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  دوست داشتنیظالم 

  کاویانینرجس 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

  

 رمانبندی: دسته 

  :ظالم دوست داشتنیعنوان 

  :عاشقانهژانر 

 :نرجس کاویانی نویسنده 

  :سطح اثر- 

  :ناظر- 

  :ویراستار- 

  :کیاناز تربتی نژادطراح 

  :کپیستMobina.D 

آبی گوی دو آن هوای میکند را چشمانش هوای دلم گاهی ....   

را اش گونه فرشته زیبای لبخند آن هوای ....  

را اش گانه بچه رفتار آن هوای ...  

زد بیندا نگاهی من به بخواهد که است چیزی از تر رحم بی او اما   

بیاورم در زانو بع برایش را دنیا تمام تا میکرد من تسلیم را خودش دیگر یکبار کاش ای   

است تنگ برایت دلم داشتنی دوست ظالم ای   
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  اعضا_شناختن#

  نیدبخو خودتون تا نمیگم خالصه براتون بگم ها شخصیت از براتون یکم بذارم رمانو اینکه از قبل گفتم

  ��هستن دافرا این فعال ما اصلی اشخاص) کردم استفاده من که بودن اشخاصی چ اسم اینکه و اسمشون ی ترجمه(

 دوم پورشا دختر اسم: آسا شاخشایار همسر و دوم داریوش دختر اسم: آمیتریس هخامنشی پادشاه دوم اردشیر پسر نام مرد،:  آرشان

  تمیز و پاک آب: آویسا علیحضرت و بزرگ -ساسانی

  

  ۱_پارت#

  شد کالس وارد جیغ با دخترا از یکی شدم بلند سرجام از و انداختم کولم روی کیفمو شد تموم کالس

  بیرون رفتن دو با همه میکنن دعوا واردا تازه از تا دو دانشگاه در دم بدویین:گفت و

  شدم خارج کالس از و برداشتم قدم میشناسم رو اونا کردم حس چرا نمیدونم

 مونگا میکردن دعوا وسط ونا نفر دو و بودند ایستاده بود تنشون مخصوص لباس که نفری چند ای دایره صورت به دانشگاه در جلوی

  دیدم رو وسط و چرخوندم

  زمین روی افتاد دستم از دستم تو کتاب دیدنشون با

 میکردن؟ چیکار اینجا

  میکردم نگاشون ترس با میزد رو آریا کشت قصد به آرشان

  کردن نگاه طرفم به که شدن وجودم ی متوجه انگار

  ردک حواله صورتش به محکمی های مشت و روش نشست و خوابوند رو آریا و گرفت ازم نگاشو تر سریع آرشان

  گرفتن منو بادیگاردا ولی کردم حرکت سمتشون به و بایستم کنار نتونستم

  نشد زدم پا و دست هرچی میکشن همو کنید،دارن ولم:زدم داد
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  عوضی بردار سرش از دست:زدم داد نفرت با آرشان به رو

  کرد گامن هایش چشم با و کرد کج سرشو موند هوا روی پایین بیاد آریا صورت روی که باال بود رفته که مشتی

 . شد خشم از پر چشاش برداری؟ دست بازیت لجن از میخوای کی:گفتم و کردم نگاه چشاش تو نفرت با

 ولم بادیگارداش کنید شول:گفت بهم کردن نگاه بدون شد بلند و گفت گوشش در چیزی یه و آریا روی شد خم و گرفت ازم نگاشو

  رفتن کنار و کردن

  بود خونی صورتش بود نشسته زور به زدم زانو جلوش و رسوندم آریا به خودمو دو با

 ! خوبم:گفت و زد لبخند دید نگرانیمو وقتی

  بشه بلند کردم کمکش شو بلند!معلومه:گفتم و کردم اخم

  زدم پوزخندی نبود چیزی خشم جز هایش چشم تو کردم نگاه رد میک نگامون که آرشان به

 ! خانومه برای کتاب این آقا:گفت بادیگارداش از یکی

  بود من کتاب دستش تو

  کرد بهم نگاهی و گرفت دستش از رو کتاب آرشان

  

  ۲_پارت#

  بدیش؟ نمیخوای:گفت آریا

  افتاد پام جلوی جلوم کرد پرت کتابو و زد پوزخندی آرشان

  برداشتم کتابمو و شدم خم رفتن دنبالش هم بادیگارداش رفت ماشینش سمت به و گرفت زمون ا روشو

  تشسم گرفتم و آوردم در آبمو بطری نیومده تنها بودم مطمئن بشینه خیابون ی گوشه کردم کمک آریا به

  شدم اونا ی متوجه هتاز میکردن نگاهمون دانشگاه های بچه کنار برن خونا تا کرد خالی صورتش روی بقیشو و خورد یکمشو
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 میکردن نگامون هنوز ولی شدن متفرق کم کم بود نیفتاده اتفاقی همچین هیچوقت میخوندم درس اینجا که سالی دو تو لعنتی

 ... با راستش:گفت و کرد نگاه بهم اومدی؟ کی با:گفتم و کردم نگاه آریا به اونا بیخیال

  خوبه؟ حالت آریا+

  نشست بمل روی محوی لبخند آهو؟. شدم خیره روش یکم کرد لمس صورتشو نگران و نشست کنارش شتاب با دختره یه

 متس به شدم دور ازشون و مگرفت هردوشون از نگامو کردم نگاه خوبه میداد توضیح داشت که آریایی به و برداشتم کیفمو و کتاب

  رفتم اتوبوس ایستگاه

 خیره نزمی کف به و پایین اختماند سرمو پال و پخش پاییزی های برگ و بود ابری هوا بیاد اتوبوس تا ایستادم اتوبوس ایستگاه تو

  شدم

  دعوا؟ وسط پرید که نیست همونی دختره این ها بچه:گفت بود وایساده اکیپش با که دخترایی از یکی

 . همونه آره:گفت دیگشون یکی

  بشن خفه کاش بشنوم صداشونو نمیخواست دلم

  کنم باز چشامو شد باعث جلوم درست صدایی که بستم چشامو

  ینجایین؟ا چرا:کردم زمزمه میزد موج چشماش تو تعجب داشت فاصله باهام قدم یک شاید منتظراتوبوسی؟ واقعا+

 ! بیا میرسونمت من بری بخوای هرجایی:گفت حالتش کردن عوض بدون

  کن تمومش:گفتم و کردم نگاه هایش چشم تو کردم رسی وا چشمم از دور دو تیپشو و زدم پوزخندی

  کردم مشت دستمو کردم شروع تازه:وگفت جلو آورد سرشو و کرد پر و قدم یک

  

  ۳_پارت#

  زدم کنارش دستام با اومد اتوبوس موقع همون

  کردم نگاه بهش گرفت دستمو مچ میشدم رد کنارش از وقتی
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 ! شدی عادی واقعا:گفت میکرد نگام که طور همون

 کردم سعی میکردن گامن عجیب خیلی بودن دانشگاه از که هایی بچه شدم اتوبوس سوار و آوردم در دستش تو از دستمو خشم با

  میاد دنبالم داره آرشان میکردم حس نکنم توجه بهشون

  نفسیکشیدم و بستم چشامو

  شدم پیاده تگاهایس سر شدم بلند جام سر از و کردم باز چشامو میومد داشت تر عقب ماشین دوتا بودم زده حدس درست

  کشید تیر قلبم که برداشتم قدم آپارتمان سمت به

  خونه میرفتم زودتر باید دادم فشار قلبم روی دستمو و گذاشتم هم روی درد روی از چشامو

  شدم آپارتمان وارد رسیدم آپارتمان به تا کردم تندتر هامو قدم

  کرد باز درو اهکم زدم درو زنگ شد بیشتر دردم قلب شدم پیاده آسانسور از زدم رو هشتم ی طبقه و شدم آسانسور سوار

 وردآ داروهارو ماهک رسوندم لمب به خودمو اتاق تو رفت دو با ماهک بستم درو و شدم خونه وارد ترسید گرفتم قلبمو که دیدنم با

  اتاق تو رفت دوباره

  بشم قربونش من الهی آورد رو آسا ماهک کردم قاطی رو چندتاشون و بازکردم رو داروها

 قلب دادم خوردش به شربتشو بعدش کشیدم کمرش روی رو بودم کرده قاطی که پودری کنار زدم بلیزشو و خوابوندمش مبل روی

  شد آروم دردم

 ! نماما عشق شو خوب زودتر:کردم زمزمه کردم بوش وجودم تمام با گرفتم بغلم تو رو آسا و زدم لبخندی

  

  ۴_پارت#

 به ور کنن پیداش بود ممکن کردم روی زیادع االنشم همین تا کنم ریسک نمیتونستم این از بیشتر شد آپارتمانی یه وارد آرشان#

  پایین دادم نیمه تا رو پنجره افتاد راه و داد تکون سر خونه بریم:گفتم راننده

 ! من کوچولوی دختر آخ
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 ! بود گرفته عادی خودشو چقدر

 ! نیومد ولی بده نجات رو آریا بیاد و بزنع کنار محافظارو میتونست اینکه با که حدی در

 ! دختر این میکنه چیکار داره

 ! بود شده تنگ براش دلم چقدر

 !  من قشنگ عشق آخ کنم بغلش محکم برم و شم بلند میخواست دلم شنیدم صداشو که لحظه اون

  بودم همیشه زا تر کالفه چرا؟ پس داره رابطه آهو با که آریا میکنه؟ رو آریا طرفداری اینقدر چرا نمیدونم فقط

  خونه رسیدیم بودم دلتنگش چقدر شدم متوجه تازه و دیدمش سال دو از بعد

  ممیکن پیداش:گفتم و شستن لبم به پوزخندی درسته؟ نبود شهرم این تو:گفت دیدنم با میخورد میوه و بود نشسته مبل روی دلشا

  کنم پیداش وقتی تا:گفتم اخم با بگردی؟ دنبالش میخوای کی تا: گفت و کرد نگام هرزش چشای با

  باش حرفات مواظب:غریدم خشم با ؟ میدونی کجا از مرده شاید:وگفت کرد ای خنده

  کردم مشت ودستم میمونع؟ زنده نظرت کرده؟به سموارد بدنش به که نگفت جادوگره اون مگه:داد ادامه من بیخیال

