 (نیورد خودش روی به اصال)

 خوبی اخالق زین چقدر که آمد دخترک نظر به و رفت، زین دنبال به لبخند با سپس و

 .دارد

***** 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر roro nei30  |قرمز نفرین رمان

 

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

 

32 

 

 همه آوریل به توانستمی امروز فقط.بود اتمام به رو فرصتش زین و گذشته روزی چند

 .بفهماند را چیز

. شنید انگیز دل صدایی اصلی سالن از که بزند حرف او با تا رفت آوریل اتاق سمت به

 رفت، صدا سمت به ناخودآگاه! هایش تابیبی تمام دوری به دور حسی! آشنا صدایی

 و بود بسته را چشمانش وجود تمام با که بود آوریلی خدمه، تمام بین سالن، وسط در

 !رقصاند می بگوییم، بود بهتر یا کشید می ها سیم بر را ویولن کمان

 از دختری! ها تنهایی عصر از دختری. دید را دختر یک فقط جمعیت میان در زین

 دیگر شخصی را آن زین که بود آوریلی دختر آن و! پیش سال بیست و سیصد

 !دیدمی

 آن تا که خدمه تمام و کرد باز آرام را چشمانش کرد تمام را هانت آوریل اینکه از بعد

 را آشنایی هاینت صدای قصر آن باز. کردند تشویق به شروع بودند، مبهوت موقع

 را حس این شخص آن مانند بود نتوانسته هرکسی ولی باشند تکراری شاید شنید،

 :گفت و آمد سمتش به زین، دیدن با آوریل! آوریل جز برساند،

 زدم؟ خوب چه دیدی_

 :گفت زمزمه صورت به.کردمی سیر دیگر جایی در گویی زین ولی

 شبیهشی؟ اینقدر چرا_

 .شنومنمی چی؟_

 :گفت قبل از بلندتر صدایی با زین

 گذشته؟ به برگردونیم که باشی شبیهش اینقدر باید چرا_
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 از پس و آمد خدمه از یکی ناگهان. شد نمی زین هایحرف متوجه اصال آوریل

 :گفت مضطرب تقریبا صدایی با زین به رو کوتاه تعظیمی

 .اومدن تر زود مهموناتون! قربان_

 :گفت خدمه روبه و شد کشیده بیرون خود عالم از حرف این با زین و

 !اتاقشون تو ببرین رو بانو زودتر هرچه_

 باید هستند، دشمن اینکه با که مهمانانی استقبال به کامل نفسی به اعتماد با زین و

 .رفت کرد، دوستانه استقبال آنها از

*** 

 چهاردهم پارت

 «حکم ی ه سـ و بـ»

 

 !خانه این برای بود آشنا که گفتگویی آمد،می گفتگویی صدای اصلی سالن در

 :میزد حرف و بود نشسته دختری همراه به زین جلوی مردی

 ریون؟ نه مگه. نکردی فرقی هیچ ولی گذشته سال یه اینکه با_

 :گفت دلنشین و آرام لحنی با و برگشت زین سمت به مهربان لبخندی با ریون

 !هستند جوون پسر یک مثل هم هنوز. میگید درست بله_

 :گفت پوزخند با زین! شد برداشته هردو هایلب روی از خنده زین حرف با

 !بشه؟ پیر خودتون یساخته دست نفرین دارید انتظار! جالبه_
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 یک از اینکه برای و شد بلند زین ناگهان! زهر یک تلخی به شد، تلخ جمع حرف این با

 :گفت کند، جلوگیری بزرگ بحث

 !اجازه با نیومده، چرا بانو ببینم بذار! عجیبه_

 زین. رفت فوران به رو مرد آن عصبانیت و گرفت غم رنگ ریون چشمان جمله این با

 خواستمی او و کردمی نابود را دو هر چقدر اشمهربانانه حرکت هر با که دانستمی

 با بود، بعید او از که لحنی با پس بگیرد را قلبش بر رفته نشانه تیرهای تک تک انتقام

 :زد صدا بلند احساس، پر و عاشقانه لحنی

 !بیای؟ خوای نمی! عزیزم_

 در پشت در. رفت آوریل اتاق سمت به کردمی تکرار را عزیزم کلمه که گونه همان و

 بررسی را اتاق کل تعجب با شد، متعجب او عاشقانه و مهربان لحن شنیدن با آوریل

 :گفت خود ذهن در و کرد

 !(اتاقه؟ تو من بجز کسی نکنه)

 به تعجب با که برگشت آوریلی سمت به و بست را در آرام شد، وارد و گشود را در زین

 :گفت احساس بی قبل، کمی خالف بر لحنی با زین. کردمی نگاه زین

 هایعروس یهمه سال هر! ای دیگه نفر یه جای االن تو! نکن توجه حرفام به اصال_

 !فهمیدی؟! کننمی اینکارو نفرین

 !نیستم؟ شخص اون من که فهمه.نمی کسی یعنی چی؟ یعنی_

 !نه_

 :گفت تعجب با آوریل
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 ...مگه! کورن؟ مگه! جور؟چه

 !اینطور_

 خشکش آوریل حرکت این با گذاشت، دخترک پیشونی روی بر را هایشلب آرام زین و

 افسار دیگر که احساسی شد، تر قوی قلبش در احساسی. برد یاد از را حرف زد

 !بود گسیخته

*** 

 پانزدهم پارت

 «ماموریت آغاز»

 

 را هایش لب لحظه چند پس و گذاشت دخترک پیشونی روی بر را هایشلب آرام زین

 دخترک جلوی را دستش تعجب با. کرد نگاه بود، زده خشکش که آوریلی به و کرد جدا

 :گفت بلند تقریبا صدایی با و آمد خود به آوریل که داد تکان

 کردی؟ چیکار االن تو_

 :گفت و گذاشت هایشلب روی را انگشتش پاچهدست حالتی با زین

 همون مثل بینهمی رو تو هرکی االن. کردم طلسم رو تو من. میشنون! آروم! هیــــــــــس_

 !من بجز البته بینتت،می شخص

 را سرش تفکراتش از خجالت با و نداشته کار این از منظوری زین که فهمید تازه آوریل

 :گفت آوریل العمل عکس به توجه بدون زین. انداخت پایین

 !بده انجام خوب رو دادم یادت که چیزایی همه!نره یادت_
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 که برود تا کرد پشت دخترک به زین و داد تکان تایید ینشانه به را سرش آوریل

 :گفت و برگشت سرعت به باشد، آمده یادش مهمی بسیار چیز گویی ناگهان

 !نره یادت! شارلوته اسمت حاال از_

 و زرد لباسی با آوریل. شود خارج که کرد اشاره آوریل به و کرد باز آرام را در و وبرگشت

 خرامانخرامان میزدند، برق نیلی هایسنگ آن ییقه روی که بلند هایاستین با بلند

 و برخاست ریون رسیدند که سالن به رفت، بودند منتظر مهمانان که جایی سمت به

 !اوست از زیباتر چقدر که آمد نظرش به که دختری به شد، خیره آشنا دختری به

 :گفت لبخند با آوریل

 !تاخیر این از ببخشید! اومدید خوش_

 آوریل که گویی بود، شده متحیر هم زین و بود شده کنندهخیره دختر این که واقعا

 ناراحتی با و شد بد حالش آوریل به زین هاینگاه دیدن با ریون. بود کرده تغییر کامال

 .نشست مبل روی بر

 :گفت آوریل به رو مرد. نشستند سلطنتی هایصندلی روی آرام آوریل و زین

 !هست؟ یادتون مارو! شارلوت بانو! به_

 !میارم جا به بله_

 !کنیدنمی یاد ما از دیگه آخه! خوب چه_

 :گفت و زد دلنشین لبخندی شارلوت

 .کنم برقرار تماس باهاتون نتونستم متاسفانه_

 .شد تمام بحث زین یجمله با ولی کرد تالش بحث یادامه برای مرد
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 .کنید استراحت اونجا تونید می آمادست، اتاقاتون_

 اجباربال! فهمید کامال را این مرد و شود ترطوالنی بحث که خواستنمی زین گویی و

 پر نگاهی با لحظه آخرین تا ریون وسط این و رفتند هایشاناتاق سمت به شدندو بلند

 .دانستنمی را موضوعی هیچ هنوز آوریل و بود شده خیره آوریل به تنفر

*** 

 شانزدهم پارت

 «عاشقی اوج در انتقامی»

 

 متعجب آوریل اخالق ناگهانی تفاوت از هنوز زین ٬شدند خود اتاق وارد دو آن وقتی

 !بود شده زیبا چه سرکش و خیال بی دختر این که نظرش در بود، شده

 که برگشت. داد تکان افکار این کردن دور برای را سرش و شد سرخ صورتش فکر این با

 .شد کشیده اتاقی در و شد کشیده دستش ناگهان بگوید، چیزی آوریل به

 :گفت مسلسل صورت به آوریل

 شارلوت اسمم باید چرا من! دختره؟ کردمی نگاه من به اینطور چرا! بودن؟ کی اینا_

 !باشه؟

 دختر این لحظه هر! بود شده گیج دختر این رفتارهای بین تناقض این از گویا زین

 :گفت گیج لحنی با. میکرد تغییر

 ...االن و بودی دیگه جور یه تازه تو_

 !بابا نپرسم ازت بودم گرفته رو خودم جلو زور به! بودم؟ خوب! میگی؟ اونو! اه_
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 :گفت معترض لحنی با و آمد خود به تازه زین

 ! شدی درست کردم خیال باش منو گفتی؟ رو کلمه این باز_

 :گفت آلود کینه حسی با جمله این از بعد

 ...رو شارلوت انتقام. بگیرم انتقام ازشون باید که هستن افرادی اونا_

 حس آخر در و توجه خشم، ترحم، غم، حس ٬دید عجیب حسی زین نگاه در آوریل

 !دید احساسبی نفرین این در را شکسته دل عاشقی

 :گفت و کرد ای سرفه فضا، تغییر برای آوریل

 !باشم؟ نداشته مشکلی که بگی اسماشونو میشه_

 !الکسه فی اسمش اورده، وجود به منو که کسی هم مرده اون! ریون دختره، اون اسم_

 !میاد؟ بده ازش تو اونوقت! اورده؟ وجود به رو تو که کسی_

 :کرد زمزمه گویدمی سخن خود با که کسی مانند زین

 !بودم مرده راحت االن من کردنمی اینطور رو من اگه_

 !بود؟ کرده مرگ آرزوی واقعا. گرفت قلبش جمله این با

 چی؟_

 !کن فراموشش! هیچی_

 او ولی. باشد بدی آدم خوردنمی مرد آن به بود، متعجب آوریل. رفت بیرون اتاق از و

 !عمر یک های شدن خورد از دانستمی چه

*** 
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 هفدهم پارت

 «سرکش قلب»

 

 صدای از کرد، نمی توجه چیز هیچ به. کردمی فکر و بود نشسته اتاقش در آوریل

 با و کرد نمی درک را کدام هیچ! بیرون از بلند هایخنده صدای تا گرفته هاگنجشک

 :گفت خود

 اینقدر لرزید، بغض از صداش...که کردم احساس لحظه یه! بود عجیب احساسش_

 !داشت؟ دوستش

 :گفت تعجب با! شد متحیر خود حالت این از! شد فشرده آوریل قلب فکر این از

 برم باید. میگیره درد اوقات بعضی. میزنه تند اوقات بعضی قلبم! شدم مریض نکنه_

 !کنم پیدا پاوینیا گل

 به باید ولی بود متنفر پرنسسی هایلباس از واقعا. رفت بیرون اتاق از و شد بلند و

 دلیلی که کردمی قانع را خود ولی چرا، دانست نمی کرد، می را اینکار شکل بهترین

 .دارد

 می دختر آن و مرد همان صدای شد، هاخنده صدای متوجه تازه رسید که سالن به

 .خندیدندمی هم با که آمد

 !یادته؟ بود، شده شروع رفتنت راه که بود باری اولین اینجا_

 .بود سوال این پاسخ که بود ریون یخنده و

 !پدر؟ درسته. بود سالم شیش رفتم، راه دیر خیلی من. یادمه آره_
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 پدر الکس فی)آمد سوال این ذهنش در! بود شده متعجب ها حرف این از آوریل

 (میکردن؟ زندگی اینجا اونا ریون؟

  فاصله همان بین از کرد،می نگاه آن از و بود گذاشته باز نیمه را در آوریل

 بینی و روشن ایقهوه چشمان و مهربان ای چهره با مردی. کرد تجزیه را الکس فی

 تجزیه حال در آوریل. مناسب قامتی و قد و بور وموهایی گرد ایچانه و بزرگ نسبتا

 وارزمزمه را زین صدای و کرد حس گوشش کنار نفسی که بود حرفهایشان تحلیل

 !شنید

 کنی؟ می چیکار_

 زمین روی اینکه از قبل و افتاد اتاق داخل به و کشید بلند جیغی شده، شکه آوریل

 می بنفش رنگ فقط چشمانش جلوی در و شد پیچیده کمرش دور دست دو بیافتد

 آوریل قلب ضربان هم باز. شد خالصه رنگ آن در آوریل فکر لحظه، آن در و دید

 .ندارد ضربانی هیچ قلبش کرد، احساس آوریل ایلحظه و میزد وار دیوانه

 و بود کرده فراموش هم را کشیدن نفس و بود شده شکه افتاده اتفاق از هنوز هم زین و

 .بود شده خیره دخترک مشکی نگاه به فقط

 ناگاه هوا، بی)

 افتدمی برتو چشمهایم دیگر بار

 (افتدمی ساده اتفاقی

*** 

 هیجدهم پارت
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 «اندمریض هردو»

 

 تمام با آوریل. بود شده خشک دو آن به ریون و الکس فی متعجب هاینگاه میان این

 کشید، نمی نفس حتی گویا که زینی به توجهبی و آمد خود به سریع خود توان

 :وگفت برگشت دو آن سمت به و زد لبخندی

 .کرد ام شوکه زین! شدیم مزاحم ببخشید_

 رفته یادش چیز همه گویا زین. شد خیره زین به هاقصه عاشقان مانند لبخندی با و

 :گفت ها آن به رو زورکی لبخند با ولی. را زدن حرف حتی بود،

 .نبود حواسش میکردم، شوخی باشارلوت داشتم ببخشید_

 :گفت و زد لبخندی الکس فی

 .برید تونیدمی نداره، اشکال_

 نسبت طاقتش کم کم آوریل و کردمی نگاه آوریل به عصبانیت با ریون طرف آن در و

 اتاق راهرو از و شدند خارج اتاق از آرامی به آوریل و زین. بود اتمام به رو نگاه این به

 باز. کشیدند عمیقی نفس هم با هردو شدند، دور اتاق از کامال ازاینکه بعد. شدند دور

 از زودتر یک کدام که کردندمی رقابت گویی هردو قلب پیش، لحظه چند به فکر با

 ! شود می خارج آنها یسینه یقفسه

 :گفتمی خود ذهن در زین

 نداشتم، تاحاال من رو حس این شم؟می نابود دارم نکنه شده؟ اینطور قلبم چرا! وای_

 دختره؟ این بخاطر نکنه
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 :گفت خود با آوریل و

 میشه؟ دیوونه قلبم میشم رو روبه زین با وقتی همیشه چرا کشه؟می تیر قلبم چرا_

 دارم؟ حساسیت زین به من نکنه

 :گفتند باهم هردو و شدند بلند هردو زین و آوریل

 .برم باید من_

 .شدند ناپدید نکشیده، ثانیه به دیگری به نگاهی بدون هردو و

 :گفت خود دل در و داد سر آوازی پنجره کنار گنجشکی

 باور را حس این که اند مریض خودشان!نیست مریض قلبشان که دانندنمی دو هر_

 !شوندمی پشیمان هانبودن اوج در که هستند هاییهمان اینها!کنندنمی

*** 

 نوزدهم پارت

 «جواب بی معمایی»

 

 برای جایی اینجا که دانستنمی بود، درگیر فکرش. بود زدن قدم حال در باغ در آوریل

 .خیر یا دارد دارویی گیاهان نگهداری

 پر قصر این در خواستمی دلیل همین به گرفت می آرامش گیاهان بوی با هم هنوز او

 همه آن میان گذشته مثل خواستمی باز! کند پیدا خود آرامش برای جایی تنهایی از

 ! بگیرد آرامش سرسبزی
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 راحت چقدر! بود شده طرد راحت چقدر شد، تلخ دهانش گذشته یادآوری با ناگهان

 که آمد یادش افتاد، جاناتان با هایشخنده یاد ایلحظه! بود فهمیده را اشارزش بی

 !کجاست؟ حاال ولی، بود او دیوانه

 بود آمده که اوایلی همان که درختی رسید، بزرگی درختی به که بود رفته فرو خود در

 .بود خوانده زین اسم با ایشده حک ینوشته آن روی

 با آوریل. بود شده خیره نوشته آن به اشکبار نگاهی با و بود ایستاده ریون درخت کنار

 حضور متوجه تازه ریون مدتی، از بعد! کرد نگاه بود غم لبالب که چشمانی به تعجب

 و کرد نگاه آوریل به اخم با و کرد پاک را هایشاشک و برگرداند را رویش شده، آوریل

 .کرد متوقف را او آوریل صدای که برود تا برگشت کاخ طرف به

 کنی؟می فرار من با زدن حرف از چرا! ریون_

 :گفت و برگشت سمتش به سرد نگاهی با ریون

 بگی؟ رو اسمم بودم داده اجازه بهت من_

 درشت چشمان! بود زیبا چقدر نظرشبه که کرد نگاه ریونی به شد، شوکه آوریل

 او متناسبش بینی و اشصورتی ایغنچه هایلب و بلندش سفید موهای و خاکستری

 مهربان هم چندان ریون اینکه مثل ولی، داد می نشان بانمک و مهربان دختری را

 !نبود

 :گفت دستپاچگی با آوریل

 .کنم صحبت باهاتون دوستانه خواستممی... چیزه... ام_

 .نیستی من دوست شما ولی_
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 که چیزی اولین. بود زین مانند دقیقا لحنش! زد یخ سرد اندازه بیش لحن این از آوریل

 :گفت را رسید ذهنش به

 !دشمنتونم؟ من یعنی_

 !شدی متوجه خوب چه_

 بود، زده خشکش ماند، خیره رفتنش به ابتدا آوریل. رفت آوریل به دیگری نگاه بدون و

 دور کامال اینکه از پس! بود کرده پیدا دختر این به بدی احساس بود؟ سرد اینقدر چرا

 :زد فریاد حرص با دخترک شد،

 .زنـــــــــــــــــــــــیمی یخ هم رو اونجا میخوری، افریقا صحرای بدرد تو_

 لی لی صورت به شد، پایش درد باعث که زد لگدی درخت به آشکار عصبانیتی با و

 گریه آن روی ریون که افتاد اینوشته به نگاهش ناگهان. کشیدمی جیغ و پریدمی

 .زد ایجرقه ذهنش در کرد،می

 !باشه نوشته رو این شایدریون_

 .خواند را جمله دیگر بار و

 (آخر تا زین و من)

*** 

 بیستم پارت

 «او به شباهت»

 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر roro nei30  |قرمز نفرین رمان

 

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

 

45 

 

 هنوز الکس فی که بود عجیب برایش! بود کرده تعجب کرد،می فکر و بود نشسته زین

 ولی کردمی تکرار را اشنقشه الکس فی سال هر! نکرده اشنقشه برای اقدامی هم

 .شده اشنقشه بیخیال الکس فی گویی امسال

 .نبود خطر از اثری هیچ امسال ولی هست الکس فی مراقب همیشه زین البته

 :گفت خود با

 !میره؟نمی کسی باشم مطمئن امسال یعنی! شده؟ خیال بی یعنی_

 که شد خیره باغی به پنجره پشت از و شد بلند کالفگی با! فهمیدنمی را چیز هیچ

 !میداد آرامش زین به روز هر قدیمی عشقی یاد به هنوز

 . پرید کوچکی شیطان آرامشش، میان ناگهان

 .جا همه و دریاچه آب داخل بوته، و درخت زیر میکرد، وارسی را جا همه آوریل

 :گفت خود با میکرد، نگاه کارهایش به تعجب با زین

 کنه؟می چیکار دیگه دیوونه موجود این_

 ایچهره با و شد پرت آب درون به شدت با و کرد گیر سنگی به پایش آوریل ناگهان

 :گفت گونه فریاد بود کرده گیر آن به پایش که سنگی به رو و آمد بیرون معترض

 !بد_

 سیصد شاید. خندیدمی و بود شده پخش اشصندلی روی مدت، این تمام در زین و

 بود زدن غر حال در هنوز دخترک! بودند ندیده را خنده رنگ ها لب این که بود سالی

 .بود خندیدن حال در بسته چشمان با که افتاد زینی به نگاهش که
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 را هایش چشم هاشخنده بین زین. زد زل زین به تعجب با و شد پنجره نزدیک کامال

 تبدیل ترس از فریادی به اشخنده بود، چسبیده پنجره به که آوریلی بادیدن کرد، باز

 .شد

 :گفت عصبانیت با و گشود را پنجره حرص با زین. بخندد که بود آوریل نوبت اینبار

 !نخند_

 .بود شده بامزه خیلی قیافت_

 سفید و سرخ اینقدر دختره انگار)کرد خطور ذهنش در آوریل و شد سرخ صورتش زین

 :گفت تردید با زین( میشه

 !میگردی؟ چی دنبال_

 .پاوینیا گل دنبال_

 چی؟ برای_

 .بشه بهتر حالم اینکه برای_

 میشه؟ سرت چیزا جور این از تو مگه_

 .شدم بزرگ گیاها بین بچگی از من! بابا آره_

 :گفت باتردید زین

 .شده بسته وقته خیلی البته. باغ آخر داریم گلخونه یه ما... اینجوریه اگه خوب_

 :گفت و پرید هوا در جمله این با آوریل

 !ببر منو! واقعا؟_
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 .کنم پیدا رو کلیدا باید ولی باشه_