  بستم ممحک درو رفتم اتاقم سمت به بهش توجه بی باشه؟ مرده آمیتریس که خداشه از اون میکردم احساس چرا

  بودم عصبی شدت به دلشا دست از

 آروم تا کشیدم نفسی یدادم فتفا همش اون علیه بر شد غیب وقتی از ولی بود خوب باهاش خیلی بود بینمون آمیتریس که وقتی تا

  کردم روشن رو دیجیتال ی صفحه بشم

  شد ظاهر جلوم آویسا تصویر ثانیه چند از بعد

  بود؟ درست کردی؟مختصات پیدا خواهرمو:وگفت کرد نگاه بهم

 و کشید عمیقی نفس گشتمبر کنم توجه جلب اینکه بدون ولی رفتم هم میکرد زندگی که جایی تا کردم پیدا:گفتم و زدم لبخندی

  زد لبخند

  چشم:گفتم و انداختم پایین سرمو برگرده کنی راضیش شده هرجور باید: گفت
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 کالفه و عصبی تریخ رفتن قبل اعتمادش ی همه کنم؟ راضیش باید چطور انداختم مبل روی خودمو شد قطع تماس ۵_پارت#

  کنم پیدا راهی یه باید بستم چشامو

  نمیکنه اعتماد اصال من به مطمئنم

  تو بیا_ شد دهز در برگرده؟ و کنه اعتماد بهم که کنم چیکار پس نمیکنه اعتماد هم آریا به مطمئنم عمم طرفی از

  داخل اومد وباراد شد باز در

  شدن خارج خانم آمیتریس ی خونه از که دیدیم خانومو ماهک پیش ساعت ربع آقا:گفت زیر به سر

  چی؟:گفتم و شدم بلند سرجام از بهت با

  کنم صبر این از ربیشت نمیتونستم کشیدم موهام تو دستی دارنش نظر تحت ها بچه داروخونه سمت رفتن ایشون:داد ادامه

  باشم داشته ناخونده مهمون نمیخواد دلم اصال. ببین رو تدارکات.آمیتریس دیدن به میرم امشب:گفتم

  مرخصی_ چشم:وگفت داد سرتکون باشه معنی به

 شد خارج اتاق از

  شد باز یهو در میکنم راضیت شده هرطور: کردم زمزمه و گذاشتم میز روی دستمو

 اب میشه کشته باش طمئنم برگرده هم زنده اگه حتی آرشان. بمیره باید خیانتکار کردی؟اون پیداش پس:اومد دلشا عصبی صدای

  ترسید یهو شو خفه: زدم داد و سمتش برگشتم خشم

 بمیره؟مگه میخواد دلت همش دلشا؟چرا شده چت تو:زدم داد و دیوار به چسبوندمش و گذاشتم گلوش روی دستمو و رفتم سمتش به

  برداره دستمو کرد تالش و گذاشت دستم روی دستشو نیستی؟ رفیقش تو

  میدونی بهتر خودت برسونه آسیبی بهش ندارع حق کس هیچ:گفتم و دادم فشار بیشتر

  میکرد سرفه که طور همون گرفتم فاصله ازش و کردم ولش

 ! جنازشن دنبال اونا...میدونی خوب... خودتم:گفت

  کردم مشت دستمو
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  بکشه رو ملکه نمیکنه جرات کسی:گفتم و سمتش برگشتم

  

  ۶_پارت#

  کشتن؟هان؟ رو همه بود همین کردن؟برای نابود رو شهر که بود همین برای پس:گفت پوزخند با

 نمیدارن بر دست و هستن آمیتریس سر دنبال اونا میدونی خوب خودت تو آرشان:داد ادامه و کرد صاف صداشو و کرد سکوت

  چرا؟:گفتم ناخواسته

  کردم نگاش و سمتش برگشتم چرا؟ بگو خودت:وگفت زد پوزخندی چون شنید انگار

  لرزید دستم آره: گفت و کرد ای خنده نع؟:گفتم و دادم قورت دهنمو آب بود؟ ممکن یعنی کردم نگاه هایش چشم تو

 ....  همش یعنی اوناست؟ طرف اونم یعنی کرد نگام حریسش های چشم با

  بستم چشامو

 اینو ها تقدر ی بقیه و بشه ینقدرتمندتر فرد اون ممکنه بشه مخلوط دیگه یکی با اگه که داره عجیبی نیروهای آمیتریس:داد ادامه

  کردم زبا چشامو خبره؟ چه اینجا وای بمیره آمیتریس میخواد اونم که گفت بهم واضح خیلی من حتی!نمیخوان

  دویدم سمتش به برداشت عقب قدم یه و ترسید نگام از میکشمش دستام با خودم بکشه رو آمیتریس که اینجاست اون اگه

  هوا رفت جیغش کشیدم و گرفتم موهاشو که رفت خروجی در سمت به و بیرون رفت اتاق ز ا

 ! بدی کسی به راپورتشو نداشتی حق تو:زدم داد

  شدم عصبی کیه نیست مهم بمیره باید اون خیر اونه؟نه ملکه چرا؟چون:گفت عجیبی حالت با

  اآق کشتیش:گفت ترس با کرد جدا ازش منو اومد باراد زدمش فقط و روش افتادم و زمین روی کردم پرتش

  کرد نگام تعجب با عوضی بمیره بزار.بهتر:گفتم عصبانیت با

  کردم خارج دستاش حصار از خودمو

  بیام تا نمیدی هم غذا بهش کن زندانیش زمین زیر تو:گفتم
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  میبینی بد کنه فرار و کنی سرپیچی دستور از اگه:گفتم و کردم نگاه چشاش تو خشم با

  میزدم حرف باهاش باید االن همین شدم خارج خونه از

  

  ۷_پارت#

  آمیتریس#

 غذا آشپزخونه تو ماهک ودب کاهش پنج و سال یک حدودا میکرد بازی و بود گرفته دستاش تو دستامو و بود بغلم تو کوچولو آسا

  میکرد درست

  لرزید شدقلبم زده در یهو

  خانم؟ شده چیزی:گفت تعجب با کن صبر:گفتم که رفت در سمت به ماهک ترسیدم که کردم حس کسیو وجود

 در متس به اتاق تو رفت و گرفت لشبغ تو رو آسا نیا بیرون وجه هیچ به و اتاق تو ببر بگیر رو آسا بیا:گفتم و شدم بلند جام سر از

 تا کنار رفتم بزنیم حرف یشهم:گفت بود خاص نگرانی یه چشاش تو بله؟:گفتم و کردم اخم بود در پشت آرشان کردم باز درو و رفتم

  داخل بیاد

  تنهایی؟:گفت و نشست مبل روی

  بگو داری؟کاراتو چیکار:گفتم و نشستم روبروش و گزیدم لبمو

 ! برگردی باید ولی کنی رفتار معمولی آدم یه مثل میخوای میدونم ببین:گفت و پایین انداخت سرشو

  چرا؟: گفتم و زدم پوزخندی

 . بدی سامون و سر چی همه به و برگردی باید کردن یکیش خاک با و کردن حمله شهر به رفتنت از بعد ببین+

  آویسا؟.لرزید دلم

  ؟ آویسا:کردم زمزمه
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  دوست داشتنیظالم 

  کاویانینرجس 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 یکارچ باید گرفتم دستام اب سرمو میکنن پیداش زود یا دیر اما.جنگل تو کردیم مخفیش.نباش نگران خوبه حالش: وگفت زد لبخندی

  کنم؟

  کجاست؟ دلشا:کردم زمزمه بگیرم فاصله آسا از و کنم ریسک نمیتونستمم میوفته خطر تو آسا بدم نشون خودمو اگه

  فهمیده پس اینجاست پس بود مردد کردم نگاه چشاش تو و کردم بلند سرمو

  دارم راه یه فقط دیگه االن لعنتی

  کرد نگام سوالی بگم بهت یچی باید آرشان:گفتم و کشیدم نفسی

  

  ۸_پارت#

 ! دارم دختر یه من ببین:گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 ... تو اما:کرد زمزمه کرد نگام بهت با

  توعه از اون:گفتم و کردم نگاه هایش چشم تو

  شد جمع اشک هایش چشم تو

 ابی دنبالم:فتمگ و شدم بلند سرجام از بببنمش؟ میشه:کرد زمزمه بندازم خطر تو جونشو نمیتونم من بفهمه نباید کسی آرشان:دادم ادامه

  رفتم  اتاق سمت به

 ونتک سر بیرون بری یتونیم:گفتم شد بلند ورودم با بود نشسته کنارش ماهکم میکرد بازی بازیاش آسباب با داشت تخت روی آسا

  چیه؟ اسمش:کرد زمزمه کرد حرکت آسا روی نگاش شد اتاق وارد آرشان شد خارج اتاق از و داد

  آسا_

  رفت سمتش به و زد لبخندی

  کرد نگاهی من به آسا شگلهخو سالم:گفت و زد زانو تخت پایین آرشان زد ذل آرشان به آبیش های چشم با و کرد بلند نگاشو آسا

  سالم:گفت آرشان به رو دید که لبخندمو
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  دوست داشتنیظالم 

  کاویانینرجس 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

  ریخت صورتش تو موهاش که داد تکون آره معنی به سرشو آسا دلم؟ عزیز خوبی:وگفت کرد لمس صورتشو و جلو برد دستشو آرشان

 ! مادرتی شبیه چقدر:کرد وزمزمه گوشش پشت رستاد ف موهاشو خنده با آرشان

  شدم خارج اتاق از و وایسم نتونستم

  نشستم روبرویش منم نشست باش راحت:گفتم که شد بلند دیدنم با بود نشسته مبل روی ماهک

  کردم نگاه بهش خانم؟:گفت یهو غرق افکارم تو و بود پایین سرم

  میکنن؟ چیکار اینجا خان آرشان ولی ندارم فضولی قصد:گفت و پایین انداخت سرشو

  برگردیم باید:گفتم و کشیدم نفسی

  بهم ریخته چی همه ولی میدونم:گفتم کالفه خانم نیست خوب آسا حال ولی:گفت ترس با

  سالگیش گفت اشک و ترس با ماهک: پنج تا حداقل میکشه عذاب بچه اینطوری نکنید اینکارو خانم

  گرفتم دستم با سرمو

  ندارم ای چاره ولی میدونم میدونم:کردم زمزمه

 ... وگرنه بشه درمان باید بدنش تو زهر خانم:وگفت زد زانو جلوم ماهک

  چی؟+

  کردم نگاه عقب به و کردم بلند سرمو

  اتاق تو ببری ور آسا بهتره:گفتم و کردم نگاه ماهک به میکرد نگاه ما به تعجب با بود بغلش آسا که درحالی آرشان

  اتاق تو رفت و ازش گرفت رو آسا و رفت آرشان سمت به و شد بلند سرجاش از

  

  ۹_پارت#

  آرشان#
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  دوست داشتنیظالم 

  کاویانینرجس 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 ... راستش آرشان:گفت و وایساد روبروم اومد میکردم نگاه آبیش های چشم به تعجب با

  کرد سکوت

  میزد تند تند قلبم

  میکنی؟ اذیت اینقدر قلبمو چرا بگو یچی آخه د

 کردم فرار همین بخاطر.شیدچ رو زهر اون هم بچه و بودم باردار شد بدنم وارد ر زه وقتی:وگفت کرد نگام خالیش تو های چشم با

  نرسه بهم دستش کسی که میبودم جایی باید بچم داشتن نگه زنده برای چون

 و بذارم تنهاش میتونمن برگردم بخوام اگه و بشه خوب کامل تا میکشه طول سال چند حداقل.نشده خوب هنوز:وگفت کشیدم نفسی

  بکشنش ممکنه که بیارمش باید

  کنی؟ چیکار میخوای:کردم زمزمه میکردم نگاش ترس با و بود شده خشک دهنم

 ره و اینجام و زندم یدونهم دلشا چون باشم مخفی نمیتونم دیگه هم طرفی از نمیدونم:گفت و کرد بغل خودشو و گرفت ازم نگاشو

 ... خواهرم حتی و کنه تهدید رو آسا  خطری نمیخواد دلم هم طرفی از و سراغم بیان ممکنه لحظه

 کرد سکوت

  همیشگیش جنس از سکوت یه

 آسا:کردم زمزمه کرد گامن اقیانوسیش های چشم با و چرخوند سمتم به سرشو آمیتریس؟: کردم زمزمه و برداشتم سمتش ب قدم یه

 ! باش مطمئن:وگفت زد تلخی لبخند منه؟ ی بچه واقعا

 ... کاش گرفتم چشاش از نگامو

  باشه:گفتم و کردم نگاه بهش بزنم حرف آویسا با میخوام_

  شد پیدا آویسا تصویر دقیقه چند از بعد شد روشن و میز روی گذاشتم رو معلق گوی

  آبجی؟سالمی؟خوبی؟:گفت و خندید خوشحال آمیتریس دیدن با
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  دوست داشتنیظالم 

  کاویانینرجس 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 بهم چی مهه اینجا برگرد اتوروخد آبجی.خوبم من:آویسا نکرده؟ اذیتت خوبی؟کسی تو. خوبم:وگفت زد لبخندی همیشه مثل آمیتریس

 شچشا آویسا کن جمع دناعتما مورد که افرادی فقط تو برمیگردم زود خیلی:وگفت کشید نفسی آمیتریس دارم نیاز بهت ریختست

  زد برق

  فعال:گفت آمیتریس ؟ برگرده میخواست واقعا کردم نگاه آمیتریس به تعجب با

  کرد قطع خودش رو تماس

  ببین رو تدارکات:وگفت کرد نگاه بهم

  

  ۱۰_پارت#

  رفتم سرش پشت اتاق تو رفت و دادم تکون سر

  بود دلنشین و زیبا برف جنس از لبخندی میزد حرف باهاش لبخند با و بود کرده بغل رو آسا

 لخوشحا چه دختر و مادر یدمیخند غش غش آسا داد قلقلک رو آسا یهو و خندید کردم محروم خودم از لبخندو این که نمیشه باورم

 ! بودن

  بشن رفتن آماده که دادم خبر ها بچه به و نشستم مبل روی و گرفتم فاصله در از

  هستن آماده ایشون که بگم بهتون گفتن خانم آقا:گفت زیر به سر و بیرون اومد ماهک

  رون بی ناومد دقیقه چند از بعد اتاق تو رفت و داد تکون سر ایم آماده هم ما: گفتم و شدم بلند سرجام از

  بود دستش تو کیف یه ماهک بود کرده قایم آمیتریس بغل تو خودشو آسا

 بریم؟:گفتم

  کردم نگاش تعجب با دلشا پیش بریم اول:وگفت کرد نگاه بهم

  باشع:گفتم برگرده میخواد جدی پس میدیدم حکمفرمایی موقع قبالً که بود حسی همون چشماش تو

  بود نیومده بیرون تاحاال کنم فک میکرد نگاه اطرافو زیرکی زیر آسا شدیم آسانسور سوار و شدیم خارج خونه از
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  دوست داشتنیظالم 

  کاویانینرجس 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 مه راننده و نشستم جلو خودم نشستن عقب ماهک و آمیتریس کردم باز براشون درو خارج ساختمون از و شدیم پیاده آسانسور از

  کردم نگاه عقبو آینه تو از افتادیم راه خونه سمت به نشست رول پشت

 دلبخن قشنگ اینقدر چرا زدمی لبخند آسا شوق از آمتیریس و میکرد نگاه شوق با آسا و میداد نشون رو بیرون دستش با آمیتریس

  میزنه؟

  باز؟ بزنه لبخند اینطوری خودم برای روز یه ممکنه یعنی

  میکنه نگام داره دمش متوجه یهو که کشیدم نفسی شده تنگ کنه نگام لبخند و زده ذوق های چشم با اینکه برای دلم خیلی

 میکرد سنگینی گلوم ویت چی یه گرفت ازم نگاشو که زدم تلخی لبخند میگن چی اقیانوسی های چشم این بفهمم نتونستم هیچوقت

  کردم نگاه جلو به و گرفتم ازش نگامو

  

  ۱۱_پارت#

  آمیتریس#

  شدیم آرشان ویالی وارد

  دادم تکون سری اومدید خوش خیلی:وگفت جلومون اومد باراد

 ایمیخو االن:وگفت کرد گاهن بهم کردم نگاه آرشان به تعجب با کردم زندانی زمین زیر تو رو دلشا خواستتون طبق:داد ادامه و

  آره:گفتم و کردم صاف صدامو ببینیش؟

  داد ونتک سر بیام تا بمون ماهک پیش خوشگلم:وگفتم کردم نگاه میکرد نگاه کنجکاوی و تعجب با که آسا به

  بوسیدم پیشونیش و زدم لبخندی

  کرد باز باراد رو زیرزمین در رفتم وآرشان باراد دنبال و دادم ماهک به رو آسا

  کرد نگام سوالی و کنبرگشت صبر:گفتم که داخل بره خواست

  کردم نگاش سوالی مطمئنی؟: گفت آرشان بزنم حرف باهاش تنها میخوام:گفتم
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  دوست داشتنیظالم 

  کاویانینرجس 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

  شدم اتاق وارد چشم:وگفت پایین انداخت سرشو

  بست سرم پشت درو باراد

  میکرد نگام داشت بود کرده روشن دلشا کنار شمع یه رو تاریک محیط

   ��شناخت پس کردم حس ترسشو چطوری؟:گفتم و زدم پوزخندی منم نشده متوجه هنوز بود معلوم

  نشستم زانوم روی جلوش و رفتم سمتش به

 ههم و بکشیم و کنی مومممس جادوگر اون از استفاده با میخوای میدونستم اول از من:گفتم و کردم نگاه ترسیدش های چشم توی

  کنی خودت مال چیو

 الم بشه و بزنم خطش من تا باشه وضع اون تو اتاق تو روز اون تا کردی طلسم رو آرشان ت میدونم حتی:دادم ادامه و کردم مکثی

  توع

  کنم تر بزرگ رو بازی یکم خواستم ولی میدونم چیو همه من میشناسم خودشون از بهتر دشمنامو من:گفتم و زدم لبخندی

  ردمک نگاش خباثت با میکرد نگام ترس و سکوت تو صورتش جلوی گرفتم و برداشتم رو شمع و کردم ای خنده

 نتونست ولی عقب کشهب خودشو خواست دلشا شد تر بزرگ دستم کف آتیش که دستم تو گرفتم رو شمع آتیش و باال اوردم دستمو

  بود دیوار پشتش چون

  ببخشید کردم اشتباه آمیتریس:گفت ترس با

  

  ۱۲_پارت#

  بچه؟:گفت تعجب با میشهن حل چی همه ببخشید یه با میکشه زجر دارع من ی بچه عوضیا اون و تو بخاطر:گفتم و کردم ای خنده

  شد بلند دادش دادم فشار و قلبش روی گذاشتم و بردم قلبش سمت به دستمو توی آتیش بهش جواب بدون

  تمام و شد بسته دلشا چشای و بردمش بین از کم کم و خورد قلبش به دستم که دادم فشار اونقدر

 ! وایسه روبروم ندارع حق کسی:گفتم و شدم بلند جام سر از
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  دوست داشتنیظالم 

  کاویانینرجس 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 ردمک نگاه باراد به بودن دهشنی دادشو صدای بودم مطمئن بودن در جلوی نگران آرشان و باراد خارج اتاق اون از و شدم دور ازش

 زمزمه شانآر بریم بهتره:گفتم و کردم نگاه آرشان به چشم:گفت و پایین انداخت سرشو بیار برام خاکسترشو و بسوزون جنازشو:وگفتم

  کنم؟ باز رو دریچه:کرد

  میکرد نگام سوالی ماهک رفتم ماهک و آسا پیش به و دادم تکون سر آره معنی به

  بریم باید شو بلند:گفتم و زدم لبخندی

 جلوی رفتیم دنبالش هم ام و رفت اتاقی سمت به و دادم تکون سر بازه دریچه:گفت و اومد آرشان که شد بلند بغل به آسا ماهک

  وایسادم دریچه

 اموچش باشم مراقب باید و یشمهپ هم آسا که تفاوت این با اما بود من مال که سرزمینی به بود من مال که شهری به برمیگردم دارم

  گذاشتم دریچه داخل پامو و بستم

 ... 