 این و! ستقدیمی شخص آن شبیه چقدر دختر این که آمد زین نظر به هم باز

 !بود زیبا چقدر تلخ یادآوری

*** 

 یکم و بیست پارت

 «خاطرات حصار»

 

 فکرش در و بود گلخانه دیدن منتظر هیجان با آوریل. رفتند می گلخانه سمت به باهم

 :گفتمی

 (.هست خوشی برای چیزی اینجا پس)

. چرخاند و کرد وارد آن در را بود دستش در که کلیدی زین رسیدند، گلخانه به وقتی

 که ای.شیش دیوارهای با بزرگ گلخانه یک. شد گلخانه وارد سرعت تمام با آوریل

 بازتاب گیاهان، بوی و بودند کرده صعود آسمان به که بلندی درختان و نداشت سقف

 نفسی دخترک. ها این با آن، ترکیبی هایرنگ گلخانه، هایشیشه از خورشید نور

 را هایشچشم آوریل کرد، ذخیره هایشریه در را آنجا هوای یهمه و کشید عمیق

 آن از و کشیدمی عمیق هاینفس و بود کرده بغل هایشدست با را خود و بود بسته

 .بود شده خیره آشنا حرکات این به زین طرف

 :گفت ذهنش در

 (کرد دیوونه اینطور رو من اونم)
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 هایشچشم وقتی. کند دور را افکار این تا داد تکان را سرش و شد سرخ باز فکر این با

 عصبانیت با! بپرد متر نیم شد باعث که شد رو روبه آوریل مشکوفانه نگاه با کرد، باز را

 :گفت

 بابا؟ قیافم تو میای یهو کنممی فکر دارم موقع هر چرا تو_

 .گذاشت تاثیر روت زدنم حرف! بهبه_

 و خونسردی تمام با ولی! شد عصبانی. بود زده حرف او مانند که شد متوجه تازه زین و

 :گفت ساختگی توجهیبی البته

 .نیست مهم اینجا چندان چون اینجا، بیا خواستی موقع هر_

 او به را کلید چرا دانستنمی. شد خارج اتاق از و کرد پرت آوریل سمت به را کلید و

 که بود دختری اولین آوریل، ولی شود گلخانه وارد کسی بود نگذاشته وقت هیچ او! داد

 طلسم این بود توانسته آوریل گویا که کرد احساس. بود شده خاطرات حصار این وارد

 !شود بسته گلویش راه هم باز که خواستنمی شد خارج فکر از بشکند، را

 :کرد متوقف را او صدایی شد، که کاخ وارد

 بدی؟ ادامه رو اینکار خوایمی کی تا_

 سرد لحنی با! بود تر نزدیک زین به همه از روزی که مویی سفید دختر سمت برگشت

 :گفت

 کار؟ کدوم_

 !کنیمی اون داشتن دوست به تظاهر که همین_

 !دارم دوست رو شارلوت واقعا من. کنم نمی تظاهر من_
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 .کردی لج الکس فی با االن تو که دونیمی خودتم_

 کارهایی همه اون با که بفهمونم بهتون خوام می فقط من. نکردم لج الکس فی با من_

 !دارم دوست رو شارلوت هنوز من کردید که

 :کرد زمزمه بود، کننده گیج شاید که بغضی با ریون

 .نیست دیگه شارلوت که دونیمی خودت_

 نشنیده را صدایش دیگر و بود رفته در سمت به تر قبل خیلی زیرا نشنید را این زین

 .بود

 که دانستمی خوبی به و بود اتفاق این شاهد که بود گنجشک فقط میان این در و

 .احمقند چقدر آنها

 که نکرده باور هنوز که ریونی هم. است مانده پیش سال سیصد در هنوز که زینی هم

 !کامل نه البته شده، فراموش

*** 

 دوم و بیست پارت

 «رازآلود خوابی»

 

 که بود این فکر در هنوز ریون. بودند شام خوردن حال در و بودند نشسته هم دور همه

 هم از دور را آنها که خواستمی بود روشی هر به. شود راحت آوریل دست از چطور

 !خورد ذهنش در ای جرقه فکر کمی با. ببیند

 !میای؟ داغ، آب چشمه برم خواممی فردا! شارلوت_
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 :کفت تعجب با و کرد بلند را سرش آوریل

 !من؟_

 !شارلوته؟ اسمش ایدیگه کس مگه! آره_

 :گفت و شد خیره ریون به تعجب با

 ...تون می یعنی_

 :ماند نصفه حرفش زین یجمله با

 دونستی؟نمی! نمیره بیرون محدوده از شارلوت_

 چرا؟_

 !کوچولویه بره این از بیشتر زورشون که هستند هاییگرگ یه چون_

 بود ساکت مدت این تمام در که الکس فی حرف با. بود آمیز خصومت هردو هاینگاه

 .میز انتهای سمت به شد منحرف هردو نگاه

 !شارلوت؟ بانو درسته نیست، زدن حرف برای جایی غذا وقت_

 لبخند با! دارد مهربانی نگاه چه الکس فی که آمد نظرش در آوریل. زد زل آوریل به و

 :گفت

 .میگید درست_

 هر که بود زین این البته و غضب از پر هایینگاه با ولی شدند غذا مشغول باز همه

 دقیقا هنوز آوریل میان این در میخورد، بهم بیشتر دورو مرد این از حالش لحظه

 .شود خارج محدوده از نباید چرا که دانستنمی
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*** 

 پیدا را خود مخفی جای. کشیدمی عمیق نفس. بود زدن قدم حال در گلخانه در آوریل

 کسل قصر این در ماندن واقعا. کند چه باید را امروز که کردمی فکر خود با. بود کرده

 که زمانی! شد تنگ ها آدم از پر شهر برای دلش کوتاه ایلحظه دخترک و بود کننده

 مخفیانه کرد، گریه شوق از مادرش که زمانی کرد، عالقه ابراز او به همه جلوی جاناتان

 !همه و هاشدن قصر وارد

 به و برگشت خاطرات، این آوردن یاد به از ناراحتی با بود، شده تنگ دلش دخترک

 .رفت کاخ سمت

 !دوید کاخ سمت به قشنگ، فکری با ناگهان

 او اتاق در به. است محدوده از خارج ریون و است اتاقش در الکس فی که بود مطمئن

 :گفت بسته چشمانی با و کرد باز را اتاقش در زدن در بدون رسید، که

 ...کاری یه رفته سر امحوصله_

 .ماند نیمه و نصفه چشمانش شدن باز با اشجمله

 زد لبخندی. شد خیره او به و رفت سرش باالی بود، خوابیده کوچک کودکی مانند زین

 :گفت و

 .کرده گیر پیش سال سیصد همون تو ساله بیست و سیصد نفرین این انگار! عجیبه_

 را مادرش که ایبچه بود، شده کوچک هایبچه مانند چقدر زین که آمد آوریل ذهن در

 .رفته خواب به کرده گریه بس از حاال و کرده گم

 .کرد اششکه ایجمله که برود که برگشت
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 !نکن رو اینکار ریون نه_

 در پسر این که است کرده کار چه ریون مگر که فکرکرد این به و برگشت تعجب با

 گفت؟می او از هم خوابش

*** 

 سوم و بیست پارت

 «آشفتگی»

 

 .بود تاریک هوا شد، بیدار خواب از زنان نفسنفس زین

 را خواب این هم باز بود، شده مضطرب آمد،نمی باال نفسش بود، کرده عرق کمرش

 !خاطره آن هم باز بود، دیده

 ها روز آن هم باز. بودند شده شروع هایش خواب هم باز! شد بلند جا از عصبانیت با

 .بودند برگشته

! شد تر متنفر ریون از هم باز. سوزید گلویش هم باز و گرفت دستانش میان را سرش

 .شدند تار چشمانش هم باز

 هایرگ بودند، شده سرخ چشمانش. شد خیره خود به آن در. رفت آینه سمت به

 .بود پریده رنگش بودند، پریشان موهایش بود، زده بیرون هایششقیقه

 پسر این که روزهایی به نبود، بد ریون شاید که روزهایی! افتاد بودنش روزهای یاد

 !بود دل ته از هایشخنده

 :کرد زمزمه بغض با
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 بشم؟ داغون همهاین باید چرا_

 :شد تبدیل فریاد به اشزمزمه ناگهان

 بشم؟ داغون بخاطرت چرا_

 هایخرده بین که شد مشتی متوجه تازه آمد، خود به وقتی و پیچید صدایش انعکاس

 !نداشت رنگی سرخی بجز و بود شیشه

 :گفت دار خش صدایی با و شد خیره شکسته یآینه به

 !شارلوت میگیرم، رو انتقامت نباش نگران_

 به همیشه مانند و شد خارج و رفت در سمت به پریشان حال و خونی دست همان با

 !بود شده متوقف آنجا در زین که جایی رفت، شان قدیمی محل سمت

 !بود دیده را صحنه این بار سیصدمین برای قصر این و

 :گفت خاطر آرامش با و کرد نگاه زین به لبخند با گنجشکی

 !شودمی قرمز باالخره ما نفرین این! شودمی تمام_

*** 

 چهارم و بیست پارت

 «اشتراکی اشکهای»

 

 سمت به گلویش در خونین بغضی و پریشان موهای و قرمز چشمانی با زین

 .رفت پیش سال سیصد هایخطیخط
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 :خواند دوباره را هانوشته و شد خیره درختی به بزرگ غمی با

 ...آخر تا زین و من_

 :کرد زمزمه و زد پوزخندی

 !بود؟ آخر اون این نیستی؟ دیگه چرا رفتی؟ چرا پس_

 !میزد فریاد هادیوانه مانند. بود شده تبدیل فریاد به اشزمزمه

 .شنودنمی را صدایش کسی شود مطمئن تا بود دور قصر از کافی اندازه به

 با و نشست درخت کنار ٬شد خیس صورتش و شد تمام فریادهایش اینکه از بعد

 !شد خیره نوشته به آشکار حسرتی

 به شد، گرم دستش کرد احساس ناگهان! نمیداد اهمیت ولی میکرد درد دستش

 دست بستن حال در که شد خیره آوریلی به حالی بی و تعجب با و کرد نگاه دستش

 !بودند شده اشکی ناخودآگاه چشمانش و بود شنیده را چیز همه و بود زین

 زین کنار شد تمام کارش اینکه از بعد ٬کردمی نگاه رفتارهایش به تعجب با زین

 !کن گریه راحت که گفتمی گویی ٬گذاشت اششانه روی را زین سر و نشست

 :گفت و برداشت را سرش زین

 !کنهنمی انتخاب هاشگریه برای رو دختر یه سر هیچوقت مرد یه_

 :گفتمی که بود پیدا حرفش نگاهش در ولی نگفت هیچ آوریل

 !ای بچه پسر یه هنوز که تو کن گریه_

 زین هایشانه بر آرام آوریل و داد تکیه درخت به را سرش و نداد تکیه هم باز زین

 .زد مکرر هایضربه
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 دیگر گویا ٬کرد جاری را هاییاشک و شد غم از پر هم باز دلش گویا هاضربه این از زین

 !نداشت غرورش شکستن از ترسی

 !اوست به شخص ترین نزدیک آوریل که کرد احساس ایلحظه

 ایلحظه که نخواست و رفت قصر سمت به و برخاست ٬شد تمام اشگریه اینکه از بعد

 !بیفتد آوریل به نگاهش هم

 !است غمگین بفهمد کسی که خواهدنمی پسرک این که فهمید پشت از آوریل و

 بگوید، را غمش کسی به نتواند اینکه درد. کرد درک را او هرکسی از بهتر او و

 .فهمید

 !شود رد آن از خواهدنمی و شده متوقف اشگذشته در هنوز پسر این و

*** 

 پنجم و بیست پارت

 «حال ضد کمی»

 

 یجمله یاد! کردمی درک را او حس! کردمی فکر زین به و بود نشسته جاهمان آوریل

 :افتاد زین

 !(بود؟ آخر اون این نیستی؟ دیگه چرا رفتی؟ چرا پس)

 :افتاد جاناتان به خودش یجمله یاد

 !(دنیاست آخر امروز دونستمنمی! پاتم به پا دنیا آخر تا من گفتی)
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 به و کشید عمیقی نفس! تنها یک غم دارد، را خودش غم پسر این که کرد احساس

 :گفت و برگشت نوشته سمت

 !کنم؟می بازی رو تو نقش االن من یعنی_

 !خورد غبطه کجاست، حاال دانستنمی که شارلوتی حال به ایلحظه

 پیش من یاد دونممی بعید من! رو یادش هم داری، رو قلبش هم تو! خوشبحالت_

 !باشه مونده کسی

 !هایشخنده تمام برای بود، شده تنگ حقیقتا دلش. کرد بغض هم باز

 بود شده اذیت کافی یاندازه به. رفت قصر سمت به و کند پنهان را بغضش کرد سعی

 !شود درگیر باز دلش خواستنمی زین، برای

***** 

 آمده بود، خبربی آن از آوریل که جایی از باالخره شد، ریون آمدن متوجه آوریل راه در

 که حیف ولی دارد زین و شارلوت داستان به ربطی دختر این که بود مطمن آوریل. بود

 هاینزدیک رفت، خوری غذا اتاق سمت به و کشید آهی. بپرسد چیزی توانستنمی

 نگاه بودند، غذا پختن حال در که خدمتکاران به و رفت آشپزخانه به. بود ناهار وقت

 .کرد

 شده متعجب هم آوریل مهربانی این از خدمتکاران همه رفت، کمکشان برای لبخند با

 بین و بود کرده کمک آنها به خیلی مدت این در! میکردند تحسین را او هم بودند،

 .بود شده محبوب همه

. زد را الکس فی اتاق در و رفت باال یطبقه به آوریل چیدند، را میز اینکه از بعد

 :شنید صدایی
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 !تو بیا_

 :گفت دلنشین لبخندی با و کرد وارد در از را سرش دخترک

 !نمیارید؟ تشریف! غذاس وقت_

 : گفت و زد تردلنشین لبخندی الکس فی

 میگم خدمتکارا به شد گشنم اگه. بیام پایین ها پله از تونمنمی و نیستم گشنه نه،_

 .بیارن که

. رفت ریون اتاق سمت به و مزاحمتش از کرد عذرخواهی بزرگش لبخند همان با آوریل

 نگاهی آوریل به و شد خارج سرد حالتی با ریون و شد باز در بزند را در اینکه از قبل

 :گفت و انداخت

 .حالیشه زمان تو از بیشتر من ساعت بگی من به نیست نیازی_

 را هایش دندان! بود زده خشکش حالت این از آوریل هم باز. رفت پایین یطبقه به و

 :زد فریاد شنودنمی را صدایش کسی دانستمی اینکه با و فشرد هم به

 !حلقت تو بره ساعتت اون کاش ای_

 به وادار را او و بیاورد در را دخترک این حرص بود توانسته راحت خیلی همیشه ریون

 به داشت کردنش پنهان در سعی که عصبانیتی با! کند اشحنجره کردن دار خش

 روشی به که بودند این برای کارهایش این یهمه کرد احساس. رفت زین اتاق سمت

. کرد نگاه آوریل به منتظر و آمد بیرون زین زد، که را در! بیاورد بیرون فکر از را زین

 آوریل که سرد اینقدر! بود شده همیشه از سردتر زین نگاه کرد احساس آوریل

 !کرد فراموش را زدن حرف ایلحظه
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 ...غذا برای ؟...میدونی... چیزه... ام_

 .خورممی میرم االن! نزن زور_

 خرد که کرد احساس دخترک لحظه یک. رفت پایین هاپله از آوریل به توجه بدون و

 !آمد وجود به بزرگ بغضی گلویش در ولی چرا دانستنمی و شده

*** 

 ششم و بیست پارت

 «انگیز غم تصوری»

 

 .آمدمی پایین هاپله از غرولندکنان آوریل

 !وحشیه چقد وای... کنم رفع رو ناراحتیش اومدم باش رو من! ژیگول یپسره_

 با که زین جلوی و شد وارد اخم با. رسید غذاخوری اتاق به دادمی ادامه که همینطور و

 توجه کرد سعی چنگال و قاشق صدای با. نشست بود، خوردن غذا حال در آرامش

 دانست نمی هم خودش بود، کرده لج دختر این با کمی گویا زین ولی کند جلب را زین

 !چرا

 .بود شده خیره آوریل بچگانه حرکات به تعجب با ریون

 !کرد خوردن غذا به شروع ساختگی تفاوتیبی با و شد خسته کم کم آوریل

 موندی؟ قصر تو اینقد نشدی خسته! شارلوت_

 زین صدای با ولی بدهد را جوابش که خواست و بازگشت ریون سمت به آوریل

 !شد بسته دهانش
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 فهمیدی؟! کنی دور من از رو شارلوت که نکن سعی وقت هیچ! ریون_

 از منظورش زین اینکه یادآوری با ولی کرد غرور احساس ایلحظه آوریل جمله، این با

 !رفت فرو خود در نیست، دیگر که ستشارلوتی هایشحرف

 :گفت مهربان لحنی با ریون

 ...ذاریشنمی چرا بدونم خواستممی من نه_

 :گفت سرد حالتی با زین

 .بخورن رو کوچولو بره این میخوان که هستند گرگهایی یه چون. بودم گفته که بهت_

 :گفت باعصبانیت ریون

 ماییم؟ منظورت_

 !اینجوریه کن فکر_

 :گفت و برخاست آوریل که بود رفتن باال حال در جفتشان صدای

 ...شما و نیست که خاصی چیز! ر بحث این کنید تموم_

 :گفت و پرید حرفش میان زین

 !نکن نظر اظهار الکی پس دونی،نمی هیچی تو_

! حرفش این از شد پشیمان هم زین خود گرفت، فرا را اتاق سکوتی زین حرف این با

 !بود کرده عمل بچگانه کمی نظرشبه

 :گفت پوزخند با ریون

 افتاده؟ براش اتفاقی چه دونهنمی خودش! جالبه_
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 بود کنجکاو هم بود، ناراحت زین از هم. دادمی گوش دو آن بحث به تعجب با آوریل

 !شودمی تمام چگونه بحث که

 آوریل سمت به ریون. شد خارج اتاق از ریون مکرر هایسئوال به توجهیبی با زین

 :گفت و برگشت

 .زباله سطل توی میری آخر که آشغالی یه فقط تو_

 !بود مانده جاهمان مبهوت و مات آوریل. رفت خود اتاق به آشکار عصبانیتی با و

 رهایش زین روزی که تصور این از بلکه ریون، حرف از نه! بود شده شکسته باز دلش

 .کند باور را این خواستنمی ولی، چرا دانست نمی! میکند

*** 

 هفتم و بیست پارت

 «تالفی»

 

 هم بر را هایشدندان که طور همان و کوبید دیوار به را اتاقش در عصبانیت با ریون

 :زد فریاد میکشید

 کنی؟ باور خواینمی چرا آخه_

 هایشاشک ریزش از تا بست را چشمانش و گذاشت اشپیشانی روی بر را دستش

 :کرد زمزمه آرام دار خش صدایی و بغض با کند، جلوگیری

 نیست؟ دیگه، شارلوت که کنی باور خوای نمی چر چرا؟_

 :گفت و زد لبخندی شد، خیره دختر آن به پنجره پشت از گنجشک
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 غالب او روی بودنش فرشته خوی گاهی که شیطانی! است شیطان یک هم این_

 .میکند متمایز ها.شیطان دیگر با را او ویژگی این شاید و میشود

***** 

 کارش این از زین که کند کاری باید که گفتمی او به وجودش و بود ناراحت آوریل

 فکر که همانطور. بود شده ضایع او فقط که کند باور را این توانستنمی شود، پشیمان

 و کرد نگاه قصر به شیطانی لبخندی با زد، ای.جرقه ذهنش در ناگهان میکرد،

 !ماند شب انتظار به بازیگوشی با و مشتاقانه

 و زین زدند،می حرف هم با و بودند نشسته اصلی سالن در هم دور همه و شد شب

 کردن پنهان در سعی ساختگی لبخند با هردو بودند، کردن صحبت حال در الکس فی

 .دادمی گوش آنها صحبت به ترطرف آن ریون و بودند تنفرشان

 زمین روی بر را بلندش و چسبان مشکی لباس دامن و آمد ناز با همیشه مانند آوریل

. چرخاند زین گردن دور آرام را دستش و آمد زین پشت به خرامان خرامان و کشاندمی

 با آوریل! است خبر چه اطرافش فهمیدنمی دقیقا و شد شکه حرکت این از زین

 :گفت خوشحال صدایی و لبخند

 !نشد؟ تنگ برام دلت! عزیزم سالم_

 طرف به را سرش ناراحتی با ریون و بود داده دست از را کشیدن نفس قدرت دقیقا زین

 .بود شده خیره دو آن به لبخند با الکس فی و برگرداند دیگر

 شده موفق و خواستمی را همین او و شده دگرگون حالش زین که کرد احساس آوریل

 :کرد زمزمه گوشش کنار آرام پیروزمندانه لبخند با! بود

 !بکش نفس_
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 آوریل شد، آوریل یخنده باعث که کشید عمق نفسی بود، آمده خود به تازه گویا زین

 :گفت ذهنش در زین و شد الکس فی با زدن حرف مشغول و نشست زین کنار

 !ستکنندهدیوانه کردم،می فکر که چیزی از تربیش دختر این_

 شکست او برابر در واقعا که فهمید کرده را اینکار چرا که شد متوجه ناگهان فکر این با

  با گفتگو حال در لبخند با که کرد نگاه او به حرص با بود، خورده

 !کند چه او با که دانستمی بود، الکس فی

*** 

 هشتم و بیست پارت

 «بچرخیم تا بچرخ»

 