  کردم نگاه روبروم شهر به تعجب با

  آه میکنن زندگی توشون عادی مردم که بودن ها خرابه فقط و بود شده خراب جا همه

  افسوس

 ببر ومن:گفتم بود شهر به امنگ که طور همون کردیم مخفی خونه یه داخل رو بانو آویسا زمرد جنگل تو:وگفت ایستاد کنارم آرشان

  اونجا

  افتادیم راه و کرد خم سرشو

  اینجاست؟ یعنی بود کلبه یه تنومند درخت چندتا باالی که بود جنگل های وسط حدودا

 و زدم لبخندی اومدی باالخره:فتگ و کرد نگام لبخند با پایین اومد آویسا و شد باز در یهو اومدن ملکه بانو:وگفت جلو رفت باراد

  داخل بریم بهتره:گفتم

  

  ۱۳_پارت#



 

 
 

18 

  
  دوست داشتنیظالم 
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 ... بچه این:گفت تعجب با آویسا میچرخوند اطراف به اشو کنجکاوانه نگاه آسا

 گفت ستر با آویسا شهر به ریممی نگهبان چند همراه به و وآرشان من و میمونید اینجا باراد و وماهک تو:گفتم و حرفش وسط دادیم

  خطرناکه:

  رفتم اتاقی سمت به بپوشم لباسامو میرم:گفتم و شدم بلند سرجام از

 بال و پوشیدم لباسمو بعد مکرد نمایان هامو وبال بستم چشامو آوردم در مشکیمو سرهمی لباس کیف داخل از و آوردم در مانتومو

  شدم خارج اتاق از و پوشیدم سفیدمو روپوش خوابوندم هامو

  میکرد نگاه بود ماهک بغل تو که آسا به کنجکاوی با آویسا

 ! صادق و صاف نگاه یه بود آسا به نگاش اونم افتاد آرشان به نگام که زدم لبخندی

  زدم زانو شجلو و رفتم آسا سمت به شد بلند جاش از آرشان و کرد نگام آسا بریم بهتره:وگفتم کردن صاف صدامو

  کاشتم روشون ای بوسه و گرفتم دستاشو و زدم لبخندی

  داد کونت آره معنی به سرشو و ددا فشار دستمو بمون آویسا خاله و ماهک با اینجا تو داره کار جایی بره باید مامانی:کردم زمزمه

  اومد هم انآرش شدم خارج اونجا از و شدم جدا ازش کردم بوش وجودم تمام با و کردم بغلش و شد تر عمیق لبخند

  افتادیم راه شهر سمت به و انداختم سرم روی کالهمو

 دختربچه یه یهو میزدم مقد داشتن زندگی در سعی مردم که شهر های خرابه بین بود سرم روی کاله که همونطور شهر به رسیدیم

  بهم خورد

 ! نکشید منو ببخشید:گفت بغض با و زمین روی نشست ترس با

  بود کاله هم آرشان سر روی کردم نگاه بهش تعجب با

  شد دور ازمون و شد بلند دختربچه کن بازیتو برو شو بلند نیست مشکلی:کرد زمزمه آرشان

 خبرع؟ چ اینجا:گفتم تعجب با

  ؟چی:کردم زمزمه و موندم سرجام میترسن و دشمنیم ما میکنن فکر اونا:وگفت کرد حرکت به شروع آرشان
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  دوست داشتنیظالم 

  کاویانینرجس 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

  ودنب خبری هیچ نگاهبانا زا ایستادیم در جلوی رفتیم قصر سمت به و دادم تکون سر قصر به بریم باید:گفت و گرفت قرار روبروم

  کردم نگاه داغون ی دروازه به تعجب با

  پایین انداختم سرم از کالهو و باال رفت دستم

  

  ۱۴_پارت#

  دمکر مشت دستمو نبود شکوه با و بزرگ قصر اون از خبری و بود شده ها خرابه مثل کردم نگاه قصرم به

 اینجا به:کردم زمزمه ننش کشته که میکنن زندگی شهر تو عادی شخص مثل موندن زنده که افرادی و نگهبانا ی همه:گفت آرشان

  دارن؟ نظارت

  اومدن؟ کی بار آخرین_ میگردن رو جا همه و میان روز یک ماه ر ه:آرشان

  نزدیکه برگشتنشون پس_ پیش هفته دو دارم اطالع که جایی تا:آرشان

  کنه مقابله هاشونبا نتونه کسی تا میگیرن مالیات هم خوبه زندگیشون وضع یکم که مردمی از تازه:وگفت داد تکون سری

 قصر وارد نگهبانا از یکی سمت برگشت و داد تکون سری اصلی سالن تو کن جمع رو قصر افراد ی همه:گفتم و کردم نگاهی بهش

  وایسادم همیشگی جای سر بودن ریخته رو دیوارهایش و سقف رفتم اصلی سالن سمت به شدم داغونم

  میکشیدم اینجا به رویی و دست یه باید

 رو بود شده شکسته که ایه میز گذاشتم گوشه یه و برداشتم رو بود سالن وسط که سقف از هایی قطعه ی همه و باال بردم دستمو

  کردم ترمیمشون و گذاشتم سرجاشون

  پایین آوردم دستمو اومد پا صدای

  نشست لبش کنج لبخندی سالن دیدن با بود آرشان جلوشون که داخل اومدن در از نفر چندین

  بودن کرده تعجب منو بعد کردن نگاه اطرافو اول داخل اومدن که افرادی

  اید؟ زنده شما ملکه:گفت بود فرماندار که اونا از یکی
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 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 خواست هرکسی و بود وبخ چی همه که زمانی به برگردیم که میکنیم تالشمونو بعد به امروز از:وگفتم کردم نگاهشون غرور با

  سرورم بله:گفتن هم با و کردن نگام شوق با همشون میمیره برگرد برو بی بگیره رو جلومون

  صدا این برای بود شده تنگ چقدردلم نشست لبم روی لبخندی

  بشید ها خونه ساختن مشغول و بندازید راه اول از رو کشاورزی مزارع:گفتم و کردم صاف صدامو

  میسازیم رو قصر اول: گفت فرماندارها از یکی

 رد نیست نیازی دیگه و ردیدبرمیگ خودتون های مقام به شما ی همه باشن آرامش ت باید شهرم مردم اول خیر: گفتم و زدم لبخندی

  سرورم بله:گفتن همشون دوباره باشید عادی فرد یک قالب

 سمت به و بستم چشامو کردم باز هامو بال و آوردم در سفیدمو روپوش و دادم تکون سری بکشید؟ رو محافظ دیوار میشه:گفت آرشان

  شدم نگاهشون تعجب ی متوجه اومد سمتم به ها نگاه وایسادم شهر باالی کردم پرواز آسمون

  

  ۱۵_پارت#

  کردم بلند دستامو و بستم چشامو

  بده نجاما رو محافظ کار تا بدم قرارش شهر دور نوار یه مثل و بگیرم نیرو آسمون از قبال مثل کردم تالش و

  شد ر ت عمیق لبخندم مردم خوشحالی از کردم پامنگاه زیر شهر یه و کردم باز چشامو کارم تکمیل از بعد

  گرفتم قرار افرادم روبروی و رفتم زمین سمت به

  شدن متفرق و سرورم بله:همشون کنید شروع االن همین از:گفتم صالبت با

  میزد موج عجیبی دلتنگی و ذوق یه کردم نگاه هایش چشم تو عالی همیشه مثل:گفت و جلو اومد آرشان

  شدیم خارج النس از و پوشیدم رو روپوش چشم: گفت و داد تکون سرشو مردم پیش برم میخوام:گفتم و گرفتم ازش نگامو

  رفتگ درد قلبم یهو میکرد کرتش و میکرد خم سر مدید منو هرکسی زدم قدم مردم بین آزادانه و ننداختم سرم روی رو کاله اینبار

  گرفتم دستم با قلبمو و ایستادم سرجام
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 ساآ حال:گفتم و بستم شاموچ درد با خوبه؟ شده؟حالت چی:گفت ترس با آرشان فشردم رو بود کنارم که آرشان دست بود یهویی چون

  چی: کرد زمزمه نیس خوب

  رشان؟آ_ نمیشه:گفت و داد تکون سرشو نه معنی به اینجا بیارش االن همین:وگفتم کردم نگاه هایش چشم تو

 من.باشه نداشته خبر دشوجو از کسی و باشه دور باید سال صد شده و روز یه شده کنم بازی بچم جون با نمیتونم:گفت اخم با

  شد آروم دردم موقع همون بزنم حرفی نتونستم مواظبشع ماهک مطمئنم

  افتادیم راه قصر سمت به قصر برگردیم بهتره:گفتم و کردم ول دستشو

  شد شب کم کم مکردی درست رو بود آویسا و خودم های اتاق که اصلی قصر بودن محافظ که کمی تعداد و آرشان کمک با

  تو بیا_ شد زده در بودم وایساده شهر روبه اتاقم توی

 از داد هایش قدم صدای باشه:گفتم و برنگشتم عقب به آوردم برات لباس دست چند:آرشان شد پخش اتاق تو آرشان عطر و شد باز در

  گرفت قرار سرم پشت بستم چشامو و کشیدم نفسی میزد شدنش نزدیک

  ندادم جوابی و دادم قورت دهنمو آب آمیتریس؟:رد ک زمزمه و کرد بو موهامو پشت از

  شد طوری اون چرا واقعا روز اون نمیدونم من:گفت مردونه بغض با

 ! میدونم من ولی:گفتم دلم تو و کردم مشت دستمو

 برو:وگفتم دادم فاصله مه از لبامو بود مشت دستم که طور همون میکشه منو بودنت سرد نباش سرد بزن حرف باهام:گفت درد با

  بیرون

  

  ۱۶_پارت#

  شدم شدنش شکسته ی متوجه

  کردم گریه سکوت تو بریزه اشکم شد باعث که کردم باز چشامو شد خارج اتاق از و گرفت فاصله ازم

  نداشتی تقصیری ت میدونم: بگم و بشم قایم بغلش تو و دنبالش برم و برگردم میشد کاش
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  ولی کنم پیدا رو اصلی دلیل تا میکردم صبر باید اما

  قلبم آخ بدم دست از رو آرشان کردم پیدا رو اصلی دلیل وقتی میترسم

  دادم فشار و گذاشتم قلبم روی دستمو

  شد زده دوباره در بود آرشان به عشقم بخاطر نبود آسا بخاطر اینبار

  بیا:گفتم و کردم پاک اشکمو

  مرخصی ندارم میلی:گفتم حاضره شام سرورم:اومد دختری صدای

  شد خارج اتاق از

 کی اینبار آه شد زده رد که رفتم تخت سمت به و پوشیدم خوابمو لباس شدم خارج و گرفتم سریع دوش یه و رفتم حموم سمت به

  بود؟

  شد ظاهر آرشان و شد باز در یهو بذارید تنهام بخوابم میخوام:گفتم خشم با

  بخوری؟ شام نیومدی میکنی؟چرا خالی بدنت روی و هستی عصبانی من دست از:گفت خشم با

  دملرزی ناخواسته زنمی نوزه که حقی همون به:وگفت جلوم اومد اتاق تو اومدی انداختی سرتو حقی چه به تو:گفتم خودش مثل منم

  زنشم؟ من که بودم کرده فراموش چرا

 راچ سواله براشون و شونهیاد بیرونن که آدمایی اون تک تک ولی شوهرتم کنی فراموش بایدم نیستی که دوساله:داد ادامه خودش

  بیرون برو: وگفتم کردم نگاه شکسته ی آینه به و بردم راست سمت به سرمو باهام نیستی قبل مثل

  ردمک نگاه هایش چشم تو یدمم تاوان دارم نشده؟دوساله تموم تاوانم:وگفت کرد نگام آینه تو از و کرد راست سمت به سرشو اونم

  نکن اذیت آرشان:وگفتم بستم چشامو اما بشم نگاش محو که بود شده تنگ دلم خیلی

 ارمند بخندم؟حق و بگم هاشبا ندارم حق باشم زنم پیش ندارم هان؟حق میکنم دارم چیکار مگه:زد داد و گرفت دستش تو بازوهامو

  کردمممممممم؟ چیکار من مگه بگو تو کنم؟آمیتریس بغلش

 ! ندارم دوستت دیگه:گفتم و کردم نگاه چشاش تو و کردم باز چشامو
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  کرد نگام زده بهت

  نداری؟ دوستم:کرد زمزمه افتادن بدنش کنار و شدن شل دستاش

  

  ۱۷_پارت#

  میگم وغدر میکرد فکر میکرد نگاه هام چشم تو ناباور سخته؟ اینقدر این درک ندارم دوستت نه:گفتم خشم با

 گرفت خودشو که وفتهبی بود زدیک ن که عقب رفت قدم دو کنی تمومش بهتره پس دارم دوستت رو آیا من:گفتم و کشیدم نفسی

 زانوهایم شد جمع چشمم وت اشک خروجش با شد خارج اتاق از و گرفت ازم نگاشو گرفتم خودمو جلوی زور به که جلو برم خواستم

  ببخش منو آرشان کردم مشت دستم تو دامنمو میزنم زانو تخت پایین و شد شل

  بودی آخرم و اول عشق همیشه تو آرشان

  #راوی ببخش منو بس و بود خاله پسر برام فقط آریا

  گذشت اینگونه زمین دنیای در روشن روز و عجیب سرزمین آن در تاریک و تیره شب

 قصر از همیشه از تر کستهش آرشان تر طرف اون برد خوابش تا کرد گریه اونقدر سرد زمین روی جا همون عاشق و مغرور آمیتریس

  میگرده شهر توی اطرافش به توجه بدون و میشه خارج

  میشد نمایان جلوش آمیتریس یخی و سرد های چشم همش و

 ادبید و داد اون ولی کنم کمکش میان مردم و زمین میخوره آرشان چندباری و میکنن تعجب حالتش از و میبینن رو اون شهر مردم

  نمیذارع و میکنه

 اه آن خنده با نیز ماهک و تاس کردن شیطونی و بازی مشغول اش کرده پیدا تازه ی خاله با آسا تاریک و سیاه جنگل اون وسط اما

 ! میزند لب بر لبخند ماهک ی خنده صدای با نیز آرام باراد میکند نظاره

  اما

  تر طرف آن ها فرسخ

  بود مهمان دوسال تنها آمیتریس که دنیایی در
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 از فارغ بگویید سخن حساساتشا از و بردارد قدم جلو به تا بیایید دانشگاه به آمیتریس که بود این انتظار چشم و منتظر پسرکی

 ....  اینکه

  شود کالم هم او با و ببیند را او تا بود آمیتریس منتظر زمین اسم به دنیایی در هنوز که بگویم آریایی از اما و

  است شده تنگ دوستش برای دلش که آهویی و

  است همیشه از تر متفاوت زمان آن در چی همه و

  است ندشفرز مادر و همسر بلکه است اش ملکه تنها نه او زیرا بردارد دست آمیتریس از نمیتواند هرگز آرشان استکه معلوم این اما

  

  ۱۸_پارت#

  آمیتریس#

 ی آماده همه میان وارسی رایب که روزیه امروز ها گفته طبق و دادیم سامون و سر چیو همه تقریبا ماه یک این تو گذشته ماه یک

 دیمبو وایساده اصلی ی روازهد جلوی بودن هاشون خونه تو عادی مردم ی همه بیان باید نفری بیست ها گفته طبق بودن شده مبارزه

  میشدن نزدیک داتشن کردم احساسشون و بستم چشامو

 شدن دود که خورد فرشونن دو به نداشتن انتظار چون کردم پرتاب سمتشون به شدن ظاهر که زمانی و کردم درست آتیش دستم کف

 ...  و شد تن به تن ی مبارزه گرفتن پناه بقیشون و

  ملکه؟:گفت تعجب با کن رهاش:گفتم که بکشتش خواست مبارزان از یکی بود مونده باقی نفر یک

  زندست ملکه که بده خبر رییسش به بره بذار:گفتم و کردم نگاه نفر یک اون ی ترسیده چشمان به

  عقب خودشوکشید مبارز

  جلو بیاد خودش که منتظرم صبرانه بی بگو رییست به برو:گفتم و زدم دل بهش و رفتم جلو

  رفتم قصر سمت به و شدم بلند جام از

  وسط میاد شخود حتما مردن افرادش اینکه فهمیدن با هست که کسی هر ولی هست قضایا این پشت کی نمیدونم دقیقا
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  بیا_ شد زده در که بودم اتاقم داخل بده نشون خودشو نخواد و باشع خودمون از اینکه جز

  داخل اومد آرشان و شد باز در

  اتاق تو بفرستش_ ببینن رو شما میخوان فرماندهان از یکی:گفت

  میشنوم_ اتاق تو اومد فرماندهان از یکی و شد خارج اتاق از

  چطور؟:وگفتم کردم نگاش تعجب با برگردن؟ قصر به آویسا بانو نیست قرار بدونم میخواستم ملکه+

  نمیکرد نگاه هام چشم تو برگردن بهتره گفتم شده اوکیه چی همه آخه:وگفت کرد گم پاشو و دست

  کرد نگام ترس با گرفتم گردنشو و گرفتم سمتش به دستمو گرفتم ازش منفی انرژی به ناخواسته

  میکنی؟ کار کی برای:گفتم اخم با بود این ما ی ناخاله پس

  

  ۱۹_پارت#

  کسی چه نمیگفت ولی میرفت سیاهی چشاش

  داخل داوم آرشان و شد باز در اونجایی؟ آرشان:زدم داد زمین روی افتاد زانو روی کن پایین آوردم دستمو

  کرد نگام تعجب با زمین روی دیدنش با

  کنی اینکارو خودت میخوام.بده شکنجش میکنه کار کی برای نگفته وقتی تا:کردم زمزمه

  چشم:وگفت داد تکون سری

  بیرون بردش و کرد بلندش و اومد سمتش به

  نزدی؟ در چرا:زدم داد و عقب برگشتم شد باز یهو در مین چند از بعد هست؟ جاسوس دیگه نفر چند یعنی کردم نگاه بیرون به

  کشت وخودش فرماندار که بگم بهتون گفتن سریع گفتن خان آرشام:گفت و پایین انداخت سرشو ترس با سربازه

  شدم خارج اتاق از و زدم کنارش خشم با
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  بودن دورش سربازا از بعضی و آرشان و زمین روی بود افتاده خون در غرق سالن وسط

  رفتم سمتشون به

  کشت خنجر با خودشو اون و شدیم غافل ازش که کنه فرار خواست میرفتیم داشتیم وقتی:گفت آرشان

  دنمیز دیگه گذاشتم گردنش رگ روی دستمو شد آغشته خون به دامنم پایین که زدم زانو فرماندار کنار

 نگاه بهش برم؟ منم:گفت انآرش رفتن سربازان ی همه بیرون برن همه:وگفتم کشیدم نفسی بدم دستش از اینطوری نمیتونستم لعنتی

  بیرون رفت و کرد نگام غمگین آره:گفتم و کردم

 جاسوسا کم کم کردم تنگش به شروع خاطراتش تو کردم برقرار مغزش با ارتباطی یه بستم چشامو و گذاشتم سرش روی دستمو کف

  نه یزت و بلند های برج با قصر یه غرب تو تاریک و تیره شهر یه بودم منبع دنبال ولی شدن شناخته برای

  شدم خیره ای نقطه یه به ناباور و کردم باز چشامو و برداشتم پیشونیش روی از دستمو

  رفتگ درد قلبم داده؟ منو قتل دستور اون داشتنی؟ دوست و معصوم دختر اون بود؟ قدرتم دنبال اون یعنی

 !  نمیذارم زندت آهو نریزه اشکم تا بستم چشامو

   ��شتنیدا دوست ظالم�� شدن خیره بهم من دیدن با بودن در پشت همه رفتم در سمت به و شدم بلند سرجام از

  ۲۰_پارت#

  هست خونیم های لباس به نگاهشون شدم متوجه

 سمت به ممخود بیارع برام رو ااون رفت سربازانش با آرشان بیارینشون برام االن همین:وگفتم آوردم رو بودم دیده که افرادی اسم

  آوردن رو اونا ساعت چند از بعد میکشتن همزمان رو گروه یه که جایی رفتم گاه قطله

  هانگیز بر مشکوک خیلی کنی؟آخه عوض بری لباستو نیست بهتر:کرد زمزمه گوشم تو و کنارم اومد آرشان

  وایساد کناری و داد تکون سری نیست مشکلی:وگفتم کردم نگاه بهش

  کردم نگاه بودن بسته پا و دست جلوم که افرادی به
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 مشونه میکردید کار کسی چی برای که کنید اعتراف خودتون بهتره پس.آورد من به خیانت راستای در رو شما اسم فرماندار:گفتم و

  کردن انکار

  بستم چشامو و گذاشتم پیشونیش روی دستمو و زدم زانو جلوش و رفتم یکیشون سمت به

  بودم شخص یک دنبال فقط

 ! آهو!