 !کشیدید زحمت عزیز ریون کردن بزرگ برای خیلی حتما بله_

 !آره_

 : گفت و زد لبخندی آوریل. کشید بلندی یخمیازه و

 .بخوابید برید بهتره! اید خسته حتما_

 اتاق سمت به ریون با و زد لبخندی بود، خمار چشمانش که همانطور الکس فی

 بخیر شب زین به خواست و برگشت برود، اتاقش به تا برخاست آوریل. رفتند هایشان

 شد، بسته چشمانش درد از و شد کوبیده سرش پشت ستون به ناگهان که بگوید

 .عصبانیت از قرمز هایرگه با دید بنفش چشم دو جلویش کرد باز را چشمانش وقتی

 :غرید آرام صدایی با زین
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 کنی؟ بازی من با خوایمی کنی؟ ثابت رو چی خوایمی_

 :گفت درآور حرص لبخندی با آوریل

 !کردم بازی رو نقشم فقط من کردم؟ چیکار من مگه_

! بود بسته را پایش و دست طرف هر از دخترک شد متوجه ناگهان زین جمله این با

 .بود خورده شکست دیگر بار و بگوید توانستنمی چیز هیچ

 سمت به و زد پس را او آرام زین نظر در شدمی منفورتر لحظه هر که لبخندی با آوریل

 !رفت خوابش اتاق

 :گفت لب زیر و شد خیره او به پشت از زین

 !بچرخیم تا بچرخ پس اینطور؟_

***** 

 که کرد هوس افتاد، ویولن به چشمش که بود عبور حال در و بود اصلی سالن در آوریل

 و بست را چشمانش آن تنظیم از بعد و گرفت دستش در را آن شوق با! بزند ساز کمی

 بر کمان که طور همین و شد تند ریتم کم کم و کرد زدن به شروع آرامی ریتم با و آرام

 با ریون و شدند کشیده صدا سمت به ریون و الکس فی میشد، کشیده هاسیم روی

 !بود او شبیه چقدر بود، شده خیره مانند شارلوت آوریل به بهت

 خیره چشم جفت چندین با و کرد باز را چشمانش آرام شدند، تمام هانت که وقتی

 خارج حدقه از چشمانش بود مانده کم دید آن از بعد که چیزی با ولی شد، روبرو

 با و بوسید را پیشانیش و آمد جلو خدمتکاران بین از مردانه هیبت یک با زین شوند،

 .زد زل او به لبخند
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 فی و رفتند کارهایشان سر به لبخند با خدمتکاران میکرد، نگاه او به گیجی با آوریل

 آنجا از گمشده یک کردن پیدا حس شاید عجیب، حسی با هرکدام هم ریون و الکس

 !شدند دور

 :گفت پیروزمندانه لبخندی با زین. بود مانده مبهوت آوریل

 !شد؟ تموم خوب_

 :آمد آوریل عصبانی صدای که برود که برگشت و

 کردی؟ رو اینکار چرا_

 :گفت و برگشت بازیگوشانه حالت با زین

 .کردممی بازی رو نقشم داشتم_

 از دختر این گویا و شد خیره زین رفتن به پشت از و شد شوکه جواب این از دخترک

 .بود آمده خوشش بازی این

 که بود مطمئن لبخند با و نشست پنجره پشت هایشاخه از یکی روی بر گنجشک

 !ستزیبایی داستان عاقبتش داستان این

*** 

 نهم و بیست پارت

 «تاریکی سفید ی پرنده»

 

 قبول را خود شکست خواستندنمی آنها هردو گویی و داشت ادامه دو آن بین لجبازی

 !شدمی ترغمگین روز هر ریون میان این در و کنند
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 ابردار و آبی آسمان میان در و بود نشسته هابرج از یکی شیبدار سقف روی بر ریون

 !بود منتظر

 ولی شد، نزدیک بینشان از شکافت، را اسمان ابرهای سیاهش یپرنده که بود فکر در

 از بعد و شد بلند تعجب با ریون! شد منحرف جنگل وسط سمت به ناگهان مقصدش

 !رفت کالغش فرود محل به آمد پایین برج باالی از اینکه

 !میشد بلندتر آشنایی زدن حرف میشد، تر نزدیک آنجا به که لحظه هر

 تنهایی؟ توهم منی؟ مثل توهم! باحال چه_

 حیف ولی هایشخنده روزهای از ها، شادی عهد از دید دختری درختان میان از ریون

 آمده خود به تازه است گرفته اشتباه او با را آوریل که فهمید وقتی ریون! نبود او که

 خیس هایشگونه چرا که کرد فکر خود با گذاشت، هایشگونه روی را دستش بود،

 بود؟ شده

 به تعجب با! شد روزها آن دلتنگ باز! زد چنگ دلش به هاگذشته حسرت ایلحظه

! بود ننشسته کسی دست روی بر که شدمی سالی سیصد که کردمی نگاه کالغی

 شخص آن شبیه قدر چه دختر این که آمد ریون نظر در و زدمی حرف همچنان آوریل

 !بود شده کوچک دشمن این قلب وارد کمی ندانسته آوریل گویا و است،

 کالغ رسید که آوریل به! باشد سرد همیشه مانند کرد سعی شد، نزدیک آنها به ریون

 با ریون! بود خیره کالغ به هنوز لبخند با آوریل و گرفت جا کتفش روی بر آرام

 :پرسید کنجکاوی

 آد؟نمی بدت کالغ از_

 !دارم دوست رو هاپرنده یهمه من بیاد؟ بدم باید چرا_
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 ایلحظه ولی. افتاد قبل های.سال در دختران دیگر های.جیغ یاد ریون ایلحظه

 !ستقدیمی شخص همان آوریل که کرد احساس

 !نمیاد خوشش کالغ از کی هیچ آخه_

 کرده؟ گناهی چه کالغ مگه_

 :افتاد پیش سال سیصد هایحرف یاد ریون جمله این با

 !ها کنی مواظبت ازش خوب. میدم بهت رو کالغ این)_

 پرنده؟ همهاین بین از میدی؟ کالغ من به چرا_

 موهای مثل دلش تو تاریکی پرنده این بدونی تا میدم اینو داره؟ گناهی چه کالغ مگه_

 من باز بتونی که وقتی تا هست پیشت همیشه پرنده این نبودم من وقتی! سفیده تو

 !(ببینی رو

 میکنی؟ گریه چرا! ریون_

 به و برگرداند را رویش ریون! کرده گریه کی و گذشته مقدار چه که دانستنمی ریون

 هم ریون و بود شده خیره او به مبهوت آوریل میان این در و کرد حرکت کاخ سمت

 تنگ شارلوت برای دلش شد،می تنگ شخص آن برای دلش میشد، تر دور هرچه

 !شدمی

*** 

 نهم و بیست پارت

 «مشترک تولد»
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 دلش! بود شلوغ اطرافش و خندیدمی او امروز هرسال بود، غمگین کمی امروز آوریل

 او و بود تولدش روز امروز!هاهدیه تنگ ها،خنده تنگ ها،تبریک تنگ بود، شده تنگ

 !کردمی تظاهر ولی داشت بغض! بود تنها

 را آوریل موضوع این و بود زیادی امروزهیاهوی رفت، اصلی سالن سمت به و برخاست

 با آوریل و بودند آمد و رفت درحال همه رسید، سالن به وقتی! بود کرده متعجب

 چیست؟ برای همه این که گفتمی خود با و بود شده خیره جوش جنب این به تعجب

 را دادمی دستور که زین صدای رفت، پذیرایی سالن به و شد خارج جمعیت میان در

  و بود کنارش ریون بداند، را داستان تا رفت طرفش به و شنید

 که همین زین. بود نشسته سلطنتی صندلی یک روی ترطرف آن کمی الکس فی

 !کرد مبهوت را آوریل ایلحظه که زد مهربانی لبخند دید را آوریل

 باریکش کمر دور را دستانش حرکت یک در و رفت سمتش به محکم هایقدم با زین

 با! آمد بند دخترک نفس ایلحظه حرکت این با. داد فشار خود به محکم و پیچاند

 :گفت خودش

 !نکن جنبمبی خیلی من بابا! پررو! کن ولم ژیگول پسره شده؟ دیوونه! وای_

 :گفت ساختگی شاد لحن با زین

 !مبارک تولدت شارلوت_

 هم خودش تولد بود؟ شارلوت تولد روز امروز زد، خشکش ایلحظه آوریل جمله این با

 .آمد خود به زین صدای با! بود

 !کنی بازی خوب رو نقشت نگیر، جدی خودتو خیلی! هپروت تو نرو_
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 سوختن حال در قلبش گویا آمد در حرصش زین هایحرف از آوریل. شد جدا او از و

 . کند چه او با دانستمی بود،

 :گفت وبالبخند آمد جلو الکس فی

 !بانو مبارک تولدت_

 لبخند با دخترک. شد خارج اتاق از و گفت تبریک آشکار غمی با جا همان از هم ریون

 :گفت

 !نکنه درد دستتون_

 :گفت نازی چنان با و کرد نگاه زین به

 .مرسی! عزیزم_

 :گفت لبخند با زین

 ...میک خواهش_

 لبخند به تعجب با و شد سرخ ایلحظه! شد قطع اشگونه روی یبوسه با حرفش ولی

 .شد خارج سالن واز خندید الکس فی. کرد نگاه آوریل شیطانی نگاه و

 :گفت و کرد نگاه زین به خنده با آوریل

 !نگیر جدی خودتو زیاد!هپروت تو نرو_

 احساس از پر است، شده پر قلبش که کرد احساس زین و رفت و کرد پشت او به و

 !ناشناخته

*** 
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 ام سی پارت

 «افتدمی ساده اتفاقی»

 

! شدمی دیده همیشه از ترمجلل کاخ بود، شده کمتر هیاهوها و بود شده شب

 وجد به را دخترک اینها یهمه باغ، سراسر در نورانی هایشمع آویزان، هایریسه

 .شدمی بیشتر جشن برای اشتیاقش لحظه هر و آوردمی

 بود کرده حبس را خودش اتاقش در زین و! اوست تولد امروز که بود کرده احساس

 احساس هم باز میزد، وار دیوانه قلبش هم باز. بود کرده فراموش را دادن دستور کامال

 !است شده مریض که کرد

 :گفت دلش در

 میزنه؟ تند اینقدر داره قلبم چرا سوخته؟ صورتم کنممی احساس چرا_

 ایلحظه. شنید میکرد عبور اتاق در جلوی از که آوریلی صدای بودکه افکار همین در

 .شد قطع کشیدنش نفس حتی. شد متوقف قلبش کرد احساس

 اشاشاره انگشت تحکم با کرد، نگاه خود به آینه رویروبه و برخاست ثانیه چند از بعد

 :گفت عصبانیت با و گرفت خود انعکاس به رو را

 !نیست شارلوت شبیه اصال اون! کن کنترل رو خودت!زین_

 سرش. بود خودش با زدن حرف حال در آوریل مانند که شد متوجه آمد خود به وقتی

 :زد وفریاد گرفت دستانش میان را

 !کنهمی دیوونه خودش عین رو من داره دختر این_
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 :گفت زین به رو ترس با خدمتکاران از یکی و بازشد در موقع همان

 !جشنه وقت االن ست،آماده چیز همه! ببخشیدقربان_

 :گفت و انداخت نگاهینیم او به زین

 .میام االن منم! بری تونیمی باشه_

 ریون با کردن صحبت حال در الکس فی. رفت اصلی سالن به دقیقه چند از بعد زین

 یهمه دقیقه چند از بعد. شد خدمتکاران ناظر با زدن حرف مشغول زین و بود

 .شدند خیره هاپله باالی به خدمتکاران

 ایلحظه زین. آمدمی پایین هاپله از آرام بلندش و قرمز لباس با خرامان،خرامان آوریل

 ندید، شارلوت همانند را او بار اولین برای! کرد مکث ایلحظه آوریل دیدن واز برگشت

 !زد لبخند دیدنش از بار اولین برای دید، شارلوت از زیباتر را او بار اولین برای

 .شد دوخته بهم ایثانیه هردو نگاه

 ناگاه هوا، بی)

 دوزممی تو چشم در چشم

 زد خواهم فریاد را عشق

 افتدمی برتو چشمهایم دیگر بار

 (افتدمی ساده اتفاقی

*** 

 یکم و سی پارت
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 «احساس یک معنی»

 

 لحظه هر زین نگاه چقدر که کردمی احساس کم کم آوریل و بود آوریل به خیره زین

 لبخندهای همه از که زد مصنوعی لبخندی رسید، او به وقتی! شدمی ترسنگین

 فی که برگرداند خجالت با را نگاهش و آمد خود به وقتی زین. بود تر مصنوعی عمرش

 :گفت خدمتکاران به رو بزرگ لبخندی با الکس

 .کنیم شروع_

 و شدند خاموش هاچراغ و برد فرو خود در را سالن یهمه فلوت و تار و چنگ صدای

 .نواختندمی و بودند ایستاده آن روی نوازندگان یهمه که قسمت یک در فقط نور

 شده خیره او به طور آن چرا دانستنمی کشید، آسودگی سر از عمیقی نفس آوریل

 ناراحت نگاهش از چرا بود، کرده درگیر را او سئوال یک و بود؟ تالی برای یعنی. بود

 گرفت؟ انرژی بلکه نشد،

 آن و نواخت گوش زیبا و شاد آهنگ به و شد پدیدار لبش روی بر لبخندی آهنگ از

 چرا اینکه به کرد،می فکر و بود شده خیره جلو به آشفته فکری با زین تر، طرف

 ! شود خیره باز آوریل به باید کندمی احساس

 لبخندی. زد لبخندی نیز خودش هایش، لب روی بر لبخند دیدن با و برگشت ایلحظه

 دقیقا و بود لبخند این شاهد دور از ریون و! سال بیست و سیصد وسعت به زیبا،

 !خوشحال یا باشد متنفر باید که دانستنمی

 روی هاییشمع و شد شروع آرامی موسیقی بالفاصله شد، تمام موسیقی اینکه از بعد

 دیدنش با آوریل. آورد وجود به سالن وسط بزرگ قلب یک و شدند روشن زمین
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 از تشخیص قدرت دیگر گویا رقص، درخواست و زین آمدن جلو با و ماند مبهوت

 با دو هر و بودن ایستاده قلب وسط که آمد خود به وقتی و بود شده گرفته آوریل

 !کردندمی نگاه هم به گیجی

 گویا امسال ولی بود کرده را اینکار سال هر زین و بود نرقصیده حال به تا آوریل

 !داشت اضطراب

 دور را دستش ناچارا هم آوریل و چرخاند آوریل باریک کمر دور را دستانش آرام زین

 :کرد زمزمه زین کرد، پیروی زین هایحرکت از و انداخت زین گردن

 !بپره سرت از هوش کنم کاری االن تونممی کردی، تالفی همه اون_

 صورتش از متری سانتی دو در و کرد بلند را سرش تعجب با و شنید را این آوریل فقط

 میزد، لبخند که بود آوریل اینبار و شد محو زین بار شیطنت لبخند شد، خیره او به

 !کشدنمی نفس دیگر که کرد احساس واقعا

 به را نگاهش زین اینکه از آوریل و شود؟نمی تمام چرا آهنگ این که آمد زین ذهن در

 چقدر زین که نظرش به واقعا خندید، و گرفت اشخنده او نگاه اال انداختمی هرجایی

 درگیر خود با هنوز و بود مانده لبخندش مبهوت فقط زین و است کودک یک مانند

 !بود

 (بمیرد من بخاطر او نباید)

*** 

 دوم و سی پارت

 «دلیل بی هاییاشک»
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. کرد نگاه الکس فی به ابتدا زین شدند، جدا هم از دو هر شد تمام که موسیقی

 الکس فی که کردمی احساس بود، خوب چندان آوریل با نباید که بود کرده احساس

 نیست؟ واقعا آیا ولی است، دختر این عاشق زین که کردمی گمان

 نگاه او به لبخند همان با آوریل شد، خیره آوریل لبخند به و برگشت زین آخر یلحظه

 :گفت و کرد

 !دادی رو تولدم هدیه اینکه برای مرسی ولی نیست من یهدیه این دونممی_

 :گفت لبخند همان با آوریل. بود توضیحی منتظر گویا و کرد نگاه او به تردید با زین

 !بود یکی شارلوت با تولدم که خوشحالم ولی سرنوشت یا تصادف دونم نمی_

 هر زین باید چرا باشد؟ او شبیه باید اینقدر دختر این چرا کرد،می نگاه او به فقط زین

 همیشه مانند کرد، سرد را نگاهش زین شود؟ ورتر شعله حسش تشابه این از لحظه

 چشمانش از آوریل که نگذاشت و کرد مدفون قلبش از ایگوشه در را احساسش

 :گفت همیشه از ترزده یخ لحنی با. شود دستگیرش چیزی

 .بخوای که جایی هر میری زود خیلی کنی، تموم خوب رو امروز_

 در و ماند خیره سرد نگاه آن به! نداشت حسی هیچ شد، مات نگاهش ایلحظه آوریل

 :گفت خود فکر

 زنه؟نمی...قلبم...فکر این از چرا کشه؟می تیر قلبم چرا_

 همراه به و بود شده خارج نورانی قلب آن از زین که آمد خود به وقتی
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 خاطر همین به و انداخت پایین را سرش. رفتندمی خوری غذا سالن طرف به الکس فی

 او به زین که دانستنمی شد، نزدیک او به ریون. ریختند صورتش در موهایش همه

 .دارد حسی چه حاال او که دانستنمی و است گفته چه

 ایلحظه که ببیند را او صورت که شد خم و گذاشت آوریل یشانه روی بر را دستش

 ریون افتادند، زمین روی که قطراتی سپس و کرد احساس را آوریل هایشانه لرزش

 به ناباوری و بهت با و کرد بلند دستانش با را سرآوریل. ماند خیره آوریل به متعجب

 :گفت و کرد نگاه آوریل اشک از پر هایچشم

 !میکنی؟ گریه چرا_

 :گفت رفته تحلیل صدایی با آوریل

 ...ولی...دونمنمی_

 رفت عجیبی درخت سمت به و رفت باغ طرف به شد، دور آنجا از و دوید و کرد سکوت

 ینوشته به رسید، که آنجا به. بود کرده خالی آنجا را اشدلتنگی احساس همیشه که

 :داد ادامه را میزد ریون به که حرفی بغض با و کرد نگاه همیشگی

 !برم خوامنمی ولی_

 (زد خواهم فریاد را عشق رفتی که تا بینممی صدا بی را رفتنت گاهآن هوا، بی)

*** 

 سوم و سی پارت

 «مهربانی»
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 شده خیره باغ به پنجره از و بود نشسته اتاقش در زین و بود تاریکی به رو تقریبا هوا

 غذا میز سر به دیشب که آوریلی فکر در بود، فکر در و دیدنمی را چیز هیچ ولی بود

 .نشده خارج اتاقش از صبح از و نیامد

 :گفت خود با کرد، نگاه آیینه در خود به و برخاست نگرانی با

 پشیمونم؟ دیروزم حرف از چرا چرا؟_

 از خارج به ریون و الکس فی بود، گفته اشپشیمانی راجب صریح اینقدر بود بار اولین

 رسید، که اتاق به. شود دور نقشش از کمی که توانستمی حاال و بودند رفته محدوده

 به و بود نشسته پنجره یلبه روی که دید را آوریلی و کرد باز را در زدنی در هیچ بدون

 .میکرد بازی موهایش با باد و بود شده خیره افق

 به باز حال این با چرا دید؟نمی شارلوت مانند را او دیگر چرا کرد، مکث ایلحظه زین

 :گفت دلش در زیباست؟ دختر این نظرش

 !دیدممی شارلوت مثل هنوز رو تو کاش ای_

 :شد بلند آوریل صدای لحظه همان

 کنی؟می کار چی اینجا_

 زین! بود شده خیره زمین به غمگین چشمانی با که برگشت آوریلی طرف به زین

 به بلند هایگام با! بود ناراحت شدت به آوریل حالت این از ولی چرا، دانستنمی

 :گفت اشهمیشگی لحن با و رفت سمتش

 ناراحتی؟ چرا_
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 رو تولدم من به بودنشون نارفیق تمام با که نامرد مردم همون برای دلم فقط! هیچی_

 !شده تنگ گفتن،می تبریک

 که ستاویی تقصیر چیز همه کردمی فکر زین. سوخت دختر این برای دلش زین

 ! داشت نیاز قربانی که شد جنگلی نفرین

 را آوریل و بود بعید او از واقعا که زد لبخندی برد، باال را سرش و گرفت را آوریل یچانه

 : گفت مهربان لبخند همان با! کرد خود مبهوت

 !باش منتظر ها پله پایین و باش آماده دیگه ساعت یک_

 خود ذهن در آوریل. شد خارج اتاق از آوریل آمده در حدقه از چشمان به توجه بدون و

 اتاقش سمت به راهرو در زین و میزد؟ لبخند اینگونه حاال تا کی از زین که گشتمی

 بهت موقع هر که ایانرژی و بود عجیب برایش که خوشحالی بود، خوشحال و رفتمی

 !آوردمی بدست دیدمی را آوریل

 :گفت لبخند با و انداخت نگاهی کالغ به و بود نشسته طاقچه در گنجشک و

 .داره ادامه داستان این اینکه مثل_

*** 

 چهارم و سی پارت

 «تاریکی در کمیاب»

 

 صورت به را پاهایش. بود منتظر و بود ایستاده ها پله به پشت اصلی سالن در آوریل

 چند. بود کرده اشدیوانه انتظار و بود منتظر. میزد زمین به هم سر پشت هایضربه
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 ثانیه صدم یک در و شد پیچیده آوریل دست دور دستی ناگهان و گذشت دقیقه

 سوی به کردمی پرواز لبخند با که زین جلوتر کمی و شدمی کشیده هوا در آوریل

 .رویایی مقصدی

 او به ساکت شد، آرام زین لبخند دیدن با ولی کرد نگاه جلو به ابتدا وحشت با آوریل

 چرا که فهمیده است، شده اینگونه مدت این در چرا که بود فهمیده حاال. شد خیره

 !برود خواهدنمی

 دخترک دست و برگشت لبخند با زین بود، رفته فرو خود در آوریل و آمدند فرود هردو

 که ماند خیره نفرین این دستهای به بهت با آوریل و کشید سرش پشت و گرفت را

 و بودند بیابان وسط دقیقا آنها. بود کرده را دخترک دست پختن قصد آرامآرام گویا

 به را او زین کرد، جلب را دخترک توجه که بود آتش هایمشعل با حلقه یک جلوتر

 دراز هم آوریل که کرد اشاره کنارش به و کشید دراز خودش و برد حلقه آن وسط

 .بکشد

 بدون پس داشت، اطمینان خودش از بیشتر او به ولی ماند خیره او به تعجب با آوریل

 :گفت آرام زین. کشید دراز فاصله با کنارش ترسی هیچ

 دونستی؟می چی یه_

 :گفت و زد لبخندی زین کرد، نگاه او به کنجکاوی با و زین سمت برگشت آوریل

 .نیستی قشنگ اصال نور توی تو_

 زین. برگرداند را رویش و کرد اخم بعد و شد شوکه ایلحظه حرف این از آوریل

 :گفت و شد ترعمیق لبخندش

 !این مثل زیباترند، تاریکی تو چیزها ترینکمیاب همیشه چون چرا؟ دونیمی_
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 خیره آسمان به آوریل چشمان و شدند خاموش هامشعل همه و زد بشکن یک و

 شهاب بود، کرده خطی خط را آسمان پرتابشان و بود باران ستاره که آسمانی ماند،

 .بود ساخته زین که بارانی شهاب باشد، زمان از ترکمیاب شاید که بارانی

 انعکاس به بود شده خیره زین و میکرد نگاه آسمان به بهت و لبخند با آوریل

 این از ترکمیاب برایش منظره این شاید. دخترک این نگاه در دار دنبال هایستاره

 !بود هاسنگ شهاب

 لحنی با و نشست کنارش زین. کرد نگاه هاستاره همه به دقیق و نشست ذوق با آوریل

 :گفت دلنشین

 !من نفرین عروس! مبارک تولدت_

 رسید ذهنش به که چیزی اولین شوق اشک از پر چشمانی با و برگشت ذوق با آوریل

 خورد، یکه زین. کرد پرتاب زین آغوش در را خود داشت که ذوقی تمام با داد، انجام را

 از بعد آوریل شد، قطع همیشه مانند باز نفسش. نداشت انتظار را العمل عکس این

 ته با شد، بر روده خنده از زین یچهره دیدن با و آمد بیرون آغوشش از دقیقه چند

 :گفت اشخنده مانده

 !بکش نفس_

 :گفت و کرد نگاه او به زین

 !ها؟_

 زین، حرکت این با. کشید عمیقی و بلند نفس شد آوریل حرف متوجه اینکه از بعد و

 و برخاست اخم با باشد برخورده او به گویا زین. زد قهقه و شد پهن زمین روی آوریل
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 مانند که همانطور و رفت دنبالش به خنده با آوریل. رفت آوریل مخالف سمت به

 :میگفت وارطوطی هابچه

 !دیگه نکن قهر کردی؟ قهر_

 شده پر چه از قلبش که بود فهمیده شده، اینطور چرا که بود فهمیده خود ذهن در

 :گفت خود دل در پشیمانی هیچ بی است،

 !بشم دور نفرین این از وقت هیچ تونمنمی من_

*** 

 پنجم و سی پارت

 «همه جز»

 

 یک با میکرد، نورانی را زیبا دخترک این یچهره و تابیدمی تخت روی به پنجره از نور

 روز امروز. نگریست بیرون به پنجره از و برخاست لبخند

 !ستزیبایی

 افتاد، شب یاد ناگهان که داشت خروج قصد و رفت در سمت به خوشحالی با آوریل

 محبوس را خود است قرار همیشه مانند او و میشد کامل ماه امشب! زد خشکش

 شکسته تصورش که خواستنمی باز کند، تغییر نظرش باز خواست نمی واقعا! کند

 !شود

***** 
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 اتفاقات و کردمی فکر دیشب به بود، رفته فرو فکر در و بود زدن قدم درحال باغ در زین

 هایلب بر لبخندی ناخودآگاه، آوریل مبهوت و ستاره از پر هاینگاه یادآوری با. دیشب

 .کرد پرتاب بیرون به افکار عالم از را او صدایی که بود افکار همین در. بست نقش زین

 .ندیدم رو این وقته خیلی_

 خود تخسی با که بود کوتاهی پسر همان هنوز کرد، برانداز را پایش تا سر تفاوتی بی با

 با! سال سیصد از بعد دید، را او هم باز زین میکرد، اذیت را همه هایشوراجی و

 :گفت بزرگ پوزخندی

 !اومد در حیوونیش ظاهر تو از گنجیشکه اقا عجب چه_

 شخصا باید بیاره، در رو تو یخنده تونست انسان یه عنوان به دختر این! دیگه آره_

 !کنم تشکر ازش

. نکرد را حرکت توانایی دیگر پشت از اشیقه شدن کشیده با که کرد رفتن قصد دو با و

 :شنید را زین صدای

 ...و تو و میدونم من شی، دختر اون نزدیک! کوتوله_

 :داد ادامه و کند و کشید را سرش روی بر مو جای به پرهای از یکی

 رایدر؟ فهمیدی پرات،_ 

 به زین. داد قورت را دهانش آب و داد تکان سر بود ترسیده تهدید این از گویا که رایدر

 :گفت و کرد پشت او

 !نکن اذیتش میره، دیگه روز چند دختر این_ 

 کنی؟می قبول رو رفتنش مطمئنی_
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 میکرد؟ قبول واقعا. زد خشکش درجا حرف این با بود رفته جلو قدم چند که زین

 :گفت سمتشو برگشت

 !روش اینم رفتن، نفرین عروس همه این_

 ست؟همه این جز این مطمئنی_

*** 

 ششم و سی پارت

 «کامل ماه»

 

 رایدر. نکرد پیدا کرد، هرچه ولی گشتمی رایدر برای جوابی دنبال به خود ذهن در زین

 :گفت مانندش کودکانه صدای همان با

 !قلبته توی جوابت! نگرد مغزت تو جواب دنبال_

 به گمانش ایلحظه حتی که خواستنمی چرا، دانستنمی. ماند مبهوت ایلحظه زین

 در صد در صد جانش باشد، اینگونه آوریل به حسش واقعا اگر شود، بدل حقیقت

 !است خطر

 دستش کف مثل را او رایدر ولی، باشد تفاوتبی نگاهش کرد سعی توانش تمام با

 :گفت پرصالبت همیشه مانند زین. شناختمی

 !شم نفرین عروس یه عاشق نداره امکان من! میکنی اشتباه_ 

 همیشه مانند او ولی برگشت طرفش به رایدر آخر یجمله با ولی رفت و کرد پشت و

 .بود زده غیبش
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 !میفهمی امشب! نیس عادی نفرین عروس اون ولی_

 کسی تنها رایدر شاید و بود کرده نفوذ زین مغز به خوب خیلی همیشه، مانند رایدر و

 !بود خوانده را او افکار سال سیصد این در که بود

***** 

 .میداد نشان را رویش ترین کامل ماه امروز و میرفت تاریکی به رو هوا

 اتاق از صبح از آوریل. رفتمی خود اتاق سوی به و شد خارج خوری غذا سالن از زین

 کاری دیشب نکند! بود کننده نگران و عجیب مقدار یه زین برای این و بود نشده خارج

 باشد؟ شده ناراحت که باشد کرده

 اتاقش سمت به محکم هایقدم با و کرد کج آوریل اتاق سمت به را راهش فکر این با

. شد مواجه خاموش چراغ با اتاق با و شد وارد بزند در اینکه بدون رسید که در به. رفت

 مخفی پتو زیر که رسید آوریلی به نگاهش اینکه تا کرد، بررسی را جا همه تعجب با

 .بود شده

 را آن و گذاشت پتو روی بر را دستش رسید، او به وقتی و رفت سمتش به آرامی به

 .کردمی مخفی دستانش بین را صورتش که شد مواجه دخترک جیغ با و کشید

 .بردارد صورتش روی از را آن کرد سعی و گرفت را آوریل دست باتعجب

 صورتته؟ رو چیزی میکنی؟ چیکار_

 !شد توقف دستش آوریل دار خش و دار بغض صدای با ولی

 .نکن... کارو... این... خدا... و... تور_

 !شنیدمی گفت، است بهتر یا دید می را او گریه که بود بار اولین برای
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 انداخته؟ گریه به را دختر این که است چیزی چه کرد، نگاه او به و شد متوقف دستش

 :گفت پیروزمندانه لبخند با پنجره پشت از رایدر و

 !کردی پیدا نجات کردی، پیداش باالخره! زین_

*** 

 هفتم و سی پارت

 «آبی آغوش»

 

 فقط و برداشت بود کرده خود صورت عایق که آوریلی دستان روی از را دستانش زین

 او کند، نگاه زین به که خواستنمی ولی چرا دانستنمی آوریل. شد خیره او به

! شود ناامید زین بودن پاک از که خواستنمی ولی بود دیده اینگونه را هاخیلی

 گوشش به زین صدای که بود افکار همین در! چرا دانستنمی ولی، خواستنمی

 :رسید

 !بردار رودستت_

 خونسردی تمام با زین. داد تکان نفی عالمت به را سرش خود حالت همان در آوریل

 اورد که فشاری کمترین با و گرفت را آوریل هایدست خود

 رنگ از چشمانش آوریل! ماند مبهوت دید که چیزی از و اورد پایین را هایشدست

 لحنی با زین! بود فراری زین از آن مردمک که رنگی بود، شده آسمانی آبی به مشکی

 :گفت مبهوت

 شده؟... اینطور... چرا... چشات_
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 صدایی با. کند نگاه او به نداشت قصد و بود شده خیره زین مخالف جهت به آوریل

 :گفت دار خش

 !شدم اینطور من کامله، ماه_

 :گفت تردید با زین

 کنی؟نمی نگاه من به چرا_

 :گفت لرزان صدایی و گنگی با آوریل

 !بشم ناامید خوامنمی ولی دونمنمی_

 و کشید خود سمت به را او صورت و گرفت اوریل صورت طرف دو را دستش دو زین

 آبی نور دیدن با کرد، نگاه او به زده شوک آوریل. دوخت او به را بااطمینانش هاینگاه

 باعث هم همین! غم از پر ولی دارد پاک قلبی او. زد لبخندی قلبش، در آسمانی

 رنگ کامل، ماه نور پر هایشب در که کسی خاطر آرامش. شدمی خاطرش آرامش

 !دیدمی را هاادم وجود

 و ماند مبهوت زین و پرید زین آغوش در ناخودآگاه خوشحالی با و زد لبخندی آوریل

 احساس لحظه هر زین. شد خیره آوریل به فقط و کرد فراموش را کشیدن نفس هم باز

 تمام با آوریل کهاین تا شدمی ترکالفه کم کم و میرود باالتر بدنش دمای که کردمی

 :گفت داشت، که شادی

 !زین هستی، خوبی ادم که مرسی! مرسی_

! اندداده او به دوباره نفسی که گویا دخترک این زبان از اسمش شنیدن با زین

 زد، لبخندی شد، جدا او از آوریل وقتی ولی است شده اینگونه چرا دانستنمی
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 صدایی با و زد بهم را آن و برد فرو آوریل موهای در را دستش و شد بلند. ناخودآگاه

 :گفت پرخنده

 !ژیگول یدختره_

 از کند، موضوع برای کنجکاوی هیچ اینکه بدون. بود شده مسری او به کلمه این گویا و

 ثانیه چند که کرد نگاه دستش به کودکانه شوقی با داد، تکیه در به و رفت بیرون اتاق

 !بود نفرین عروس این موهای آغوش در پیش

*** 

 هشتم و سی پارت

 «باغ پیشگوی»

 

 از بعد. نگریست خود روروبه یآینه به زین پیش یثانیه چند حرکت از مبهوت آوریل

 غلتی ذوق با. کرد رها تختش آغوش در را خود باذوق و کشید خفه جیغی دقیقه چند

 شوقی با و کشید بلند جیغی باراین و گذاشت دهانش جلوی را دستش و خورد

 :گفت کودکانه

 .گرفت یاد من از ژیگول، گفت بم_ 

 :افزود خنده با سپس و

 !مرسی! پاکه قلبش زین که مرسی! مرسی خدایا_ 

 به تعجب با و پرید باشند، کرده متصل او به فاز سه برق گویی سرش پشت صدای با

 پر از شده پوشیده لباسی البته و مانند پر موهای با قد، کوتاه پسری که کرد نگاه پنجره
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 به خنده با گرد صورتی و کوچک هایلب و عقابی دماغی و درست مشکی چشمانی و

 .بود زده زل او

 !نفرینی نگین که دونیمی خودت! جالبه_ 

 :گفت و رفت هم در آوریل هایاخم جمله این با

 دونی؟می کجا از تو_ 

 من؟_ 

 :گفت و کرد فکر کمی

 !باغم این پیشگوی من چون_ 

 :گفت گیجی با آوریل

 چی؟_

. بودم اتفاقات همه شاهد و بودم من اومد، وجود به باغ این وقتی از که همونیم من_ 

 !نداره خبر ازش زین که اتفاقاتی حتی

 :گفت کنجکاوی با آوریل

 کیه؟ شارلوت که دونیمی تو یعنی! فهممنمی رو منظورت_

 !بشه نفرین اینکه از قبل داد، نجاتش زین که بیماریه دختر همون شارلوت_ 

 درنگبی آمد، خود به وقتی و شد خیره پیشگو آن به مبهوت و مات آوریل حرف این با

 :گفت

 افتاده؟ اتفاقی چه شارلوت و زین برای چیه؟ منظورت_ 
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 تبدیل گنجشک به پرش یک با و برخاست طاقچه روی از حرفی هیچ بدون رایدر ولی

 :گفت خود دل در و شد دور آنجا از آوریل پرسئوال هاینگاه مقابل در و شد

 !زین باشه، بهتر برات این شاید_ 

*** 

 نهم و سی پارت

 «یادآوری کمی»

 

. بود ندیده را پیشگو کوچک گنجشک آن دیگر آوریل و گذردمی اتفاق آن از روز دو

 یپنجره از که بود گشتن حال در قصر در همیشه مانند بود، سئوال از پر ذهنش هنوز

 با! دید را کوچکی قرمز نور یک رنگ صورتی درختان پشت و کرد نگاه بیرون به برج

 از و آمد پایین هاپله از سرعت با و نیاورد طاقت سرانجام و کرد نگاه آن به کنجکاوی

 گویی زمین و رفتندمی سیاهی به درختان که رسید ایمنطقه به آرامآرام و گذشت باغ

 پوشانده را زمین یهمه خاکسترهایی فقط و نبود آن بر ایسبزه هیچ باشد، سوخته

 .بودند

 از دستش اما گذاشت آن روی را دستش. رسید سنگی دیوار یک به دخترک درنهایت

 توهم یک است، جنگل این توهم هزاران از یکی صخره این که گویی. کرد عبور آن

 !جنگل نفرین همانند

 آوریل درختان الیالبه از قرمز نور همان که بود جنگل یک روبرویش گذشت که آن از

 !باشد کرده طلسم را او که گویی. کشیدمی خود سوی به را
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 وسط در که کرد نگاه خود اطراف به و آمد خود به تازه دخترک و شد ناپدید نور ناگهان

. شدمی آسمان دید مانع سقفی مانند که انبوه و سبز درختان! است شده گم جنگل

 گم که رساندمی نتیجه این به را آوریل هم نواخت،می را گوش هم پرندگان صدای

 کمکم و رفت صدا سمت به کنجکاوی با و شنید درختان میان از صدایی. است شده

 چقدر البته و آشنا چقدر صدا این برایش و شد ترواضح برایش کردن صحبت صدای

 لحظه هر را دخترک که سرهمی پشت جمالت سپس و خنده صدای. بود دور

 .کردمی ترمبهوت

 قیافش میمون! گرفتن؟ نظرش در برام چیه همسایه کشور یشاهزاده این راستی! آره_

 !ترهقشنگ

 چشمانی با درختان میان از آوریل. برگرفت در را جنگل هایشانخنده صدای هم باز و

 از را دختر این توانستمی واقعا که بود کسی همان او. بود شده خیره هاآن به اشکی

 .کند دور دنیا همه

 .شد قربانی که ستدختره اون از بهتر خو_

 روی از لبخند. شد خیره او به پاسخ منتظر نگهبان آن جانب از حرف این با دخترک

 :گفت و زد تلخی پوزخند یک و رفت بین از هایشلب

 !بود بهترین واقعا اون! بودم ترسو خیلی من_ 

 این که بود مهم برایش دیگر آیا که کرد فکر خود با. شد خیره او به ناراحتی با آوریل

 نه؟ یا دارد دوست را او شاهزاده

 !شد ناراحت کمی فقط کمی، فکر این از. شد متعجب داد خود به که پاسخی از

 !نیستم جاناتان عاشق دیگه من هست، زین وقتی تا_
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*** 

 چهلم پارت

 «واقعی عشق»

 

 :کرد زمزمه بود، کرده که فکری از ناباوری با آوریل

 !هستی بدی آدم چه تو! آوریل_

 و کرده رها را نفر یک راحت خیلی که است وفا بی و نامرد چقدر که کرد فکر ناکاندوه

 بر چیزی کرد احساس که بود افکار همین در. داد راه قلبش در زود خیلی را دیگری

 .دید را کوچک گنجشک رایدر، و کرد نگاهی. کندمی سنگینی اششانه روی

 :گفت و زد لبخندی کوچکش نوک همان با رایدر

 باشی؟ کی پیش باید که فهمیدی_ 

 بغض با آوریل. بود کشانده اینجا به را او گنجشک این که بود فهمیده تازه آوریل

 :کرد زمزمه

 .کنم فراموش هم رو زین راحت خیلی ممکنه من ولی_

 :گفت بخش آرامش لحنی و خاطر آسودگی با رایدر

 !میره یادت بوده، قبلش هرچی بیاد، وقتی که عشقیه واقعی عشق_

 خیره باعث که نقشی آمد، پدید منحنی نقشی آوریل هایلب روی بر حرف این از

 مانده جاناتان فقط و بود رفته بود وقت خیلی نگهبان. شد ترسو شاهزاده این شدن
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 صدایی و بغض با! دور چندان نه ایخاطره به خیره هاینگاه و نظمبی ذهن این و بود

 :گفت دار خش

 !آوریل_ 

 :گفت خود ذهن در ولی ترسید ابتدا. کرد نگاه او به و برگشت آوریل

 بترسی؟ انسان یه از نترسیدی، نفرین از تو_ 

 :گفت جا همان از و رفت کنار درختان بین از

 به و کرد بغض آوریل اینکار با جاناتان. کرد کوتاه تعظیمی و جناب عالی بر درود_ 

. کشید عقب را دستش آوریل ولی بگیرد را دستش که کرد تالش و رفت سمتش

 :گفت کالفه جاناتان

 ای؟زنده تو آوریل_

 بمیرم؟ داشتی انتظار_ 

 به را آوریل ناگهانی حرکتی یک در خوشحالی با آوریل حرف به توجه بدون جاناتان

 :گفت اشکی چشمانی با و کشید آغوش

 .ریزممی پات به رو شهر کل کن باور! برگردیم بیا_

 کی یه ولی. پام به نریختی تو که خواستممی جون یه من ندارم، نیاز شهر به من_ 

 .کنهمی مطمئنم، دیگه

 دور خود از را جاناتان. بود شده تنگ زین برای ناگهانی دلش. زد لبخندی فکر این با

 :گفت عجز با جاناتان و کرد
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 شهرپیش بریم بیا تنهایی االن. بود من تقصیر دونممی. دونممی! ببخشید آوریل_

 .بقیه

 :گفتم زدم پوزخندی

 !دنیامه کل که هست یکی. نیستم تنها اصال من_ 

 :گفتم و کردم مکث یک

 !گممی رو این دارم راحت اینقد که عجیبه باز ولی

 و ماندمی خودش باید دیگر بود، بس بود زده حرف جاناتان با که اندازه همین

 ! اشلیاقتیبی

 جاناتان که بود مطمئن و کرد عبور آن از دوید، سنگی دیوار سمت به و کرد پشت

 به اخم با که ریونی به توجه بدون رسید که کاخ به! کند پیدا جنگل میان را او تواندنمی

 گشود را زین اتاق در زدنی در هیچ بدون و رفت باال سرعت با هاپله از امدمی سمتش

 اوج در ایلحظه. کرد رها آغوشش در را خود زین متحیر چشمان مقابل در و

 !دیگر احساسی هر از فراتر کرد احساسی زین ها،ناباوری

*** 

 یکم و چهل پارت

 «صورت سرخی»
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 ٬کردمی نگاه آوریلی به آمده در حدقه از چشمانی با افتاده که اتفاقی از مبهوت زین

 جا را خود آغوشش در داشت درخواستی پدرش از که کودکی یک مانند که آوریلی

 .بود داده

 :گفت خنده با و زد لبخندی ناخودآگاه

 !شدی پررو ای،جنبهبی اینقدر دونستمنمی_

 را احساسش زین اینکه از ترسی هیچ با و کرد نگاه او به و کرد باز را چشمانش آوریل

 :گفت کودکانه ذوقی با بفهمد،

 !دادی رو من به خودت_

 :گفت و کرد دور خود از را او و زد لبخندی دلته از زین

 ترسی؟نمی من از_

 !زد مضحک لبخندی و برد باال نفی ینشانه به را ابروهایش آوریل

 :کرد زمزمه آرام زین

 !رفتی دست از_

 تا رفت، عقبعقب خودبی خود از آوریل و رفت طرفش به آهسته هایقدم با بعد

 دیوار به آوریل یچهره کنار را دستش زین! کرد برخورد همیشگی دیوار همان به اینکه

 :گفت خود با و خندید ذهنش در و کرد نزدیک او به را صورتش و داد تکیه

 .زنهمی رو بودن نترس بلوف زیادی کوچولو دختر این_

 زین گردن دور را دستش ترسی هیچ بدون آوریل. ترسید خودش دید که چیزی با ولی

 :گفت نازی چنان با و انداخت
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 نفرین؟ آقای بکنی خوایمی کاری_