  شدم بلند و برداشتم دستمو هست آهو قضایا این ی همه پشت مطمئنم دیگه کردم پیداش

  کردم نگاه میکردن نگام ترس با که بهشون

  میدادم پرورش آسینم تو مار سال سالیان نمیشد باورم

  برسه واستشخ به آهو نمیذارم من اما زد تر محکم پشت از که آهو از این و بزنه خواست پشت از که دلشا از اون

  کردم نزدیک هم به دستامو شد ساخته آتیش دورشون دورتا یهو و باال بردم دستامو دوتا

 تمام و شد خاموش شآت بین کمکشون و داد صدای ها اون ی زنده زنده سوزاندن یعنی این و شدن نزدیک بهم هم ها آتش که

  نبود جاسوسی من شهر در دیگر

 برید سپ ندارد این جز عاقبتی بزنه خیانت به دست هرکسی بعد به این از:گفتم و کردم نگاهی میکردن نگاهم ترس با که سربازان به

  کنید اعالم همه به رو خبر این و

  دادم تکیه بهش و بستم درو و شدم اتاقم وارد رفتم قصر سمت به و گرفتم رو ازشون

  دمبو نکشته کسیو اینگونه هرگز و میکشتم که بود نبرد تو همیشه میکردم حکمفرمایی که مدتی تمام در

  بود گوشم داخل فریادشون صدای هنوز

  شد زده اتاق در نکشن شونه و شاخ برام تا شدم عوض که میرسید آهو و دشمنام گوش به باید ولی

  

  ۲۱_پارت#
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  بیا:گفتم و رفتم کناری به

  بترسن ازتون مردم یشهم باعث کارتون بدونم؟این خشنتونو رفتار این دلیل میشه ملکه: وگفت داخل اومد آرشان و شد باز در

  چی؟:وگفت کرد نگام زده بهت بری مأموریت یه به میخوام:گفتم و شدم خیره چمشانش به

 عجبت با کنی خواستگاری ار خواهرش برادرم برای میخوام آریا دیدن به بری غرب به باید:وگفتم کردم نگاه متعجبش های چشم تو

  داره؟ خواهر مگه آریا خواهرش؟:گفت

  شد بیشتر تعجبش هست آریا خواهر آهو:وگفتم نشست لبم روی کمرنگی لبخند

  نمیکنن قبول شاهزاده اما:  آرشان بشه عروسمون آهو میخوام: گفتم و گرفتم ازش نگاهمو

  شد ارجخ اتاق از بری میتونی_ چشم:آرشان باشم داشته صحبتی باهاش تا بیار رو شاهزاده اول:گفتم و زدم پوزخندی و کشیدم نفسی

  میکنی قبول مطمئنم کنی؟ چیکار میخوای االن ببینم بذار جان آهو خب

 🦋 

  بودن کرده مخفی رو اون اقیانوس اعماق در چونکه اومد قصر به روز دو از بعد شاهزاده

  کرد رها بغلم تو خودشو میکرد نگام اشک با فقط دیدنم با

  من جذاب و داشتنی دوست برادر آخ

  بدم سوق میخوام که جایی سمت به را موضوع تا کردم تالشی دلتنگی رفع کمی از بعد

  نه:گفت و گرفت گارد اون ولی

  بگیری؟ تمونوسخ روزای انتقام میخواد دلت تو بگو بهم آتروپات: وگفتم گرفتم دستم تو صورتشو و زدم زانو جلوش

 ) آذرآبادگان, آتروپاتن والی نام«-- آتروپات(

  چی؟:گفت زده بهت

 از وقدرتش ب همه تا اینجا میکشم اونو پس کرد حمله قصرش به نمیشه بکشیم اونو باید بوده آهو تقصیر همش:گفتم و زدم لبخندی

  بیارنش بفرس خبر:گفت خشمگین کنم خالصش و بده دست
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  یبش دلباخته عاشق میخوام میکنی بازی نقش داری کن فکر:گفتم و بوسیدم پیشونیشو و شد عمیق لبخندم

  خواهر نباش نگران:وگفت خندید جذاب

  دارم اعتماد بهت نیستم نگران: گفتم و کردم نگاش افتخار با

  

  ۲۲_پارت#

  ینجاا اومدن روز چند از بعد و کرد قبول که بود خداش از انگار آهو و برد براشون شخصا رو خبر آرشان

  بود کنارم جا همه ژنرال اسم به آرشان شد شهر وارد منفی انرژی یه کردم احساس گذاشت شهر تو پاشو که روزی همون از

  نیستیم هم با فهمید وقتی دیدم آهو چشم رو شادی برق و

  موندن شهر از خارج و ندادیم راه شهر داخل به رو هاشون نگهبان ولی بود اومده هم آریا

  بودیم نشسته همه شام میز دور

  بود شغذا مشغول بیخیال هم یاآر میزد دید اطرافشو کنجکاوی با آهو میکرد نگاه جلوش غذای به حسی بی با کردم نگاه آتروپات به

  بود؟ خبر چ اینجا هوا پرید ابروم میپایید رو آهو داشت چشمی زیر خورد آرشان به نگام یهو

 میگیره؟ چشم زیر رو وآه داره واالن نمیده نشون واکنشی هیچ بهم نسبت روندمش خودم از و نمیخوامش گفتم که شبی اون از

  کردم سکوت و نگفتم چیزی

 جازدوا این از قصدتون گیدب ما به و کنید لطف میشه اگر اما کنیم رو بحثش اینجا نیست جایز ملکه:وگفت کرد بلند سرشو آریا

  چیست؟

  شده؟ خواهرتون ی دلباخته برادرم که این از باالتر دلیلی:وگفتم ردم ک نگاه آریا های چشم تو و کردم صاف صدامو

 خباثت هی چشاش عمق تو ولی ردک نگام لبخند با آهو دوستمه اعتمادترین قابل آهو اینکه و:دادم ادامه و نوشیدم نوشیدنیم از کمی

 هیچی هایش چشم تو میگشت؟ اآویس دنبال چرا کردم نگاه آریا به ناخواسته هستن؟ کجا آویسا بانو پس:پرسید یهو آریا بود خاصی

  نبود
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  کاویانینرجس 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 ریعس هرچه:وگفت داد خالتد خودشو آهو باشه؟ کی مراسم:وگفتم کردم صاف صدامو ملکه؟:گفت دوباره که نکرد دریافت ازم جوابی

  بهتر تر

  متوجهم بله:توگف زد لبخندی بمونید اینجا باید ازدواج از بعد هستید که جریان در:وگفتم نشست لبم کنج لبخندی

  باشید راحت:وگفتم کردم ریز چشامو کنم صحبت تنها خواهرم با میخوام بدید اجازه اگه:وگفت شد بلند آریا یهو

  

  ۲۳_پارت#

  رفتن مهمان اتاق سمت به

  دارم حسو ینهم منم:داد ادامه آتروپات میلنگه کار جای یه:گفت آرشان بودیم تنها آرشان و آتروپات و من حاال

 سکوت نمک ازدواج آریا با اممیخو:وگفتم چرخوندم لیوانم ی لبه دور دستمو بازیچست فقط آهو میکنم احساس:وگفت کرد نگاه من به

  اومد شکستن صدای یهو کرد پر اتاقو کل

  میچکید ازش خون و بود رفته دستش تو هاش تکه و بود شکسته دستش تو لیوان که کردم نگاه آرشان به

  ردنمیک توجه اون اما خوبه؟ حالت داداش:گفت نگرانی با آتروپات میکرد نگام دردش از پر های چشم با

  آریا ولی زد جیغ آرشان دست دیدن با آهو اومدن آریا و آهو و شد باز در لحظه همون

  نمیشه باورم

  کن صبر اما میکرد نگاش تعجب با و بود شده آرشان خون محو

  شد طوری این چشاش چرا

  یه اون نکنه....

 مبه آتروپات و آرشان داشتمبر چاقویی و شدم بلند سرجام از گفت چیزایی به و گرفت دیدشو جلوی و آریا سمت برگشت ترس با آهو

  افتاد بهم نگاش رفتم آریا سمت به میکردن نگاه

  خوبی؟:گفتم و وایسادم جلوش
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 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 ستمد به عتش با زدم رگمو جلوش و باال آوردم دستمو و انداختم باال ابرویی نیست خوب ژنرال حال ولی ممنون:وگفت زد لبخندی

  میکرد نگاه

  زدم پوزخندی آمیتریس:زدن داد و دویدن سمتم به آتروپات و آرشان

  بود خونم به هنوز نگاش میخواستی؟ قدرتمو تو پس:کردم زمزمه

 چیزی:گفت تعجب با و ومدا چشام سمت به آریا نگاه تازه کردم ترمیمش و گرفتم خونو جلوی و گذاشتم رگم روی دستمو یکی اون

  نه:وگفتم زدم لبخندی گفتی؟

  ملکه داداش:گفت یهو آهو خواهرش

 ! بزنید قدم برید شاهزاده با شما بهتره:وگفت وسط پرید آرشان

  برد بیرون به خودش با و گرفت رو آهو دست آتروپات

  خورد آرشان دست به نگاش یهو میگشت خون دنبال هایش چشم با چون بود خون از پر مشامش انگار آریا

  