 چشمانش و شد جدا او از زود! شد نفرین این سرخی به و کرد داغ همیشه مانند زین

 :گفت فریادگونه و بست شرم با را

 !اتاقم از بیرون برو_

 :گفت شود، خارج اینکه از قبل و رفت اتاق در سمت به و خندید دخترک

 !زین_

 پایین سرش که گونههمان خجالت با باشد، نشنیده را اسمش حال به تا که گویی زین

 .کرد نگاه او به بود

 .گفتم همینجوری! اومد خوشم اسمت از_ 

 لبخندی و پریشان قلبی و سرخ صورتی با را زین و شد خارج اتاق از مکثی هیچ بی و

 .گذاشت تنها تماشایی

*** 

 دوم و چهل پارت

 «نقش تبادل»

 

 نشده آفتابی آوریل رویروبه بعد به روز آن از زین و گذشتمی اتفاق آن از روز یک

 سرخی نه و بزند حرفی نه توانستنمی دیدمی را او هرموقع ولی چرا دانستنمی. بود

 .کند پنهان را خود



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر roro nei30  |قرمز نفرین رمان

 

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

 

94 

 

 صدای کرد، عبور آوریل اتاق جلوی از تا و گذشتهامیاتاق در جلوی از احتیاط با زین

 .شنید را آوریل یخنده سپس و در شدن بسته و باز

 خوبی؟! زین سالم_

 کردمی نگاه کجا هر به سرخ صورتی با و برگشت و برد فرو موهایش در را دستش زین

 در ماهی مانند که بنفشی گوی دو از بود گرفته شخنده آوریل و آوریل صورت به بجز

 ! نشوند خیره او چشمان به فقط تا لغزیدندمی حوض

 :گفت خوشحالی با

 کنی؟نمی نگاه من به چرا! زین_

 :گفت دستپاچه زین. کرد کج را اشکله و

 ... همینطور فقط... هیچی... هیچ_

 :گفت باشد، کرده پیدا نجاتی راه گویی و

 .شده زشت خیلی قیافت آخه_

 :گفت و زد ایقهقه آوریل

 !وایسا فقط نکن، نگاه پس اها_ 

 سرخی از صورتش کم کم و کرد احساس را اشگونه شدن داغ و آوریل هایلب زین و

 آوریلی به و بست را چشمانش و شد اتاق اولین وارد دستپاچه. رفتمی کبودی به رو

 :گفت بود، شده اتاق وارد که

 !بیرون برو_

 کنی؟می بیرون اتاقم از رو من. سوال یه_



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر roro nei30  |قرمز نفرین رمان

 

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

 

95 

 

 به خود دست با محکم. است آوریل اتاق در که شد متوجه حرف این با زین

 .رسید ذهنش به فکری ناگهان کرد، را اتاق از خروج قصد و زد اش.پیشانی

 :گفت و برگشت آوریل سمت به ترسناک لبخندی با

 کنم؟ که هرکار ترسی؟نمی من از تو_

 داری؟ ترس تو مگه_

 خود هاینقش بازیگرها بار این. بود کرده تغییر هانقش بار این دیگر و زد لبخندی زین

 برای شدمی خطرناک دیگر طرف از و زیباتر روز هر داستان این و بودند کرده مبادله را

 .شده نفرین دخترکی

*** 

 سوم و چهل پارت

 

 . بود نشسته تخت روی لبخند و خونسردی با که رفت آوریلی سمت به لبخند همان با

 از لبریز چشمان به تعجب با. بود زده خیمه او روی زین که آمد خود به وقتی آوریل

 :کرد زمزمه آوریل گوش کنار لبخند با زین. ماند خیره زین شیطنت

 !مالکتم من باشه، هرچی اما ندارم ترس من_

 زین بود؟ شده گونهاین زین وقتی چه از و شد برابر هفتاد آوریل چشمای حرف این با

 :گفت و زد تر عمیق لبخندی و کرد نگاه آوریل صورت به

 کنن؟می چیکار وضعیت این تو دیگران دونیمی_

 :گفت زود شده، سرخ صورتی با آوریل
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 .کنن رو اونکار خوانمی جفتشون اونا. نیستیم بقیه ما_

 :گفت و داد فشار تخت روی محکم را او زین که کرد فرار و برخاستن قصد و

 .نیست مهم تو تصمیم. خواممی که من_ 

 :گفت هایش جیغ میان بلند لحنی با و کشید جیغی آوریل که شد تر نزدیک و

 !برو! کن ولم_

 بودند شده پر خنده از چشمانش که گونه همان و زد ایقهقه و برخاست او روی از زین

 :گفت

 .ترسیدی چقدر! خدا! شدی موش چه وای_

 و شد سرخ او یخنده از آوریل و رفت عقب خنده این اثر بر سرش و زد قهقهه باز و

 !هایشخنده و هاچشم تا گرفته صدایش از دارد، جاذبه چقدر پسرک این که کرد فکر

 :گفت و کرد نگاهی او به خنده از بعد زین

 !بخوریم غذا بریم بیا_ 

 را صحیح رفتن راه او به که افتاد اوایل یاد و رفت در طرف به و برگشت حرف این با

 این ولی آوریل زبان از ولی بود شده تمام جمله همین با آنها بحث و دادمی آموزش

 درست هم آوریل و بود شیرین چه برایش پیروزی و بود کرده تغییر جمله گوینده دفعه

 .بود برگرفته در را صورتش تمام لبخندش و بود افتاده روز آن یاد

*** 

 چهارم و چهل پارت

 «عشاق»
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 از یکی اینکه تا کند پیدا خود میل باب کتابی تا گشتمی خانه کتاب در آوریل

 حروف به تعجب با و کرد خارج را آن. کرد جلب را نظرش اشنانا خطی با هاکتاب

 .کرد جلب را اشتوجه رایدر صدای که کردمی نگاه عجیب

 ! داره دوست همه از بیشتر رو این زین عجیب ولی دنیاست زبان هزاران از یکی این_

 :گفت تعجب با و آورد بیرون کتاب از را سر

 زبونیه؟ چه این_

 !فارسی زبان! کشید اینجا به رو زین که کوچولویی مهتاب به گردهبرمی که زبونی_

 :گفت رایدر ازارهای همه این از صبریبی با و کرد پرت میز روی را کتاب

 !بگو رو چیز همه زود کوچولو گنجیشک ببین کیه؟ مهتاب_

 :گفت و زد لبخندی رایدر

 .نیستم مجبور_

 .شد دور و شد تبدیل کبوتر به زدن هم به چشم یک در و

 :گفت و کوبید میز روی بر خشم با آوریل و

 !لعنتی_

 را مسیرش سمتش به او بادیدن هم ریون. دید را ریون شد خارج که کتابخانه از

 :گفت آوریل بهت از پر چشمان مقابل در و کرد منحرف

 !بزنم؟ حرف باهات باغ تو میشه_
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 راه دنبالش حرفی هیچ بدون هم آوریل و رفت خروجی در سمت به و کرد پشت و

 .افتاد

 حالتی با آوریل به رو و برگشت ریون ایستادند، زین خاطرات درخت زیر هردو که وقتی

 :گفت دستپاچه

 .دارم سوال یه! دونی؟می! ببین_

 :گفت سریع و بست را چشمانش ریون که شد خیره او به منتظر آوریل و

 !داری؟ دوست رو زین_

 .شد برابر هزار چشمانش آوریل جواب با

 !نه_

 کنی؟.می رفتار باهاش اینطور چرا پس چی؟ یعنی چی؟_

 :گفت و زد لبخندی آوریل

 .ندارم دوسش من ولی داری، دوست رو اون تو_

 :گفت و کرد نگاه کاخ به و شد تر عمیق لبخندش

 .عاشقشم من_

 :خواند را شده باز صفحه و دید را میز روی بر شده باز کتاب زین کتابخانه در و

 ندارند، عقل جهان عشاق که گویند_

 تر خر تو ز مراتب به من خری تو یعنی

*** 
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 ششم و چهل پارت

 «خاص روز»

 

 روی آلودگی خواب با زین. شد وارد مکثی هیچ بدون آوریل و شد زده زین اتاق در

 پنجره سمت به شادابی با آوریل. شد خیره آوریل های کار به گنگی با و نشست تخت

 در حدقه از چشمان و تعجب با زین و رفت زین سمت به و کشید را هاپرده و رفت هل

 :گفت آمده

 کنی؟می چیکار_

 با و کرد پرت حمام داخل به و کشید را او و گرفت را او دست حرفی هیچ بدون آوریل و

 :گفت و بست را در خنده

 .داریم زیاد کار امروز! شو حاضر باش زود_

 العاده فوق که اسمش اتاقی رفت، لباس اتاق سمت به زین فریادهای به توجه بی و

 .بود رویایی برایش

 البته و کردن شاد قصد امروز. کند انتخاب را کدام بود مانده و شد خیره هالباس به

 . داشت را زین کردن اذیت کمی

 ست براق مشکی و طالیی هایکفش با را آن و کرد پیدا مشکی سلطنتی لباس یک

 کردن حمام حال در و بود کشیدن فریاد بیخیال حاال که گذاشت زین تخت روی و کرد

 .شود آماده تا رفت خودش و سپرد را کارها خدمتکارها به. بود
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 سمت به سپس و پوشید را دیدارشان اولین قرمز لباس که بود این کرد که کاری اولین

 . کرد شروع خاصی لذت با و رفت آرایش اتاق

 زیبا نظرش در کارها این که بود بار اولین. زد لبخندی. کرد نگاه خود به وقتی آخر در

 .بود

 رنگ قرمز ماسک آخر در و پوشید را رنگش قرمز هایکفش خوشحالی با

 .کردمی تکمیل را اشنقشه

 :گفت خدمتکارها به رو و رفت ها پله سمت به خنده با

 !باش؟ شدم، خارج محدوده از من! نره یادتون_

 . شدند مشغول خود کار به هرکدام و دادند سرتکان خنده با خدمتکارها همه

 .بود خاصی روز امروز. ماند منتظر و رفت باغ سمت به

*** 

 هفتم و چهل قسمت

 «خرابکاری کمی»

 

 خروجی سمت به و گذشتمی هاشاخه بین از تابیبی به رو شوقی و احتیاط با آوریل

 هم دهد ازار را زین هم کمی خواستمی. رفتمی رنگ صورتی یمحدوده این از

 احتمالی هایالعمل عکس خیالش در غرق رفتمی که طورهمان. کند خالی را خودش

 از و شد کشیده پشت به ناگهان افکار همین در زد،می قهقهه و کردمی تصور را زین
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 با که آرامی جمالت سپس و شنیدمی را بلندش هاینفس. رفت فرو آغوشی در پشت

 .بود انداز وحشت آوریل برای کمی بود وارزمزمه اینکه

 نشو؟ خارج محدوده از بودم نگفته بهت مگه دی؟نمی گوش حرفم به چرا_

 :زد فریاد و چرخاند را آوریل

 ترسی؟نمی من از چرا_

 او به مبهوت که دوخت آوریل به را شانسرخی و گشود را اششده بسته چشمان

 و عصبانیت از پر چشمانی با زین و بودند کرده سکوت جفتشان. بود شده خیره

 خنده شلیک صدای ناگهان. بود شده خیره آوریل مبهوت و مات چشمان به نگرانی

 یجمله با که بود شده خیره او به تعجب با زین و شکست را بینشان سکوت آوریل

 .خورد جا آوریل

 !مظلومه چه قیافت... اومد بند خنده از نفسم وای... باحالی خیلی_

 کاخ سمت به و برگشت عصبانیت با و داد هول را آوریل هایشانه عصبانیت با زین

 :گفت بهت با زمین روی بر پخش آوریل. بود شده تمام واقعا صبرش رفت،

 .رفت کرد قهر! وای_

 :گفت پشتش وار مسلسل و رفت سرش پشت

 ...دیگه نکن قهر. کردم شوخی کردی؟ قهر_ 

 .زدی حرف کافی اندازه به! بسه_

 :گفت بچگانه و معترض لحنی با و ایستاد آوریل. رفت جلو و

 !زین_ 
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 برای بود فرمانی آوریل زبان از اسمش گویی برنداشت، دیگر قدمی و ایستاد زین

 .ایستادنش

 :گفت و رفت جلویش سریع خیلی آوریل

 شی؟نمی ناراحت کنم کار یه_

 دستش و گفت درکی به لب زیر هم آوریل. کردمی نگاه او به تفاوت بی طورهمان زین

 .داشت را شدن کامل قصد امشب ماه و برد کاخ سمت به را او و گرفت را

*** 

 هشتم و چهل پارت

 «عالقه ابراز»

 

 :گفت لبخند با و زین به کرد رو آوریل رسیدند که قصر پشت به

 !زین_

 :گفت سردی لحن با و کند جلوگیری چشمانش درخشش از کرد سعی زین

 چیه؟_

 :گفت و کرد صدایش چاشنی ناز کمی آوریل

 برج؟ باالی ببری منو میشه_

 :گفت و کرد نگاه او به باتعجب زین

 گرفته؟ شوخیت_
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 !اصال_

 را هایشبال کالفه دید را آوریل توجهبی نگاه وقتی ولی شد خیره او به مستصل زین

 و بودند برج روی آنها بعد یثانیه دو. کرد پرواز و گرفت را آوریل دست و کرد ظاهر

 آوریل به توجهبی زین. بود مانده زین پرواز سرعت مبهوت ژولیده موهایی با آوریل

 به و نشست برج شیروانی سقف روی شود ناپدید تا رفتمی که خورشیدی روبه

 خورشیدش تماشای در بود خونی یکاسه گویی که کردمی نگاه رنگ خونین آسمانی

 :گفت باخود و زد پوزخندی رفت،می که

 !سال سیصد نه... کشیدمی طول ساعت دوازده هارفتن همه کاش ای_

 .نشست کنارش و رفت زین پیش کرد مرتب را موهایش اینکه از پس آوریل

 میکنی؟ فکر چی به_

 .هیچی_

 :کرد زمزمه آوریل! بود کرده چیز همه استعاره را هیچ همیشه ومانند

 !بدونم رو اتگذشته تا مونده هنوز_

 .میگم بهت فهمیدم وقتی رو امگذشته_

 بود؟ چه منظورش. برگشت سمتش به متحیر آوریل

 .شدمی پدیدار ابرها میان از کم کم ماه حاال و بود کرده غروب خورشید

 آبی رنگ به لذت با و برگشت آوریل و باختند رنگ آوریل چشمان همیشه مثل باز

 :کرد زمزمه لب زیر. شد خیره زین وجود

 !کرده شیفته رو من رنگ این چرا دونمنمی_
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 :گفت و برگشت زین

 چی؟_

 :گفت زین سئوال به توجه بدون آوریل

 .بودنم یهمه مبارک اومدنت_

 محو احساسش الیالبه و شد تبدیل تیکه هزاران به زین قلب در چیزی انگار ایلحظه

 :گفت زین روبه آبی چشمان با و برگشت آوریل. شد

 !مبارک تولدت_

 از آوریل. کند درک را جمله این که بود زین نوبت حاال و بود زده را حرفش یهمه آوریل

 داد تکان زین صورت جلوی را دستش خنده با. بود گرفته اشخنده زین شدن خشک

 :زد لب و شد خیره آوریل هایچشم به و برگشت بهت با و آمد خودبه زین تا

 .بود مزهبی خیلی شوخیت_

 در آوریل و رفت خود اتاق به و کرد پرواز برج پایین به ثانیه از کسری در و برخاست و

 .بود مانده مبهوت مدت تمام

 :گفت تعجب با و نشست اششانه روی رایدر

 شده؟ چش. شده خل که پسر این_

 :گفت لرزان ایچانه و شده ریخته اشکهایی با آوریل. زد خشکش آوریل یجمله با

 !نداره دوست رو من اون_

*** 
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 نهم و چهل پارت

 «مرد یک قلب لرزش»

 

 بدنش تمام. بود گذاشته چشمانش روی را دستش و بود کشیده دراز تخت روی زین

 دوباره احساسش این چرا! غم از پر بود، شده پر دیگر قلبش و است شده زخم گویی

 قبل؟ از دارتر ریشه هم آن بود؟ شده تکرار

 دیگری نابودی ترس از باید چقدر ببیند؟ عذاب باید چقدر کرد،می احساس را بغضش

 شود؟ نابود

 .افتاد الکس فی هایحرف یاد! شدمی عاشقش نباید آوریل

 .نیست شارلوت اون اینکه با داره، دوست خیلی رو شارلوت)_

 :گفت مستصل ریون

 کنی؟ رو اینکار خوایمی کی تا! بسه بابا_

 !خوشبخته زین که وقتی تا_

 .نداره هیچی اون بینی؟می خوشبختی زندگیش توی_

 رو خوشبختیا این من میگن این به خوشبختی کنارشه، عشقشم عاشقه، اون_

 .نداشتم

 عاشقه؟ فهمیدی کجا از ست،همیشه مثل که اون_

 !(قلبشه لرزش نشان این دیدی؟ رو مرد یک نگاه لرزش_
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 زنده الکس فی و است شده برمال است وقت خیلی اشنقشه که دانستمی زین

 شارلوت خواستمی خود دل برای شده حتی باز اما بود، نکرده باور را شارلوت ماندن

 !میخواست را نفرین عروس قلبش، نشکستن برای فقط او تقریبا. باشد زنده

 !شارلوت با دیدارش اولین یاد افتاد گذشته یاد کمی

 .نبود متنفر الکس فی از که روزهایی! داشت روزهایی چه

*** 

 

 پنجاه پارت

 «بک فلش»

 

 باران و باد و خوردمی زمین به تیری مانند برق. دانستنمی را خود حال گویی آسمان

 به گریه با و است شده گم جنگل در تنها دخترکی دانستنمی و بود ساخته طوفانی

 .گشتمی پناهگاهی دنبال

 .بود دوستش با خنده حال در درختان پشت قصر در پسری تر سو آن

 !بسه ریون! ریون وای_

 پشتش با و خورد لیز موز پوست روی پاش و سمتم اومد بعد. مونده هنوز وایسا_

 .زمین رو برگشت

 .داشتند وا تعجب به را هردو در صدای که زدمی قهقهه بلند صدایی با زین

 زین؟ باشه تونهمی کی_
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 !بیام تا نخور تکون دونم،نمی_

 بپرسد، اینکه از قبل گشود که را در. رفت در سمت به زین و داد تکان را سرش ریون

 .شد پرتاب آغوشش در دخترکی کیه

 :گفت و داد تکان را سردش جسم نگرانی و تعجب با

 !خانوم دختر! خانوم دختر_

 دخترک یبسته چشمان و بود شده سفید کامال صورتش ٬کرد نگاه صورتش به

 .کرد بیشتر را زین اضطراب

 با دخترک دیدن با ریون. برد شومینه سمت به و کرد بلند دستانش روی را دختر

 :گفت تعجب

 !کیه؟ این_

 .شود گرم تا داد قرار آتش روی روبه را دخترک زین

 .دونمنمی_

*** 

 یکم و پنجاه پارت

 

 کنارش دارویی ظرف با ریون که بود مانده خیره دخترک این صورت به کالفه زین

 .انداخت نگاهی زین به. نشست

 .خوردیش. نگاه رو من... هو_
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 . بود خیره دختر به جدیت و اخم با زین ولی خنده زیر زد و

 کنی؟می نگاه بهش اینطور چرا_

 .مالید را گردنش پشت

 .خیلی آشناست، خیلی کنممی احساس_

 :گفت آلود قهر حالتی با ریون

 .دیدیش رویاهات تو حتما خوشگله، زیادی! بابا نه_

 .برگشت سمتش به ریون قهر از خنده با زین

 کردی؟ قهر_

 .کرد غنچه را لبهایش ریون

 .نه_

 بخندونمت؟ خوایمی. کردی چرا_

 .تونینمی_

 :گفت و کرد تکان را انگشتانش زین

 .تونممی_

 .کرد زمزمه ترس با و برخاست حرکت یک با ریون

 .نکن رو کار این_

 .کنممی_
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 قصر تمام در شادشان هایخنده صدای. کرد فرار او از ریون و دوید سمتش به و

 .پیچید

 .برد باال را دستانش خنده با ریون بعد یدقیقه چند

 !تسلیم_

 .خندید زین

 تونم؟می گفتم دیدی_

 :گفت بلند برود، دنبالش زین اینکه از قبل و رفت شومینه سمت به خنده با ریون

 .شد بیدار زین–

 .نگریست مشکی چشمان و فرفری موهای با دخترکی به و رفت سمتش به زین

 .کرد می نگاه اطراف به گنگ دخترک

 خانوم؟ دختر خوبی_

 :گفت و کرد نگاه ریون به دخترک

 کجام؟ من بگید میشه! ممنون–

 .دورتری خیلی شهری هر از االن تو_

 .ماند مبهوت دید، را اشچهره وقتی و برگشت زین سمت به دخترک یجمله این با

 .شد برابر هزار تعجبش دخترک جمله با و کرد نگاه او به تعجب با کمی زین

 ای؟زنده تو! برایان_

*** 
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 دوم و پنجاه پارت

 «درگیری»

 

 تلخ دهانش باز. بود تلخ برایش کوتاه هرچند یادآوری این. برخاست سرجایش از زین

 !کشیدمی تیر قلبش باز بود، شده

 .کرد متوقف را او الکس فی صدای که رفت باغ سمت به. شد خارج که اتاق از

 زین؟ کجاست شارلوت_ 

 زندگی از گفتمی اینکه نه مگر. ترسیدمی که حیف ولی کند خفه را او داشت دوست

 شد؟ چه حاال پس ترسد؟نمی

 .دونمنمی_

 زین یسرسرانه رفتار این از خشم و نارضایتی با الکس فی. رفت را راهش یادامه و

 .رفت ریون پیش

 .بود کالغش کردن ناز و خواندن کتاب حال در ریون

 ندیدی؟ رو شارلوت! ریون_

 :گفت تفاوتیبی و برد بیرون کتاب از را سرش

 کجاست؟ دونید نمی مگه نه،_

 .داد تکان نفی معنی به را سرش

 پدر؟ دارید چیکارش حاال_
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 :گفت بود غرق فکرش در که طور همان

 .هیچی_

 آن از الکس فی پیش یدقیقه چند که دری به تردید با ریون. رفت بیرون اتاق از و

 . کرد نگاه بود، شده خارج

 .کرد نگاه کالغش به و برگشت

 !شدم دختره این نگران ولی ها عجیبه! پر سیاه_

**** 

 . کردمی اشسینه قفسه در دردی احساس. کشید عمیقی نفس

 را او رایدر فریاد آن از بعد و اششانه شدن سنگین که بود رفته فرو ایخلسه در

 .ترساند

 به اون اصال کرد؟ رو کار این امیدی چه با دونیمی بیچاره یدختره! مزخرف زین_

 ها؟ زدی، حرف احساست خالف بر چرا تو کنار،

 . داد فشار هم بر را چشمانش حرص با زین

 زدم؟ حرف احساسم برخالف من که میدونی کجا از_

 بود؟ نشناخته را زین واقعا یعنی بود؟ کرده اشتباه یعنی. کرد سکوت رایدر

 دید؟می نگاهش در را شیدایی گاهی چرا پس

*** 

 دوم و پنجاه پارت



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر roro nei30  |قرمز نفرین رمان

 

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

 

112 

 

 

 .شد تبدیل خود انسانی شکل به بهت با رایدر

 !بدبخت دیدم رو این چشات تو خودم من کردی؟ فرض خنگ رو من_

 .امدند پایین ثانیه از کسری در هایشاشک و نشست زمین روی شدت با ناگهان زین

 :زدمی فریاد مهابابی بار اولین برای و

! بمیره نفر یک باز ترسممی! شم عاشق ترسممی که بدبخت اینقدر! بدبختم من آره_ 

 !کنم نابودش باز ترسممی

 .شدمی خفه درختان بین در ایفاصله از بعد ولی بود بلند فریادهایش

 اشک غرورش از ترس بدون که کردمی نگاه زینی به اول برابر هزار حیرتی با رایدر

 .ریختمی

 :گفت و کرد نگاه رایدر به اشاشکی چشمان با زین

 !بمیره ترسممی_

 .لرزید ایلحظه رایدر که بود بغض پر قدری به اشجمله

 را او نباید الکس فی. است شده عاشق که بود خیره زینی به بغض با ریون سوتر آن

 .دادمی آزار

 دهد، آزار را زین بود قرار الکس فی اگر که دانستمی ریون اما بود ریون پدر الکس فی

 .دهد پس را کارش تقاص باید

 را ریون است وقت خیلی که کرد نگاه زینی به لبخند با و کرد پاک را هایشاشک ریون

 .دانستمی بازی از خارج
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 باید دیگر روز چند. شود دور آوریل از خواستنمی. رفت قصر سمت به و برگشت

 داد،می انجام روز چند همین در را کارش الکس فی و خود قصر به گشتندبرمی

 .بود مطمئن

*** 

 چهارم و پنجاه پارت

 «قول»

 

 برای اشکی دیگر بود ریخته اشک که آنقدر. بود نشسته اتاقش از ایگوشه آوریل

 فقط او و نداشت دوست را او زین بود؟ کرده فکری چه واقعا. بود نمانده آمدن پایین

 . بود شکسته را غرورش و بود کرده کوچک را خود

 بیشتر را او در شدن باز صدای که شکستمی را اتاق سکوت اشک بدون هقش هق

 . کرد مچاله خود در

 .رسید گوشش به ریون نازک صدای آن از بعد و شنید هاییقدم صدای

 کجایی؟! آوریل_ 

 ریون کند، آرام را او توانستمی که کسی تنها کرد می احساس ولی چرا دانستنمی

 .است

 :گفت دار خش صدایی با. کردمی سوزش احساس چشمانش در

 .اینجام من_
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 گونه این هردو چرا. گرفت قلبش ایلحظه حالتش دیدن با و برگشت سمتش به ریون

  بود؟ پدرش تقصیر همه هااین دیدند؟می عذاب

 کند آغاز را بحث که گشتمی ای جمله دنبال. نشست کنارش و رفت آوریل سمت به

 .داد او به را فرصت آوریل خود که

 شی؟ رد شده حاال تا_ 

 .کرد زدن حرف به تحریک را آوریل و کرد سکوت فقط ریون

 ...باشه اینطور خوامنمی... کرد رد رو من اون_ 

 .آمد پایین اشکش هایقطره از یکی که کشید عمیقی نفس

 بگم؟ چیزی یه_ 

 :گفت همدردانه و آرام ریون

 .بگو_ 

 .کرد زمزمه و کرد نگاه ریون به اشاشکی باچشمان و برگشت آوریل

 !شده تنگ براش دلم ولی نگذشته خیلی اینکه با_ 

 را کوچکش انگشت. کرد بغض آوریل همراه هم ریون که بود پرغم آنقدر اشجمله

 .کرد نگاه حرکتش به تعجب با آوریل. گرفت آوریل سمت

 چیه؟ این... ای_

 :گفت داشت، که نفسی به اعتماد تمام با ریون

 .بری اینجا از ذارمنمی... زین نه کنی، گریه تو نه ذارمنمی... دممی قول بهت_ 
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*** 

 پنجم پنجاه پارت

 «غم چکهچکه»

 

 او انگشت دور را انگشتش اما کردنمی درک را ریون هایحرف از یک هیچ آوریل

 .پیچاند

 .بری ذارمنمی وقت هیچ رو، قولم شارلوت نره یادت_

. غم دنیا یک و ماند آوریل. رفت و برخاست لحظه همان ریون و داد تکان سری آوریل

 خود حس بود توانسته زمانی یک تا! کند بودن خوب به تظاهر توانستنمی دیگر حاال

 از پس و نیاورد خود روی به را عشقش تنها و مادرش تنها توسط شدنش طرد از را

 راستی به که بود کرده خوشی سرگرم را او قدر آن زین شناخت، بیشتر را زین اینکه

 !بود شده ارزشبی برایش قبلیش زندگی دیگر

 .کرد گله خدا از باز و شده تنگ دلش باز حاال ولی

 قبل روز دو و باشم داشته پدر نذاشتی که اولش کردی؟ اینطور رو من چرا! خدایا_ 

 کردی، عاشق رو من بعدش قبول، اینم کردی، نفرین نگین رو من بعدش مرد، تولدم

 من چرا کشوندیم؟ اینجا به چرا... بودم خوشبخت که من خدا، ولی ممنونم، هم خیلی

 کردی؟ نفرین عروس رو

 .شد سوزانه چگر فریادهایی به تبدیل هایشزمزمه کم کم

 شم؟ طرد عشقم از کردی کاری باز چرا کردی؟ عاشق رو من باز چرا چرا؟_ 
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 پنجره از رایدر و برد خوابش تا کرد گریه فقط و گرفت درد گلویش که زد فریاد قدر آن

 که زمانی درست بود، شده پر صبرش یکاسه ماه سه این در آوریل و بود تماشاچی

 .بود شده شدنش خالی باعث و شد پر سال سیصد از بعد زین، صبر یکاسه

 .بود شده خودش با کوتاه هایروایت به شروع پیش، ماه یک مثل هم باز رایدر

 ...کن باور میشی؟ جا همه دل تو راحت اینقدر چطور کوچولو، نگین_

 .داد ادامه سپس و کرد مکثی

 ...مادرت خصوص به... ترن ناامید همه از االن کردن ولت که اونایی حتی_ 

 غم شاهد چون دیدمی زجر همه از بیشتر گنجشک این. انداخت پایین را سرش و

 .بود همه

 حتی، و هاشدن طرد و هاقربانی شاهد زین، هایاشک شاهد شارلوت، مرگ شاهد

 .کرد نگاهی دستش در ینامه به! آوریل مادر مرگ شاهد

 را خودش که بسا چه است نابود گونه همین او دهد، آوریل به را نامه این نباید حاال او

 دخترش از دوری بخاطر فقط هم آن مرده، مادرش بفهمد اگر نکشد

*** 

 ششم و پنجاه پارت

 «نوچ »
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 را چشمانش موفرفری، درختان پشت و کردمی جمع را نورش دامان آرام آرام خورشید

 با زین روبه و نشست خوری غذا میز پشت ریون. بستمی زین، مانند برف کاخ به

 :گفت طعنه

 گیری؟نمی خبر ازشون جدیدا نیستن بانو_

 زین. شودنمی درست ندیدن با چیز همه کند یادآوری زین به که کرد را کار این ریون

 از یکی به رو درنگ کلی از بعد. کرد قطع خدمتکاران با را حرفش و کرد سکوت

 .کرد خدمتکاران

 !غذا برای بیاد بزنید صدا رو بانو برید_ 

 :گفت و آمد خدمتکار دقیقه چند از بعد. رفت و گفت قربانی بله خدمتکار

 .نیست شونگشنه که گفتن ایشون_ 

 .بود عظیم آتشی روی بر چوب مانند جمله این. شد خشمگین ناگهان زین

 .نرفته بیرون اتاقش از روز دو اون نیست؟ شگشنه چی یعنی_

 هر با باشند شده وزنه گویی هایشقدم. رفت آوریل اتاق طرف به بلند هاییقدم با و

 کنترل صدایی با. گشود را در زدن در بدون رسید که آوریل اتاق به. لرزیدمی قصر قدم

 .زد فریاد تقریبا شده

 ...دارم شدی؟ بچه چیه؟ بازیا مسخره این_

 حال عین در و قرمز چشمانی با و شده مچاله ایگوشه که آوریل دیدن با

 .کرد زمزمه غم و تردید با! شد الل گویی احساسش،بی

 خوبه؟ حالت_
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 .کرد زمزمه عجیبی خونسردی با و داد تکان طرف دو به را سرش

 .نوچ_

 خوری؟می غذا_ 

 .نوچ_

 بیرون؟ بیای خوایمی_ 

 .نوچ_

 او. کند وابسته خود به را او توانستنمی. کرد شدن خورد احساس. شد ساکت زین

 نکند گریه و نشود شکسته غرورش اینکه برای و کرد نگاه او به بغض با! رفتمی باید

 و ببرد غذا برایش که گفت خدمتکاران از یکی به و بیرون برگشت و کرد نگاه سقف به

 !کشید زجر خواب دقیقه یک آرزوی در صبح تا و رفت اتاقش به شام بدون نیز خود

*** 

 هفتم و پنجاه پارت

 «تاب و تب»

 

 . بود شده متحیر الکس فی ناگهانی تصمیم این از زین

 .کردیم اذیتت بودیم که اینجا! زین ریممی امروز همین ما_

 همین هم ریون و بود مانده تردید در و کردنمی توجه هایشحرف از یک هیچ به زین

 کرد؟نمی را کار این دیگر یعنی الکس فی. داشت را احساس
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***** 

 از خوشحال زین و اندرفته که شودمی روزی هفت ریون و الکس فی. گذشت روز چند

 اتاق به بود نتوانسته زین روز هفت این در. نداشته آوریل به کاری الکس فی اینکه

 به عمرش، در بار اولین برای البته و کردمی منع رفتن از را او قلبش گویی برود، آوریل

 !ترسید واقعی معنی

 .بگیرد را جلویش نتواند او و برود و شده تمام ماموریتش که بفهمد او و برود ترسیدمی

 .نشست سلطنتی مبل روی کنارش رایدر

 اینطوره؟ صورتت چرا شده؟ چی_

 !ترسممی رایدر_

 به بار اولین برای زین. رایدر برای بود برانگیز تحیر حال عین در و ساده یجمله این

 !بود نکرده توجه اشکودکانه غرور

 !تنهایی تو بمونم عمر آخر تا من و بره ترسممی_

 .دهد دلداری بود مجبور ولی دانستمی را چیز همه رایدر

 .کنیمی فراموش هم رو آوریل کردی فراموش رو شارلوت تو_

 .کرد نجوا لب زیر و زد پوزخندی زین

 !قشنگی اسم چه! آوریل_

 :گفت و کرد نگاه رایدر به

 االن من... ولی نبودم عاشقش من بود عاشقم اون چون کردم فراموش رو اون_

 !عاشقم
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 .تلخ چه و بود کرده اعتراف راحت چه

 :گفت و زد ای قهقهه زین ناگهان

 !دونستمنمی هم اسمش که شدم کسی عاشق_

 .شد قطع شد، سرازیر اشچشم کنار از که اشکی یقطره با اشخنده

 !میشه نابود کنارت، بودنش با بدونی ولی باشی نفر یه پیش بخوای که سخته خیلی_

 از کسی و سوختمی تب در اتاقش در که دخترکی برای زد پر دلش و کرد بغض رایدر

 !کشدنمی دست هافرصت از وقت هیچ الکس فی و نداشت خبر او

*** 

 هشتم و پنجاه

 «کن باور کشمت می»

 

 .نیست خوب حالشون بانو قربان،_

 .برگشت خدمتکار سمت به ترس و تعجب با

 چشونه؟_

 پله راه سمت به پریشانی با و پرید باشند کرده وصل برق زین به گویی جمله این با

 .دوید عجله با سرش پشت رایدر. رفت

 .شده مریض شاید. زین باش آروم_
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 موهایش در را دستش عصبی و کرد نگاهی رایدر به دویدمی تقریبا که طور همان زین

 . کرد فرو

 !ترسممی قسم خدا به_

 زین جدید هایلحن از رایدر تن که بود بار هزارمین برای و بود عجز از پر لحنش

 حالش دیدن با رسید که آوریل سر باالی به. شد باز شدت با آوریل اتاق در. لرزیدمی

 .دید می ناتوان اینقدر را خود که بود بار اولین برای و باخت را خود ایلحظه

 سمت به نگران و پریده رنگ صورتی با حالش بررسی کمی از بعد رفت سرش باال رایدر

 .برگشت زین

 .شده مسموم این! زین_ 

 سوسو که تنفر اسم به ایشعله شود روشن زین دل در ایشعله که بود کافی جمله این

 .بود باعثش عشق هایزدن

 را خروجی در خواستمی وقتی و رفت پایین هاپله از و رفت بیرون اتاق از باخشم

 .کرد متوقف را او که بود رایدر دست بگشاید،

 !کنار رایدر،برو کنار برو_

 تکان جرات و بودند ایستاده ترس با خدمتکاران یهمه که بود بلند آنقدر فریادش

 .زد فریاد بلندتر رایدر. نداشتند را خوردن

 کنی؟ غلطی چه بری خوایمی_

 :گفت گشود،می را در که طور همان و داد هول را رایدر زین،

 !کشمش می... که کن باور نده رو پادزهر من به اگه_
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 اولین برای او ولی، بود متعجب هم خودش کنار، به رایدر که بود قاطع قدر آن لحنش

 :گفت خودش با. ترسیدنمی مرگ از که بود بار

 (بمونم؟ زنده چرا بمیره، آوریل باشه قرار اگه)

*** 

 نهم و پنجاه پارت

 «من؟ »

 

 ترسناک برایش کمی این و برسد او به توانستنمی هم رایدر و کردمی پرواز خشم با

 سیصد این از بعد زین. کندمی کاری هر صورت این در زین دانستمی که چرا بود،

 الکس فی یقلعه سمت به مستقیم و بود شده خارج محدوده از که بود بار اولین سال

 .رفتمی

 دیگر با که پنجره باالترین به تنفر با ایستاد سیاه و پنفش باشکوه یقلعه جلوی وقتی

 با فقط و رفت جلو خشم با. بود الکس فی اتاق اتاق، این. زد زل بود موازی هاپنجره

 . شد وارد و شکست را هاآن قفل ها،دروازه پیکر غول درهای به کردن نگاه

 :گفت خوشحالی با و آمد سمتش به تعجب با دیدنش با ریون

 .بشین اینجا بیا اومدی شد خوب چه اومدی؟ کی! عجب چه_

 .ماسید هایشلب از لبخند زین یجمله با ولی

 داشتید؟ آوریل چیکار بدید؟ عذاب رو من خوایدمی چرا_

 .کرد نگاه زین به اضطراب و ترس با ریون. شدمی تبدیل فریاد به هایشحرف کم کم
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 شده؟ چیزیش شارلوت! زین_

 که بود مطمئن. رفت هاپله سمت به و کرد نگاه ریون ترسیده و ریابی چشمان به زین

 !بود بس کرد، متهم را او که بار یک همان نیست، ریون کار

 .نشه مزاحم کسی دارم، کار الکس فی با_

 چوبی صندلی روی بر که الکس فی. شد وارد مکثی هیچبی رسید که اتاق در جلوی به

 :کفت لبخند با و کرد بلند را سرش بود، نشسته خرس پوست از شده پوشیده

 .میای دونستممی! درود_

 .کرد زمزمه تقریبا شده، کنترل صدایی با اما شد برابر هزار زین خشم جمله این با

 .الکس فی بده رو پادزهر_

 .کرد گرد را چشمانش مصنوعی تعجبی با الکس فی

 چی؟ پادزهر پادزهر؟_

 .کند کنترل را خودش نتوانست دیگر زین

 .من بده رو زهر پاد بدو... نکن فرض خر رو من_

 !شد کوبیده دیوار به ثانیه از کسری در فریادهایش اتمام از بعد

 .کوبید دیوار به باز را او و گرفت را زین ییقه برخاست خشم به الکس فی

 !جوجه؟ میاد بدم داد از دونینمی مگه_
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 او که دانستمی زیرا کرد، می نشینی عقب زین شدمی گونه این الکس فی که بار هر

 متفاوت بار این اما کند نابود را او اشاره یک با تواند می که است ترقوی زین از آنقدر

 .بود

 !بمونه زنده باید اون! رذلی خیلی_

 اندام تمام در درد که کوبید دیوار به ترمحکم بار این اما اورا، هم باز خشم با الکس فی

 .شد پخش زین

 .کرد بدبختم بابات که طور همون بشی، بدبخت باید تو. شو خفه_

. دیگر دادنمی هم اهمیتی دانست،نمی را داستان اما بود شنیده را ها این یهمه زین

 اینکه با اما و بود الکس فی دستان در خون از پر زین بحث دقیقه چند از بعد

 باز بود خون از پر دهانش اینکه با بود، گشوده را ها آن داشتن، بستن میل چشمانش

 .زد حرف

 .بمیره تو مثل رذلی آدم دست به نباید اون! بدم نجات رو اون باید_

 و گذاشت گردنش دور را دستانش داشت، را او کشت قصد دیگر الکس فی بار این

 !فشرد

 !تو یا مونهمی زنده اون یا_

 .بود دختری جیغ شنید که چیزی آخرین و شدمی بسته چشمانش کم کم زین

 !کرد وحشت کنار، به ترس آوریل ندیدن از بلکه، نترسید مرگ از لحظه آن

*** 

 شصتم پارت
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 «بخندی؟ میشه»

 

 .گرفت آغوش در را او و دوید سمتش به خوشحالی با شارلوت

 !زین_

 :گفت بهت با زین. کرد پر را اطرافشان هایشخنده صدای و

 ای؟ زنده تو!... شارلوت... چیزه یعنی! مهتاب_

 .زین به زد زل گرد چشمان با

 نباشم؟ باید مگه_

 آوریل پس نداشتند، وجود نفرین هایعروس پس، نمرده او اگر که کرد فکر این به زین

 کرد وزمزمه کرد نگاه شارلوت به. نداشته وجود

 ...میگی دروغ تو... مردی تو... نه_

 به کرد سعی. برخاست خواب از هاییناله شنیدن با که کرد زدن نعره به شروع کم کم

 باز. بازداشت کار این از را او پیچید گردنش و سر در که دردی اما کند نگاه اطرافش

! شد مواجه زمین روی بر خونین ریون با و برگشت و شنید را ناله صدای همان

 هایلباس و سفید موهای و افتاده زمین روی ایگوشه که دیدنش با ناخودآگاه

 سمتش به که کرد مجبور را او ریون صدای. گرفت قلبش بود، شده خونی اشمخملی

 .برود

 !زین_
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 پیش سال چندین تا ریون. کرد نگاه او به و کشید آغوشش در را او نگرانی با زین

 که ایکینه ولی داشت دوست را او خواهرش مانند هم حاال تا و بود نزدیک او به خیلی

 .نبود دو این یرابطه بر اثربی داشت الکس فی از گذشته از

 شدی؟ اینطور چرا ؟...شده چی ریون... ریو_

 .گرفت زین سمت به را ایشیشه و گشود لبخند به را هایشلب درد با ریون

 ...!بمونه زنده باید اون... بده شارلوت به رو این_

 :گفت بغض با و کرد نگاه دستش در شیشه به تعجب با

 ریون؟ کردی رو اینکار چرا_

 .داد پاسخ داشت که لبخندی همان با ریون

 !تخنده دیدن برای_

 پایین هایشاشک تا کرد نگاه سقف به. شد پودر قلبش که کرد احساس ایلحظه زین

 . نیایند

 کنم؟ خواهشی یه ازت بار آخرین برای میشه...! زین_

 :گفت ناتوانی و بغض با سرعت به حرف این با زین

 .وایسا خوایمی چی همه من از و مونیمی زنده تو چیه؟ بار آخرین_

 جایی به را او کرد سعی گردنش درد به توجه بدون و کرد بلند را ریون حرکت یک با و

 ریون یجمله با اما کند درمان را او تا برخاست، هم باز ولی افتاد هم بار یک ببرد،

 .ایستاد

 .مونهنمی زنده بزنه چاقوش با رو نفر یه اگه الکس فی که دونیمی خودت_
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 .کرد نگاه ریون به بودن آمدن پایین معرض در که اشک از پر چشمانی با زین