  ۲۴_پارت#

  کرد نگاه بهم تعجب با آرشان میخوای؟ اینو:گفتم و گرفتم بود کنارم که رو آرشان مچ

  آشامم خون من چیه؟مگه منظورت:گفت و گرفت خون از نگاشو آریا

 راه ور کثیف بازیه این مینه بخاطر بگیری بیشتری قدرت ازم خواستی اون از بعد.مکیدی منو خون تو شب اون:وگفتم زدم پوزخندی

  زدم داد رو آخرش انداختی

  میگی؟هان؟ داری چی:وگفت کرد نگام خشم با

  کردم نگاش متعجب نمیپرسی؟ اون از چرا:وگفت کرد دراز آرشان سمت به دستشو

 میکرد نگام شیمونیپ به با کردم نگاه آرشان به سوالی پس؟ شد چی بگی بهش میخوای میگفتی تو:گفت و آرشان سمت برگشت

  آرشان؟: کردم زمزمه
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  باختم خودمو شدم آشنا باهات وقتی ولی میخواستم قدرتتو من:گفت بغض با

 به ناباور نشد موفق که بسازه عجیب موجود یه و کنه قاطیش خودش با میخواست چون. میخواست قدرتتو:وگفت وسط پرید آریا

  میکردم نگاه آرشان

  کشیدم نفسی بود پوچ اش عالقه و عشق ی همه یعنی

 ... کن باور: آرشان آشامی؟ خون هم تو:کردم زمزمه کنه غلبه بهم احساسات میذاشتم نباید

  کردم نگاه آریا به آشامه خون آره:گفت آریا

  بخورم بازی بودم متنفر شدت به

  گذاشتم روش دستامو و رفتم میز سمت به خورد جا که دید چی هام چشم تو نمیدونم

  خانوادمو هم و خودمو هم دادن عذاب مردوممو هم طرفی از و بگذرم ازشون وجه هیچ به نمیتونستم

 به رقص این تو شهرت های چهب با خالصانه چطور دیدم و گذاشتم قصر تو پامو که اولی روز همون پشیمونم من آمیتریس:گفت آرشان

  کن باور شدم پشیمون میکردی بازی بزرگی این

  آریا؟  چی تو:کردم زمزمه

  خواستارم رو تو مرگ ممن پس کردی انتخاب رو بخار بی آرشان تو کنم عوض نظرمو نداشتم ی عالقه:گفت دلگرمی هیچ بی آریا

  نشست لبم روی پوزخندی

 ! بکش بیا:گفتم و گرفتم آسمون سمت به و کردم باز دستامو و سمتش برگشتم

  اومد سمتم به و عقب ادد حلش آریا که بزنه حرفی خواست کن رهاش: گفتم که بگیره جلوشو خواست آرشان برداشت قدمی سمتم به

  

  ۲۵_پارت#

  بستم شاموچ گردنم سمت کرد خم سرشو زدم پوزخندی مرد نمیشه که راحتی همین به:گفت و گذاشت گلوم روی دستشو

  بزنه مک خونمو میخواست
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 که بگیره فاصله ستخوا فشردم قلبش روی رو آتشینم دست بعد و میسوزونم دلشا مثل رو آهو ی جنازه نکن شک:کردم زمزمه

  میکرد نگاه ترس با آرشان دادم فشار بیشتر و نذاشتم

  زدم پوزخندی بمیره میترسه ک میخوندم اینو هایش چشم تو از

 رش خواه چشای جلوی آریا و گرفتش محکم آتروپات که بیاد طرفمون به خواست داخل اومد آهو و شد باز در یهو آریا های داد از

  شد پودر

 مرفت سمتش به ؟هان؟لعنتیکنی اینکارو تونستی چطور:گفت خشم با بود شده پودر و مرده که میکرد نگاه برادرش به بهت با آهو

  میکرد نگام ترس با چطور؟ بدونی میخوای:وگفتم وایسادم جلوش

 آب رست با توء نوبت بعدش شادل پیش میره آریا خاکستر االنم آوردم خاکسترشو و کشتم رو دلشا که طور همون:وگفتم زدم پوزخندی

  داد قورت دهنشو

  چشم روی به ای:وگفت کرد ای خنده آتروپات آزمایشگاه تو ببر رو بچه این آتروپات:وگفتم کردم ای خنده

  میکردم نگاش حرفی هیچ بی کردم نگاه آرشان به بیرون رفت و کولش روی انداخت و کرد بیهوشش بعد و

  نذار زنده کسو هیچ کن حمله قصرشون به و کن آماده ارتش یه و بکش رو نگهبانان ی همه:کردم زمزمه

  وایسادم سرجام آمیتریس؟:گفت که رفتم خروجی در سمت به

  کنی؟ کاری باهام نمیخوای:داد ادامه

  زنیممی حرف موردش در بیا بعد برسون پایان به درست رو ماموریتت آخرین اول:گفتم عقب به برگشتن بدون

  شدم خارج اتاق از بیارش برام و دلشا خاکستر روی بریز رو آریا خاکستر قبلش ضمن در_

  آرشان ولی تمنداش بهش خاصی دلبستگی چون کشتم رو آریا بکشم رو میپرستیدم وجودم عمق از که نمیتونستمکسیو من

  بیاد سرش بالیی نمیاد مدل و دارم دوستش واقعا ولی بشه دردسر برام آینده در ممکنه هم طرفی از ولی بکشمش نمیتونستم نه

  

  ۲۶_پارت#
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 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

  شدن کشتار و کشت مشغول و رفتن شهر خارج سمت به لشکریان و آرشان و بودم اتاقم داخل

  دلگیر و بود شده نارنجی سرمون باالی آسمون

  کردم نگاه شهرو از خارج آسمون داخل از رفتم آسمون سمت به و کردم باز هامو بال حیاط داخل و بیرون زدم اتاق از

 ترسشون ی متوجه میکردن هنگا ترس با دروازه پشت شهرم مردم میرفت جلو حراسی هیچ بی و بود کشتن مشغول قوا تمام با آرشان

  بودم شده

  شد تموم االخرهب میکشیدم رخشون به رحمیمو بی حاال و ببینن رو کشتاری هیچگونه بودم نگذاشته هرگز امروز به تا

  خورد بهم چشمش که بیاد قصر سمت به خواست آرشان

  شدن دور شهر از و اومدن در حرکت به و گفت چیزی و کرد نگاه لشکریان به و گذاشت احترام ادای

  اومدن سمتم به مردم و رفتم شهر سمت به

  میکردم درک رو داشتن که لرزی و ترس ولی شدن جمع دورم

 پاتآترو برادرم دست به رو ااینج موقع آن تا آورم می اینجا به را او و رفت خواهم آویسا دنبال به من:وگفتم کردم صاف صدامو

 جرات ولی دارم دشمن ازمب بیرون اون میدونستم برم جنگل به تا کردم آماده خودمو و رفتم قصر سمت به دوباره بعد و مسپارم

  ندارن رو بهم شدن نزدیک

  ملکه پیچید زممغ تو صدای میزدم قدم و بود سرم روی  کالهم شدم راهی جنگل سمت به آتروپات با خداحافظی از بعد

  ها؟ گرگینه سپردم دل اطراف به و بستم چشامو سپردم گوش صدا به و ایستادم سرجام

  شده؟ چی:گفتم ذهنم تو

  شد بیشتر ابروهام بین ی گره میفرستیم سفید گرگ چند شما از حفاظت برای ما+

  چیه؟ اصلیتون حرف_

  مرده لشاد_ کنیم محافظت ازتون اون برابر در باید شده دنیا این وارد دلشا دستور به زمین عالم از پسری+

  کنید حرکت تر سریع میدیم توضیح و میاییم قصر به بعد ما ملکه+
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  دوست داشتنیظالم 

  کاویانینرجس 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

  شدم وارد و رسیدم کلبه به باالخره کردم تر تند هامو قدم و کردم باز چشامو

  کرد رها بغلم تو خودشو و دوید سمتم به مامان؟:گفت ذوق با و خورد بهم چشمش یهو آسا

 . ..دخترکم بشم تو فدای من الهی کردم استشمام تنشو عطر دوری ها مدت از بعد گرفتم آغوشش در محکم

  

  ۲۷_پارت#

  دناوم سمتم به و زدن جیغ من دیدن با بیرون اومدن اتاقشون از هم ماهک و خواهرم آسا صدای و سر با

 ات میگردیم بر قصر به دبشی آماده:وگفتم دادم تکون سری اومدین خوش خیلی:گفت خوشحالی با ماهک بعد و کردم بغل رو آویسا

  زدیم حرف هم با و نشستیم مبل روی آسا با بشن آماده وقتی

 شقع بشم تو فدای من الهی مبذار تنهاش باز که میترسید نمیکرد ولم و بود بغلم تو همش و بود شده تنگ برام دلش دخترکوچولوم

  مامان

  قصر سمت به شدیم راهی و شدن آماده باالخره

 اطرافمون اناونگهب بود جلومون ارادب میرفتم راه و بودم گرفته بغلم تو آسا نشیم شناخته تا بودیم پوشیده دار کاله های روپوش هممون

  بودن

  بود گذاشته شونم روی سرشو و بود کرده حلقه گردنم دور دستشو شیرینی با آسا

 😻 

  ایستادم سرجام شنیدم صدایی دوباره که بودیم راه های وسط

 ! هیس:وگفتم آوردم باال دستمو شده؟ چیزی:گفت دید توقفمو که آویسا

  کیا؟_ کشتن منو نیروهای میشن نزدیک بهتون دارن:گفت مغزم ت صدایی

  ها شبح+

  بدویین:زدم داد کنین فرار پشتتونن+ وایسم ها شبح مقابل نمیتونستم گرفت وجودمو کل ترس
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  کاویانینرجس 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

  کردن دویدن به شروع من داد با همه

  باراد و سربازان و ماهک پشتم و بود آویسا کنارم و میدویم قدرتم تموم با و بودم گذاشته آسا کمر و سر روی دستمو

  میشد بیشتر صداها بود ترسیده دخترکوچولوم شنیدم رو آسا کوچیک قلب شدن تند صدای

  بود گرفته وجودمو ترس میومد پشت از داشت طوفان یا گرداب یه مثل

  میکرد سخت برام کارو این و ببینم رو ها شبح نمیتونستم من

  اومد سرباز چند داد صدای

 جلوم رسیدن بهتون وناا ملکه متاسفم:گفت مغزم ت صدایی زد جیغ هم آسا جیغشون از و بزنن جیغ ماهک و آویسا شد باعث که