 کشت؟ رو خودش دختر چطور_

 ...که دونی می_

 داد ادامه! ترسیدمی مرگ از و بود دردناک واقعا کشید، درد سر از عمیقی نفس

 ...کر... اذیت ر... قد این... ید.. خش... بب... نیستم واقعیش دختر و امبرده یه من_

 !نزن حرف_

 :گفت درد پر و بست را چشمانش

 ک... بود... نا... رو زندگیت... که... ببخش_

 .گرفت آغوشش در را ریون سر زین

 !نکردی نابود رو زندگیم اصال تو...! توروخدا...! ساکت_

 !شدمی مخلوط هق هق با کم کم صدایش

 :گفت توان تمام با و کشید درد با را نفسش ریون

 ببینم؟... رو ت... خنده ه... لحظ... آخرین... برای... شه... می_

 از که کردندمی رقابت گویی هایشاشک و نبود دستش هایشاشک کنترل دیگر زین

 را خواهرش تنها درخواست کرد؟می چه ولی آمدندمی پایین سرعت با بزنند جلو هم

 لبخندی زین لبخند دیدن با ریون! زد لبخندی کشیدمی که زجری تمام با کرد؟می رد

 بهتر؟ حاال از مردن برای وقت چه کرد احساس! نترسید مرگ از دیگر ایلحظه و زد

 ! بست را چشمانش ابد تا و کشید ایآسوده نفس
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 .کرد زمزمه بهت با زین

 بد باهات دیگه شی بیدار اگه بخدا... پاشو روخدا تو ریون... پاشو ریون...! ریون_

 !ریون... بیرون میرم باهات بخدا... زنمنمی حرف

 .افتاد خش گلویش که جوری زد، فریاد وجود تمام با

 !ریون_

 با زین و شود بیدار توانستنمی خواستمی اگر حتی بود بسته چشمانش ریون ولی

 توانستنمی دیگر که ریخت اشک قدر آن. ریخت اشک و کشید هوار وجود تمام

 .کند باز را چشمانش

*** 

 یکم و شصت پارت

 «زندگیم»

 

 وارد کرده پف و سرخ چشمانی و حسبی و سست اندامی با زین و شد باز قصر در

 .کند توبیخ را او کرد قصد و آمد سمتش به رایدر. شد

 ...جل رفتی کله بدون چرا! احمق_

 . شد الل زین زار حال دیدن با ولی

 شده؟ چی_

 :گفت استیصال با زین
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 .هیچی_

 .رفت باال هاپله از سرعت با و پرید جا از باشد آورده یاد به چیزی گویی ناگهان ولی

 چطوره؟ آوریل...! آوریل_

 .کرد پرواز سرش پشت رایدر

 .همونه هنوز_

 .دارد وجود هنوز که کرد شکر را خدا زین

 عرق هایدانه. کرد نگاه اشپریده رنگ یچهره به و رفت سرش باال رسید که اتاقش به

 .خوراند او به آرام آرام را پادزهر و کرد پاک سرش روی از را

 بهتر بدنش دمای و خوابیدند هایشناله ثانیه از کسری در نوشید را آن کامل که وقتی

 .شد

 .شد آوریل موهای نوازش به شروع و کشید عمیقی نفس زین

 نگاه او به لبخند با زین. گشود را چشمانش آرام آرام آوریل وقتی بعد یدقیقه چند

 .کرد نگاه او به گنگی با آوریل. نگرفت او از را آوریل که کردمی شکر خدارا و کرد

 وا تعجب به را آوریل که گذاشت آوریل پیشانی روی را هایشلب و رفت جلوتر زین

 .داشت

 از اشک یک آسودگی سر از و کرد تزریق زین قلب به را آرامشی ناخودآگاه کار این

 . چکید چشمانش از او وجود

 شد باز ناگهان چشمانش. کرد اثابت قلبش به شدید ایضربه که کرد احساس ناگهان

 .افتاد الکس فی حرف یاد. داد بیرون را نفسش شدید دردی با و
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 !(اون یا مونی می زنده تو یا)_

 .دادنمی گوش آوریل هایحرف به و آمدنمی باال نفسش

 ...!زین... خوبی؟ زین...! زین_

 زین سرخ شده باز حد از بیش چشمان به ترس با. شد می ترترسیده صدایش کم کم

 .بکشد نفس کردمی سعی وجود تمام با زین. کرد نگاه

 .پرید جایش از ترس با آوریل

 خوبه؟ حالت شده؟ چی! زین_

 بر و شدند متصل هم به آرام دهانش یگوشه از و زد بیرون خون زین دهان از ناگهان

 .کشید جیغ آوریل. بودند شده کبود چشمانش. افتادند تخت روی

 !زین_

 مهم نبود، مهم برایش مرگ. گرفت دست در را آوریل موهای و برد جلو را دستش زین

 :کرد زمزمه توان تمام با. کشدمی نفس و است زنده آوریل که بود این

 !زندگیم... حافظ... خدا_

 .کرد کشیدن جیغ به شروع و بست را چشمانش آوریل جمله این با

 ...نه... نه... نه_

 هیچ دیگر و افتاد زمین روی بر زین از قبل که ریخت اشک و کشید جیغ قدر آن

 .نفهمید

*** 
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 دوم و شصت پارت

 «بود؟ خواب»

 

 نور. کرد باز چشم بودند گرفته بازی به را هایشپلک که شدید نوری احساسی با آوریل

 بود خوابیده آن روی که حصیری به. زد را چشمانش تابیدمی پنجره از که خورشید

 .کرد نگاه اتاق سرتاسر به و برخاست تعجب با. کرد نگاه

 در که آورد می هجوم ذهنش به وحشیانه افکارش شد؟ چه زین پس بود؟ اینجا او چرا

 .شنید آشنایی یمردانه صدای و شد باز اتاق

 عزیزم؟ خوابیدی چطور! بخیر صبح آوریل_

 این بود نتوانسته هنوز. کرد نگاه خندانش همیشه یچهره به و برگشت لرز با دخترک

 آوریل حد از بیش لرزش و احساسبی چشمان به ترس با جاناتان! کند درک را وضع

 .گرفت دست در را هایششانه و آمد سمتش به و کرد نگاه

 شده؟ چی_

 هول را جاناتان آوریل. شد هوش بی زین زین؟ پس! اشهمیشگی اتاق شهر، جاناتان،

 :گفت وارزمزمه و رفت عقب به و داد

 .کمکش برید! شد بد حالش زین! زین_

 و نشست زمین روی آوریل که کردمی نگاه آوریل رفتارهای به تعجب با جاناتان

 .کرد کشیدن شیون و جیغ به شروع و گرفت را هایشگوش

 !زین! زین! زین. اورد باال خون شد، بد حالش من زین_
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 آوریل که کند بغلش خواست و رفت سمتش به کند آرام را او کرد سعی جاناتان

 .داد نشان شدیدی واکنش

 !زنهمی دست من به زین فقط_

 .داد پاسخ درجا لرزان صدایی و ترس با جاناتان

 .باش آروم تو. باشه باشه،_

 سر ثانیه از کسری در هایشاشک اندپاشیده زخمش روی نمک جمله این با گویی

 . کردند حمله وار دیوانه صورتش پایین به و خوردند

 !بست رو چشماش و زندگیم گفت بهم اون_

 در و کشید آغوش در را سرش جاناتان که کشید دل ته از جیغی و بست رو چشماش

 .کرد زمزمه گوشش

 !دیدی خواب... نیست هیچی_

 همه یعینی باشد؟ خواب آوریل عشق شودمی مگر باشد؟ خواب زین شود می مگر

 است؟ دروغ کردند، ذوب را آوریل قلب که هاییشعله تمام یعنی بود؟ خواب هااین

*** 

 «عاشقم هنوز»

 

 .کرد زمزمه ناباوری و بهت با آوریل

 !نبود خواب کردم لمس من که چیزی_
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 :گفت گوشش در و کرد نوازش را موهایش جاناتان

 .شد تموم بود، خواب_

 ذهنش انتهای در و کرد خفه را دلش فریاد و رفت آوریل وجود عمق تا جمله این

 .کرد زمزمه چیزی

 .شد تموم_

*** 

 «بعد سال یک»

 

 تازه که کتابی خرید برای همه و بود پا به بزرگ هیاهویی محلی فروش کتاب جلوی در

 یهمه. بگیرند پیشی دیگری از کردندمی سعی و دادندمی هول را همدیگر بود رسیده

 .ها آن نظر در بود دروغی و شیرین حد از بیش که بود کتابی برای هیاهوها این

 .دوید مادرش سمت به و شد خارج جمعیت بین از دخترکی

 !خریدم رو قرمز نفرین باالخره خریدمش،!مامان! مامان_

 کتاب به بزرگ حسرتی و لذت با و بود نشسته مخفی کوچک باغ در آوریل سوتر آن

 برای دلش! بود زین منتظر هم هنوز آوریل و بود گذشته سال یک. بود شده خیره

 این هاینوشته تمام که داشت باور هنوز او! بود شده تنگ همه و زین و رایدر و ریون

 خارج شیرینش و تلخ افکار از را او جاناتان صدای حین همین در. است واقعی کتاب

 .کرد

 !من ینویسنده بر سالم_
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 آمد، می خوشش جاناتان زبان از هم آن شدمی تمام من با که القابی این از چقدر

 همان گفتمی شیرین را القاب این که کسی تنها نظرش در حال! گذشته در البته

 !بوده دور او از سال یک که است نفرینی

 .زد لبخندی

 !جاناتان سالم_

 .کرد صحبت به شروع و نشست کنارش جاناتان

 راجب زیادی سواالی و بخرنش خوانمی همه رفته پیش خوب خیلی کتابت آوریل_

 .دارن شایده

 سواالیی؟ چه مثال_

 سوال هزاران که اوست خود جاناتان یجمله در دیگران از منظور که دانستمی آوریل

 .اندازدمی دیگران گردن به اما دارد

 :پرسید سریع و درخشید چشمانش جاناتان

 رسید؟ ذهنت به این که شد چی اینکه مثال_

 :گفت و شد ممتدتر لبخندش

 .نوشتم و دیدم رو اینا من_

 .کرد زمزمه و چرخاند را چشمانش جاناتان

 .نده جواب الکی بگی، خوای نمی_

 :داد ادامه
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 نمیشه؟ فرستاده نفرینی عروس هیچ دیگه بخاطرت دونستیمی_

 یا شود رو روبه بدی شدیدا واکنش با یا کتاب این است ممکن که دانستمی آوریل

 .نشوند فرستاده نفرین هایعروس این دیگر و شود پذیرفته خوب خیلی

 .پرسید جاناتان که داد تکان را سرش

 نفرین؟ عروس گذاشتی رو اسمش چرا_

 چیه؟ دونیمی چون_

 .زد آرامش سر از لبخندی

 رو اون تونست و کنه عشق پر رو ما نفرین سیاه قلب تونست ما داستان دختر_

 .کنه قرمز عاشق، یه قلب همرنگ

 .دیدمی قرمز رو عاشق آدمای قلب بود نفرین نگین که دختره نوشتی جا یه دیدم آره_

 کتابش. شد چیزی گفتن برای جاناتان دستپاچگی متوجه آوریل و گذشت دقیقه چند

 .کرد نگاه آن به و کرد باز را

 .بگو بگی؟ خوایمی چی_

 .پیچید هم در را دستانش جاناتان

 .گممی االن ولی گفتممی باید پیش وقت خیلی دونممی... ام... دیره دونممی آوریل_

 :گفت نفس یک و بست را چشمانش

 !ولیعهدم من_
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 لب زیر و کوبید هم به محکم را کتاب. کرد فوت را نفسش و بست را چشمانش آوریل

 :گفت

 !تکراریه جمله این چقدر_

 والوج به. رفت باغ از خارج به مانده واج و هاج جاناتان مقابل در و برخاست خشم با و

 آرام را او بویش کرد، مریم گل کوبیدن به شروع و رفت کارش میز پشت رسید که

 .کرد.می

 میز یگوشه که قرمزی قلب به. نداشتند شدن بلند نای دستش دیگر که کوبید قدر آن

 .کرد گریه ناخودآگاه و کرد نگاه بود کرده درست

 بگه هرکی! نیستی دروغ تو دروغی؟ تو کنم باور خوایمی نکنه نمیای؟ چرا...! زین_

 .کنمنمی باور

 توجهی آوریل ولی شد باز والوج در که کردمی گریه هم هنوز گذشت که ساعت یک

. رفت آوریل سمت به و شد وارد قرمز سلطنتی لباسی با زنی. کرد گریه باز و نکرد

 :گفت و زد مهربان لبخندی زن. گرفت باال را سرش شد که حضورش متوجه آوریل

 !نفرین عروس سالم_

 .داد ادامه که کرد نگاه او به سرخ چشمانی با دخترک

 دی؟می جواب بکنم سوال یه_

 .داد ادامه که کرد نگاه خانوم آن به انتظار و تعجب با آوریل

 نبود؟ هیچی زین برابر در خوشبختی همه این_

 .کرد زمزمه پرسوز بغضی و گریه با باشد شده تازه آوریل دل داغ گویی
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 .نبود قسم هاپاکی تمام به... نبود نه_

 :گفت و کرد ایخنده پوش سرخ زن

 !هابلده رو کارش هم ما نفرین این_

 .کرد بلند و گرفت را آوریل دست و زد لبخندی

 به رو وجودت نگین خوب باشه، یادت رو من خوب بینی،می رو من باره آخرین برای_

 !بسپار خاطر

 !نفهمید چیزی دیگر نکشیده ثانیه به و شدند خمار کم کم آوریل متعجب چشمان و

*** 

 «بازگشت»

 

 بسیارش هایگریه خاطر به اما کرد نگاه اطراف به گنگی با و گشود آرام را چشمانش

 .آمد خود به آشنا صدایی با ناگهان. دیدمی تار را چیز همه

 !شد بیدار!شد بیدار_

 !بود جا آن بازهم. کرد خارج گیجی از را او در شدن کوبیده صدای بعدش و

***** 

 .بیـــــرون گمشو_

. شد اتاق یمحوطه از رایدر شدن دور باعث شد پرتاب در سمت به که گلدانی و

 :گفت در پشت از رایدر. لرزاندمی را قصر تمام زین بغض پر هاینعره و فریادها
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 ...میش درست...! باش آروم زین_

 .کرد الل را او که بود زین یسوزانه جگر فریاد

 نه... من نه موندمی باید آوریل چرا؟ موندم؟ زنده چرا من شه؟می درست دیگه چی_

 .من

 صدای و بود اتاقش وسایل سر زین کردن خالی از نشان چیز هزاران شکستن و

 .شد قطع که بعد یدقیقه چند تا بود متداول هنوز شکستن

. داشت ادامه صدا این هنوز وگرنه بودند شده تمام اتاق وسایل که بود مطمئن رایدر

 حالی با را زین و شد وارد ناگهانی حرکت یک در و کرد باز را در و داد قورت را بغضش

 مانند و بود کرده بغل را زانوهایش. دید اشسلطنتی صندلی روی بر شده مچاله زار،

 .بود شده خیره افق به خورده عشقی شکست بار اولین برای که ساله هیجده پسری

 هیجده که موقع همان او دارد؟ سال بیست و سیصد زین که بود گفته کسی چه

 نشان را اشجوانی احساسات نتوانست و ماند سن همان در شد، نفرین و بود سالش

 !دهد

 !زین_

 به مظلوم نگاهی با زین. شود بلند زین سر شد باعث که بود رایدر پربغض صدای

 :گفت عجز با و کرد نگاه رایدر

 !آوریلم_

 .بست را چشمانش رایدر
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 از رو قدرتت هم نشده، بیدار وقته خیلی آوریل هم داغونی، االن تو زین، دونممی_

 ...هم دادی، دست

 .کرد قطع را حرفش زین دار خش فریاد صدای

 .شده تنگ مشکیش چشمای واسه دلم برگرده، آوریلم فقط نیست، مهم هیچی_

 :گفت عجله با و شد وارد خدمتکاری و شد باز در که بزند حرفی خواست رایدر

 !شد بیدار_

 .برگشت سمتش به تعجب با رایدر

 چی؟_

 :گفت و زد لبخندی

 .کردند باز چشم ماه یه از بعد بانو_

*** 

 پنجم و شصت پارت

 

 حرکت آوریل اتاق سمت به نکردنی باور سرعتی با و شد بلند جا در جمله این با زین

 .کرد

 اتاق تمام در گنگی با که آوریل گیج و مشکی چشمان دیدن با گشود که را در

 چشمانش و کشید عمیق نفسی کرده، پیدا زندگی برای دوباره نفسی گویا چرخیدمی

 .کرد شکر خدارا بار هزاران لب زیر و بست را
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 .کرد باز را چشمانش آوریل یناله صدای با

 کجام؟ من_

 وصف توانستنمی که بود خوشحال قدر آن اینجاست، آوریل که کردنمی باور زین

 اشکی چشمانش شدنمی بیدار وقت هیچ آوریل شاید که این به کردن فکر با. کند

 هاییقدم با و زد شیرین لبخندی گریه میان در کرد؟می تحمل را نبودش چگونه شد،

 هم در را هایشلب آوریل، پایان بی هایسوال به توجه بدون و رفت سمتش به استوار

 !کرد جلوگیری بود، بعدی سوال هرچه از و کرد قفل

 .کرد بیرون را خدمتکارها یهمه غرولندکنان رایدر

 کاراست؟ این وقت االن آخه! زین باش داشته شعور یکم_

 نفس وقتی دقیقه چند از بعد. خندید داد،می ادامه کارش به که طور همان زین

 قدر آن آوریل یآمده در حدقه از چشمان دیدن با و کرد بلند سر آمد بند هم خودش

 از پر چشمانش ثانیه از کسری در زین دیدن با آوریل. شد پهن زمین روی که خندید

 را خانه یهمه آوریل هایهقهق و هاناله صدای و ریختند و سرخوردن و شد اشک

 .گرفت

 .دونستممی نیستی، دروغ دونستممی هستی، هنوز تو که دونستممی_

 .گرفت را صورتش طرف دو و آمد سمت به عجله با و شد سیخ اشگریه دیدن با زین

 .نکن گریه_

 .انداخت زین آغوش در را خودش کردمی گریه که همانطور آوریل ولی

 .کشید عمیق نفسی زین آغوش در شد آرام که دقیقه چند از بعد
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 .کرد بلند را سرش و کرد اخم

 نداری؟ بو چرا_

 .کرد نگاه او به تعجب با زین

 چی؟_

 شده؟ تنگ بوت برای دلم بگم بهت کنم بغلت نداری بو چرا_

 :گفت دل در و کرد نگاه زین به لذت با و خندید هم آوریل متعاقب و خندید زین

 !شدم می نابود... واقعا نبود زین اگه...! مرسی خدایا_

*** 

 ششم و شصت پارت

 

 و بود نشده دور او از هم ثانیه یک مدت این در زین و گذردمی اتفاق آن از روز چند

 به آوریل و است نفرین نگین که بود نگفته او به چرا که کرد توبیخ را او هم باری چند

 گریه زین برای وقتی که بود فهمیده آوریل. نبود مهم که گفتمی همیشه او به پاسخ

 از یکی این و بود برده فرو رویایش در را او وجودش نگین بود شده هوشبی و بود کرده

 .بود بودن، نفرین نگین هایویژگی

 یا)گفت می که الکس فی طلسم شد،می غرق دروغین دنیایی در آوریل اینکه از بعد

 قدرتش تمام زین که شودمی این باعث فقط و کندمی کار نیمه( تو با مونهمی زنده اون

 بعد به زمانی یبرحه این از که عادی انسان یک به شود تبدیل و بدهد دست از را

 .کندمی پیدا ادامه عادی پسر یک مانند اشزندگی و رشدش
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 زندگی آوریل پای پابه تواندمی طرف یک از! نه یا باشد خوشحال که دانستنمی زین

 از نتواند که ترسیدمی ولی! نبیند را مرگش و بمیرد همراهش به روزی انجام سر و کند

 به مربوط که چیزهایی تمام باالخره زین مدت این در. کند نگهداری اولش عشق این

 نام و بود ایرانی تبار از دختری دخترک، آن اینکه بود کرده تعریف را بود شارلوت

 را زین یگذشته قضا از و آمد قصر به بارانی شب یک در او اینکه بود، مهتاب اصلیش

 و بود زین عاشق دل صد نه دل یک دختر آن اینکه دانست،می بود کرده فراموش که

 فی توسط او مرگ با اما بداند را اشگذشته داشت دوست و بود مهربان او با هم زین

 !شد تمام اشخوشی همه الکس

 !بسه زین_

 بود، خانه گل هایگل به دادن آب حال در که آوریل کمر نگاهش با که طور همان زین

 :کرد زمزمه کردمی سوراخ را

 کنم؟می چیکار دارم مگه_

 :گفت و برگشت حرص با آوریل

 یا کنی،می بغلم یا روم، کنیمی زوم یا همش روز چند این تو نداری؟ کار_

 ...بو یا بهم، چسبیمی

 .زد شیطنت پر لبخندی زین. کرد قطع را حرفش

 چی؟ یا_

 .داد ادامه کارش به و گرفت دندان به را لبش خندیدمی که همانطور آوریل
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 زین متفکر نگاه و جدی صورت دیدن با برگشت و شد تمام کارش اینکه از بعد

 :پرسید کنجکاوانه

 شده؟ چی_

 :گفت جدیت با و داد تکان را سرش زین

 !کنی کاری یه باید تو آوریل_

 :گفت باز ولی زد شور دلش ناخودآگاه

 کار؟ چی_

 :گفت کردمی احساس را خطر و ریسک اینکه با و بست را چشمانش زین

 !شه کم سرمون از الکس فی یسایه تا کنی کمکم باید تو_

*** 

 هفتم و شصت پارت

 

 .پیچاند هم در را دستانش اضطراب با آوریل

 کار؟ چی_

 :گفت اجباربل ولی ستبزرگی ریسک کار این دانستمی اینکه با زین

 که تویی و میرهمی جور یه فقط الکس فی دونستم،نمی من و نفرینی نگین تو_

 .بمیره که کنی کمکم تونیمی

 :کرد زمزمه بهت با آوریل



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر roro nei30  |قرمز نفرین رمان

 

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

 

144 

 

 .بکشمش تونمنمی که من چطور؟ من من؟_

 ازش من االن ولی مردممی هم من مردمی الکس فی اگه اتفاق اون از قبل تا ببین_

 رو من راحت خیلی تونهمی باز ولی نداره ربط بهش من زندگی اصال و شدم جدا

 .میرهمی جور یه فقط الکس فی بکشه،

 :پرسید و گذاشت کردمی درد که اششانه روی را دستش آوریل

 چطور؟_

 .بگیریم نشونه قلبش به باید که اینطور فقط_

 ...رب چه من به این بگیر، نشونه خوب_

 :گفت و کرد قطع را حرفش زین

 نه یا قلبشه روی عایقی که ببینم خواممی من حرفاست این از تر زرنگ الکس فی_

 تو عادیه، یا رنگه کم قلبش نور ببینی که اینطوره اونم فهمید میشه طور یه فقط که

 .ببینی رو وجودش چاکرای تونیمی فقط

 :پرسید ناگهان ولی داد تکان سر آوریل

 الکس؟ فی دیدن برم باید باز من یعنی_

 .انداخت پایین را سرش زین

 .بده آزار رو ما تا میاد باز و ای زنده فهمهمی زود خیلی وگرنه آره_

 :پرسید ناگهان آوریل

 بده؟ آزار رو تو خوادمی چرا_
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 .رفت در طرف به و برخاست زین

 .بپرس رایدر از_

 وقت هیچ کاش ای که گذشتمی فکرش در زین و باریدمی غم کمرش پشت از

 .آوردنمی یاد به اشگذشته

*** 

 هشتم و شصت پارت

 

 چیه؟ زین یگذشته قراره؟ چه از داستان رایدر_

 :کرد تعریف ایمقدمه هیچ بدون و کشید عمیق نفسی رایدر

 به بچه دوتا میشه عشقشون یثمره بعدها و بودن هم عاشق که بودن زوجی یه قبال_

 . برایان و کاترین نام

 خود آوریل؟ چیه دونیمی ولی میشه متکی عموش به شدت به و میشه بزرگ برایان

 فشار بهش خیلی که روزی یه. بوده برادرش زن یعنی برایان، مادر عاشق برایان عموی

 دست بکشه رو برایان خوادمی وقتی. کشهمی رو کاترین خود و برایان مادر و پدر میاد،

 نفرین یه به تبدیل رو اون و ببینی رو بابات کارهای تاوان باید تو میگه و کشهمی

 .الکسه فی عموش و زین همین ما برایان... کنهمی

 برای بوده؟ خبربی ماجرا این از سال بیست و سیصد زین. بود برده ماتش آوریل

 .شد خشمگین داد؟می عذاب را او الکس فی همیشه همین

 کرد؟ خالی ساله هیجده پسر یه سر رو شعقده چراکل مردک، داره مشکل_
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 فی که کردمی فکر. شد خارج اتاق از و برخاست که کرد نگاه آوریل به تعجب با رایدر

 کارها این برای منطقی دلیل که کردمی فکر. حد این تا نه ولی باشد بدی آدم الکس

 نداشت حق اما، بود عاشق که است درست نبود؛ منطقی دلیلش ولی باشد داشته

 .کند مرگ آرزوی که طوری کند، نابود را ساله هیجده پسر یک

 یاد به را او وقت هیچ که اندیشدمی پدری مرگ به وقتی خودش که کرد فکر این به

 تمام که است ناراحت خیلی زین حتما شود؛می ناراحت شدت به آورد،نمی

 نکرده وقت و نداشته خبر سال بیست و سیصد خودش و اندمرده روز یک اشخانواده

 .بریزد برایشان اشک قطره یک حتی

 زین، دار خش صدای شنیدن با. زد در و کشید عمیق نفسی. رفت زین اتاق سمت به

 به پنجره از و بود نشسته صندلی روی. شد وارد و کرد باز را در. ریخت هری قلبش

 در را سرش و رفت سمتش به برگردد اینکه از قبل. بود شده خیره شب مشکی آسمان

 . شد تعجبش متوجه. کشید آغوش

 .شنید را دارش بغض صدای بعد دقیقه چند

 شنیدی؟_ 

 :کرد زمزمه لب زیر و گرفت بازی به را زین موهای سوالش، به توجه بدون

 کی هیچ رو تگریه باش راحت نکنی، گریه مادرت پدر مرگ برای سخته کن، گریه_ 

 .شنوهنمی و بینهنمی

 صدای و شد خالی راحت خیلی پس بود، روز چند این در زین آرزوی جمالت این

 که مردی کمر خمیدگی و گریه دیدن بود سخت. داد تکان را شب تمام اشگریه

 .کشتمی را احساسش خفا در سال بیست و سیصد
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*** 

 نهم و شصت پارت

 بار هزارمین برای و بود شده خیره رویش روبه ترسناک و ناآشنا قصر به

 .کرد می تکرار ذهنش در را زین هایحرف

 نگاه او به آوریل. فشرد را دستانش آوریل، یچهره سفیدی و نگاه آشوب دیدن با زین

 :پرسید و کرد

 داری؟ قدرت تو مگه_

 .انداخت پایین را سرش زین

 .نه_

 جلو؟ میری داری ترسی هیچ بدون چرا پس

 :گفت خاطر آرامش با و زد لبخندی زین

 چه من اینکه و بره مخش رو اینکه مگر کشهنمی آدم علنا هیچوقت الکس فی_ 

 .هیچم مقابلش در نه، چه باشم داشته قدرت

 زین لبخند هم باز اما نیست ایکننده قانع دلیل این که دانستمی اینکه با آوریل

 .کند صلب او از توانستنمی چیز هیچ که داد او به آرامشی

 زبان از اگر باشد، احمقانه هم چقدر هر حرف یک ست،عجیبی چیز هم عشق

 حقیقت یک شودمی خودش و بردمی سوال زیر را حقایق تمام شود، گفته معشوق

 .محض
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 وقتی ولی کردنمی نگاه چیز هیچ به آوریل. شدند وارد دو هر ها،دروازه شدن گشوده با

 با زین. کشاند سالن آخر یدربسته اتاق به را نگاهش عجیب حسی تابید کامل ماه

 که کردمی نگاه اتاقی به اشکی چشمانی با که کرد نگاه آوریلی به و برگشت تعجب

 او به وقتی ولی کندمی گریه ریون برای که کرد فکر زین. بود ریون اتاق روزی یک

 .خورد یکه اشجمله با شد نزدیک

 باشه؟ نفرت از پر اینقدر تونه می قلبی چه_

 .آمد خود به تا داد تکان را آوریل زین

 دیدی؟ چی_

 .هیچی ها؟_

 گریه؟ چرا پس_

 .کرد اشاره چشمانش به و

 .کرد پاک را هایشاشک تعجب با آوریل

 کردم؟ گریه کی من_

 غافل بحث ادامه از را او الکس فی صدای که کرد می نگاه آوریل به متحیر هنوز زین

 .کرد

 !عجیبه چیز یه ولی. میای دونستممی!بهبه_ 

 :داد ادامه و کرد نگاه بود پایین سرش که آوریلی وبه

 نشد؟ اینطور چرا پس! رفتمی یکی و موندمی یکی باید شما_
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 شجاعت باالخره آوریل. سایید هم بر را هایشدندان و کرد مشت را دستانش زین

 همچین مگر. شد شکه دید که چیزی با اما کرد نگاه الکس فی به و کرد جمع را خود

 داشت؟ امکان چیزی

*** 

 هفتاد پارت

 

 :گفت ناخودآگاه

 اینطوره؟ چرا ؟...چرا_

 دیگر دنیایی در آوریل که شد متوجه اینکه از بعد و برگشت آوریل سمت به درجا زین

 سرش و آمد خود به آوریل داد؛ تکان را او نرود لو شانینقشه اینکه برای کرد،می سیر

 است بار اولین که کرد فکر این به درآمده حدقه از چشمان با و انداخت پایین را

 .افتدمی اتفاقی همچین

 :گفت الکس فی به رو و رفت جلو زین

 .نبود فعال طلسمت_ 

 .خندید الکس فی

 .کنم درست رو جدیدش باید شده، قدیمی طلسم... طوره این اینکه مثل_

 ناتوان واقعا چون کند، خطا پا از دست توانستنمی زین بود، زده حرف راحت چقدر

 عصبی را او واقعا این که کند مراقبت الکس فی برابر در آوریل از توانستنمی بود،

 .بود کرده
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 :گفت و کرد جمع را شجاعتش تمام ناگهان آوریل

 ببینم؟ رو اینجا تونممی_ 

 :گفت و زد لبخندی اشگری وحشی خوی دادن نشان بدون همیشه مانند الکسی فی

 .بده نشونش و ببرش! زین... حتما_

 :گفت آوریل شدند، دور الکس فی از کافی قدر به وقتی. رفتند هم با

 !زرنگه خیلی_ 

 :گفت تعجب با و برگشت سمتش به زین

 چی؟_ 

 ...گذاشته دیگه جای رو قلبش اون_

 داد وادامه برگشت زین سمت به ترس با

 !نیست بدنش تو قلبش_

 .بود زده را حرف این جدیت با که کرد نگاه آوریل به و ایستاد تعجب با زین

*** 

 یکم و هفتاد پارت

 

 کنیم؟ چیکار یعنی االن_

 :گفت و کرد فکر کمی آوریل
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 مخفی بدنش از خارج جایی یه تو رو قلبش بده آدم که خوندم داستانی یه تو من_

 اگه کنیم؟ پیداش تا بگردیم رو اینجا کل چیه نظرت. نیست دور ازش زیاد ولی کرده

 .هاخطریم تو ماه یه نشه پیدا االن

 پیدا را الکس فی قلب مخفیگاه آن که کردند سعی باهم دو هر و داد تکان سر زین

 با آوریل. کرد برخورد دیوار به و شد گرفته پشت از زین ناگهان که گشتند خیلی. کنند

 خود کرد سعی زین. است آمدن حال در ها آن پشت که کرد نگاه الکسی فی به ترس

 رفت زین سمت به و کشید جیغی آوریل شد؛ کوبیده دیوار به هم باز اما کند بلند را

 . شد پرتاب زین مخالف یگوشه به ناگهان که

 .زد پوزخندی و رفت زین سمت به الکس فی

 گرفته؟ شوخیت_

 .زد ایقهقهه و گرفت دست به را زین پرخون صورت

 اندام عرض جلوم اومدی راحت اینقدر و نداری قدرت بودنت؟ نفرین شد تمام_ 

 !سگ توله میکنی

 او حاال اما کند دفاع توانستمی خود از کمی زین آخر بار. کوبید دیوار به را او هم باز و

 .کشید جیغی آوریل. شدمی نابود کوچک یضربه چند با که داشت فانی جسمی

 .کن ولش_ 

 :گفت پوزخند با و برگشت سمتش به الکس فی

 نفرین نگین! اول همون از بودی، خطرناک تو. نبود غلط تو به حسم اول از پس_ 

 !عزیز
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 . کرد نگاه الکس فی به ترس و تنفر و التماس از مخلوط حسی با آوریل

 .عوضی کن ولش... توروخدا کن ولش_ 

 هاصحنه همان هم باز. بست او روی را در و فرستاد اتاق از بیرون به را او الکس فی

 صدای فقط در پشت از آوریل! زین پرخون صورت و الکس فی اتاق شدند، تکرار

 را در که کردمی سعی و کردمی گریه و شنید می الکس فی هایخنده و زین هاینعره

 .بگشاید

 .زد جرقه آوریل ذهن در فکری ناگهان

 جاست؟ همون یعنی! تنفر حس اون و زرد رنگ اون_ 

 گردن بر گردنبندی در رنگ زرد وجود رنگ دیدن با رفت، بالکن به و دوید سریع

 یجمله یاد. کرد پیدا زین نجات برای امیدی و برداشت را گردنبند زن، یک یمجسمه

 .افتاد زین

 .(کنی نابود رو قلبش جلوش باید)_ 

 صدای با بود، زین شبیه چقدر کرد، نگاه زن آن یچهره به تردید با و برگشت ایلحظه

 :زد فریاد و دوید اتاق آن سمت به نگرانی با زین فریاد

 .کنممی خرد رو گردنبند این وگرنه کنی ول رو زین بهتره الکس فی_ 

 دست الکس فی ضعف نقطه روی بر درست آوریل که بود این معنای به در شدن باز

 سر تنفر با شد؛ فشرده قلبش خون در غرق زین دیدن با و شد وارد آوریل. بود گذاشته

 . کرد نگاه الکس فی ترس از پر اما خونسرد چشمان به و کرد بلند

 .نکشتمش تا بده من به رو گردنبند اون_ 
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 .کشید جیغ

 .کشممی رو تو من بکشیش،_ 

 یعالقه ابراز که وقتی بار یک کرد، احساس بار دومین برای را ترس. ترسید الکس فی

 .مرگ از هم بار این شنید، را برادرش

 .فشرد را گردنبند نگین آوریل که شد نزدیک قدم چند الکس فی

 .اینور بفرست رو زین نشو، نزدیک_

 داد هل آوریل سمت به و کرد بلند را زین و کرد نگاه آوریل به عصبانیت با الکس فی

 :گفت و نشست سریع آوریل. بیافتد زمین روی بر زین شد باعث که

 خوبی؟_

 کشیده دستش از گردنبند ناگهان کند، را خود کار الکس فی تا بود کافی غفلت این

 زین. گرفت گلویش روی بر آگینی زهر تیزی و گرفت را او پشت از الکس فی و شد

 :زد فریاد دردش تمام عالرقم

 .عوضی کن ولش_ 

 جلویت زندگیت شخص تنها که داشت درد شود؛ بلند توانست نمی کرد هرچهه زین

 . کنی کاری هیچ نتوانی تو و شود پرپر

 سوسول؟ بچه میکنی تهدید رو من_ 

 نگاه زهر به آغشته تیغ به ترس با آوریل و شود بلند توانست نمی و زد می فریاد زین

 .کرد می

 .کرد نگاه زین به و زد پوزخندی الکس فی
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 ثابت بهت خوام می من باشی، بدبخت تو شد باعث اون باشی، متنفر پدرت از باید_ 

 .شی بدبخت تو شد باعث که آشغاله یه پدرت کنم

 .زد پوزخند و کشید سختی به نفسی زین

 گفت عشقش به چون بود، مرد خیلی بابام بدبخت، رسی نمی آرزوت به وقت هیچ_ 

 . داره دوسش

 و کرد زندگی هدف این برای فقط قرن چهار. شد سیاه رویش به دنیا گویی الکس فی

 :زد فریاد. بود شده خورد اینگونه حاال

 .باشی متنفر بابات از باید تو شو خفه_ 

 :گفت آوریل یاد به و انداخت باال را ابرویش و شد تر عمیق پوزخندش زین

 .نوچ_ 

*** 

 سوم و هفتاد پارت

 

 :زد فریاد الکس فی

 .شو خفه گفتم_ 

 سرازیر آن از خون باریکه شد باعث که انداخت خراشی آوریل پوست روی بر کمی تیغ

 ثانیه از کسری در و آمد داخل به پنجره از گنجشکی ناگهان حین همین در. شود

 .شد تبدیل انسان به زین کنار و قاپید الکس فی دست از را گردنبند

 خوبی؟_
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 :گفت و زد جان بی لبخندی زین

 ...!آوریل_ 

 .نباش نگران فهمیدم باشه_

 .کرد اشاره آوریل به و کرد نگاه الکس فی به

 .کن ولش_ 

 :زد فریاد نشسته خون به چشمانی با و زد می نفس نفس الکس فی

 .شو خفه_ 

 :داد ادامه و کرد نگاه زین سمت به

 .متنفری بابات از تو گی،می دروغ_ 

 :گفت و خندید زین

 .نوچ_ 

 کنترل بدون رایدر شد، ور حمله زین سمت به وار جنون و کرد رها را آوریل ناگاه به

 روی و آمد بند الکس فی نفس انداخت؛ گردنبند الماس روی بر ترکی ناگاهبه خود

 به لرز با و بود افتاده زمین روی ترس با آوریل. افتاد زمین

 .کرد می نگاه الکس فی

 .رفت هوا به الکس فی فریادهای که کرد وارد نگین روی بر بیشتری فشار رایدر

 دار نگه دست معنی به را سرش زین. کرد نگاه الکس فی به و داشت نگه دست رایدر

 :گفت و داد تکان
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 .کنی زندگی درست کن سعی ولی بمونی زنده تونیمی الکس فی_ 

 و شد بلند رایدر و آوریل کمک به زین. بگذارد زمین روی را نگین که کرد اشاره رایدر به

 :گفت خروج از قبل و رفت در سمت به ها آن بر تکیه با

 .بود دوستم تنها که عمویی موندی،می مهربون عموی همون کاش ای الکس، فی_ 

 و کرد نگاه در به بود، شده پخش زمین روی که طور همان الکس فی رفتند بیرون وقتی

 چرا کشت؟ را برادرش چرا شد؟ بد اینقدر چرا. داد قورت را بغضش سینه در دردی با

 شد؟ بد اینقدر چرا کشت؟ را عشقش

 چشمان با و نشست نگین کنار ریون؛ یادگار کالغی آمد، مشکی کالغی یپنجره از

. کرد پیدا انعکاس الکس فی ذهن در صدایی. کرد نگاه الکس فی به خوفناکش و سرخ

 .سپرد گوش ترس با الکس فی

 رو ریون کشن؛می رو اون هم ادما کشه،می آدم که کسی بمونی، زنده نباید تو_ 

 متنفر ازش که ایپرنده همون با چطور که ببین شی،کشته باید هم تو پس کشتی

 .مرد خواهی بودی

 از رفیقی دیرینه، رفیقی سمت به کرد پرواز و کرد خورد را نگین توان تمام با کالغ

 !ریون جنس

*** 

 پایانی پارت

 

 :پرسید خون هایرده از زین صورت کردن تمیز حال در آوریل
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 ترسی؟نمی گذاشتی اشزنده چرا_ 

 :گفت بود شده خیره آوریل به که همانطور زین

 هایشیشه خورده به دیگه وقت هیچ میشه خورد هدفش کسی وقتی دونممی چون_ 

 .کنهنمی نگاه هدفش از مونده

 شدم؟ لوچ کنیمی نگاه چشمام به اینطور چرا حاال

 :گفت و خندید زین

 !پوشم قرمز چشماتم مدیون عمرم آخر تا_

 یک فقط جلویش حاال و بود گذشته هاآن از که هاییسختی تمام به زد لبخندی آوریل

 مشکی گوی دو اینکه برای فقط بود گذشته نبودش و بود تمام از که مردی دید،می مرد

 . کند خود برای را

 !جنگل نفرین عاشقتم! زین عاشقتم_

 .انسانم یه االن من نیستم، نفرین دیگه من گفتی؟ باز_

 :گفت و خندید آوریل

 تو خوشگل دیو مثل و کردی اسیر عمر آخر تا رو من که هستی نفرینی همون تو نه_

 !کردی عاشق رو من هاقصه

 شدم؟ دیو االن_

 .بود شده زیبا چه زندگی. خندید دل ته از آوریل

 خوشبختی از پر کوچک، گنجشکی پرواز از ترپایین که بینممی را قصری یک روزها این

 .است
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 .است نکرده احساس را غم یکلمه الفبای که است وقت خیلی که بینممی دختری

 برایش دارد، را آوریل اسم به دختری که همین هایشنداشته تمام با که بینممی پسری

 .است بس

 پسری پرد،می پایین و باال و خنددمی قصر این در پسری که رسدمی روزی آخر در و

 هایشیطنت از پر که پسری دارد، را مادرش یخیره هاینگاه و است پدرش شبیه که

 !نفرین یک مانند درست. است جذبه پر و است آوریل

 

 :آخر سخن

 پر رمان این! هاناپختگی و هاکاستی و کم تمام با! رسید پایان به رمانم اولین باالخره

 و بهتر قلم با رمان هزار هزاران بعدها شاید! دونمنمی رو شما من، برای خاطره از بود

 و بهترین قرمز نفرین باز ولی بنویسم بهتر داستان

 خوشتون امیدوارم. موند خواهد و هست و بود من یتجربه ترینخاص و ترینشیرین

 زندگیتون اگه و بشید خوشبخت آوریل مثل درست زندگیتون تو امیدوارم باشه، اومده

 !باشه قشنگ ما داستان زین مثل زندگیتون زود خیلی مبهمه و سخت

 شده، که هم خواننده یک خواننده، یک فکر از ایگوشه خواستم فقط من رمان این در

 .بشه هاشلب مهمان خاطره این یادآوری از بعد لبخند یک و بشه ثبت خاطره یک

 هم اون از امیدوارم! زود خیلی بنویسم، رو داستانم آوریل و زین زندگی یادامه شاید

 ابهت با و مادر شبیه پسری داستان و مانند ریون شخصی داستان! بیاد خوشتون

 !پدر مثل درست
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 تک تک به کنممی تقدیم رو رمان این و خونیدمی دارید جمله همین تا مرسی

 هایریون به آخر، در و مهربون هایرایدر به خورده، زخم هایزین به آینده، هایآوریل

 !مهربون

 

 !باشید برده لذت امیدوارم

 پایان

 هفت نودو خرداد بیستم

 شب 23:11= ساعت

 

 

 

 

 /http://forum.1roman.ir/threads/15131:  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

 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر roro nei30  |قرمز نفرین رمان

 

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

 

160 

 

 

 

 