  بود گرفته گرداب رو دورمون تا دور ایستادیم حرکت از و شد تشکیل گردابی

 هب محکم رو آسا و رزیدمل میخواییم رو بچه اون فقط ما:گفت صدایی کردید؟ جرأت طور چ سرزمینم این ی ملکه من:گفتم خشم با

  چسبوندم خودم

  

  ۲۸_پارت#

 چیزی سردی خواستید خودتون پس:گفت صدا دوباره شو بزنی؟خف حرفی همچین میکنی جرأت چطور:زدم داد خشم با و لرزید کنم

  نمیشد ولی کنم فادهاست قدرتم از کردم سعی و بستم چشامو شد بلند ماهک و آویسا جیغ صدای پشتش کردم حس کمرم روی رو

  کمرم آخ میومد سرم بالیی چ داشت

 ولق بیاد سرت بالیی یذارمنم:گفتم و گرفتمش بغلم ت محکم مامان؟:گفت ترس و اشک با آسا زمین روی افتادم و شد خم زانوهایم

 وت داد صدای میکردم حساسا رو بود گرفته پشتمو که خونی چون بودن زده ضربه بهم پشت از بودم مطمئن نمیداد امونم درد میدم

  میپیچید مغزم

 تهگذاش زمین روی دستمو دنش دور منفی های انرژی و گرداب ی همه یهو آآآآآآآآآآآآ:زدم داد بلد و گرفتم آسمون سمت به سرمو

 هگری و میلرزید بغلم ت ساآ شدم متوجه صداشون تو رو ترس خوبی؟:گفتن و اومدن سمتم به آویسا و ماهک میزدم نفس نفس و بودم

  شدم بلند جام از بریم باید:کردم زمزمه میکرد



 

 
 

37 

  
  دوست داشتنیظالم 

  کاویانینرجس 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

  که کنم باز خواستم هامو بال

 پیشته تبچ اینه مهم:گفت آویسا شدم خیره نقطه یه به خورده جا بودن بریده هامو بال اونا بودن؟ توانسته چطور بود ممکن غیر این

  زد حلقه هایم چشم تو اشک

  نداشتم پرواز برای بالی دیگه حاال گرفتن قدرتمو بچم جای به نمیشد باورم

  نداشتم شهر از محافظت برای بالی

  کردن سقوط چشمم از اشکام بکشم دست بودن ملکه از باید که اینه اونم میده معنی یه فقط این و

 همینو هم اونا و بود شبح گروه صیرتق این و باشم ملکه نمیتونم دیگه من ببینن نگهبانا و باراد یا و ماهک یا آویسا نبود مهم برام

  میخواستن

 ماش ملکه:گفت باراد قصر مبرمیگردی:گفتم و دادم فشار بغلم تو محکم رو آسا بکشن منو خواستن شدم ملکه که ای لحظه همون از

  نیست خوب حالتون

  بیان دنبالم شدن ورمجب هم اونا و افتادم راه قصر سمت به بیفتین راه:گفتم بود گلوم توی که بغضی با بهش توجه بدون

  

  ۲۹_پارت#

  بود اومده خودش از زودتر شدنش موفق خبر برمیگرده امروز آرشان ماه یک گذشت از بعد

  کردم حبس اتاق تو خودمو برگشتیم جنگل از که روز اون از بعد

  بودن باراد و ماهک و آتروپات و آسا و آویسا بشن اتاقم وارد میتونن که کسایی تنها و

  نمیبینم کسیو اینا از غیر

  کنم عدفا که نداشتم نیرویی چون بگیرن قرار ها نگهبان شهر دور تا دور بودم داده دستور هم طرفی از و

  بود گرفته افر رو شهر کل عجیب استرس یه بودن نگران فرماندارها و مردم بودو شده مرج و هرج باعثکمی همین و

  کردم سیاه رو همه و کردم عوض رو اتاقم دکور و نشه اصلی قصر وارد کسی بودم داده دستور
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  دوست داشتنیظالم 

  کاویانینرجس 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

  شد زده اتاقم رد بودم گرفته بغل زانومو و بودم نشسته تختم روی میرسوندن خبر بهم ها گرگینه فقط ماه یک این تو

  شد باز در ببینم کسیو نمیخوام_

  آمیتریس؟+ بیرون برو ببینم کسیو نمیخوام گفتم:گفتم خشم با

 بردارخ که میداد این از خبر دشش شکه ی قیافه و ناباور صدای کردم نگاه آرشان به و کردم بلند رو بود زانوم روی که سرم تعجب با

  لرزید چونم شده

 بسته یهثان چند از بعد در یرونب برو:گفتم و گرفتم ازش رتمو صو میره و میکنه پشت بهم االن حتما میخواست قدرت بخاطر منو اونم

  گریه زیر زدم بلند و ترکید بغضم شد

 و دپیچی دماغم تو آرشان طرع یهو کردم گریه و گذاشتم پام روی دوباره سرمو میخواست قدرتمو فقط چون رفت اونم رفت اونم آره

  نجاست؟ای نرفته؟اون بود جمع اشک هایش چشم تو گرفت قرار جلوم صورتش که کردم بلند سرمو خورد تکون تخت

  میبینم؟ اشکتو که اولمه بار میدونستی:گفت و کرد پاک اشکمو انگشتش با و جلو آورد دستشو

  بیرون؟ نرفتی چرا:گفتم داغون حال همون با

 و نشست لبم روی بخندیل اشک همه اون بین نرفتم و دادم گوش دلم حرف به شد؟اینبار چی رفتم برو گفتی همه این:کرد زمزمه

  کردم گریه بلند و کردم قایم بغلش تو صورتمو و کردم حلقه گردنش دور دستمو

  شد تر بلند گریم ایصد و گرفت گریم بیشتر حرفش با بشی آروم تا کن گریه باشه:کرد زمزمه و کرد حلقه کمرم دور دستشو

  ��داشتنی دوست ظالم�� میداد رو جوابم اینطوری اون و کردم بدی حقش در همه این من

  ۳۰_پارت#

 نمببی پاشو:گفت و گرفت سمتم دستشو و کرد بهم نگاهی دور از شد بلند تخت روی از و کرد رهام گرفتم قوره آب کلی اینکه از بعد

  کرد پام تا سر به نگاهی شدم بلند تخت روی از و گذاشتم دستش توی دستمو

  بهش خوردم که کشید دستمو یهو میزد ذوق تو خیلی سفیدم های بال خالی جای

  کردم نگاش عجبت با نمیکنه تعجب مادرش دیدن با آسا حاال:وگفت کرد نگاه هام چشم وتو کرد حلقه کمرم پشت دستشو

  نگفت ک چیزی اما:گفتم متعجب ی خنده با بود ترسیده دیدت هات بال با که اولی بار آخه:داد ادامه
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  کردم نگاش زده خجالت قوی و دار تو رفته تو به اونم خب:وگفت کشید گونم روی دستی

  میکردم نگاش کنجکاوی با رفت لباس کمد سمت به و کرد ولم و دماغم روی زد

  بود شده تنگ ها لحظه این برای دلم چقدر

 روی لباسو پایین بیا بتصال با همیشه مثل دیگه ساعت نیم تا:گفت و آورد در مجلسی و شیک خیلی لباس یه و گشت لباسام بین

  گذاشت تخت

  کرد نگام سوالی مگرفت دستشو مچ ک بیرون بره خواست بوسید پیشونیم و زد لبخندی و کرد نگاه میکردم نگاش که من به

  زدن گنجشک مثل کرد شروع قلبم

  چی؟ ببینن قدرت و بال بدون منو اگه:کردم زمزمه

 بال دونب شهر ی ملکه نداشته هسابق اما:گفتم بیشتر ترس با بال بی چه بال با چه بذارن احترام ملکشون به باید:وگفت زد لبخندی

  بزن رقم پس:وگفت شد مهربون لبخندش باشه

  کنم کارو این نمیتونستم شد خارج ازاتاق و کرد رهام

  نمیذارم من کنه نابود مردممو میتونه پس بیاره من سر رو بال این شهر از خارج تونست شبح وقتی

  ببخش منو:کردم زمزمه لب زیر

 ممیکش کنار خودم امروز ردمک نگاه آبیم های چشم تو و ایستادم آینه جلوی کردم حاضر خودمو و داشتم برش و رفتم لباس سمت به

  کنم کار چندتا باید قبلش ولی

 بتعج دیدنم با همه شدم اردو و کردم باز کشیدم؛درو عمیق نفسی در پشت رفتم اصلی سالن سمت به صالبت با و شدم خارج اتاق از

  کردن

 ! ببخشید:گفتم دلم تو و گرفتم ازش نگاهمو میکرد نگاه غرور و لبخند با آرشان فقط

  

  ۳۱_پارت#
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  کردم روبروم جمع به نگاهی و وایسادم سرجام

 رو بودن شده مخفی که ها آشام خون ی قلعه توانستن گروهش با ژنرال هستید جریان در که طور همون:وگفتم کردم صاف صدامو

  میکنم افتخار ایشون به و برگردند و کنند نابود

  کرد نگاهم غرور با

  بدونم؟ رو حکومت ی شیوه شدن عوض دلیل میشه ملکه:وگفت شد بلند ها فرمانده از یکی

  رفت فرو قلبم توی چیزی

  برمیگرده قبل روال به چی همه زودی به:وگفتم زدم لبخندی

 فحر گستاخانه ینقدرا چطور:زد داد آویسا یهو کنید؟ حکمرانی میخوایین هنوز ممکنه؟شما چطور:وگفت شد بلند دیگشون یکی

  شدن ساکت همه ساکت:وگفتم زدم جلوم میز روی دستمو که بگم چیزی خواستن میزنید؟

 . میشه شهر ی ملکه آویسا امشب:وگفتم آوردم بود؛باال پایین به نگاهم

  میکردم حس رو آرشان سنگین نگاه

  نیست ممکن این:وگفت شد بلند اعتراض با آویسا

 نگاه آرشان به بود مگینخش آویسا و شدن حال خوش ها فرماندار بزنه روش حرفی ندارع حق کسی و دستوره یه این:گفتم خشم با

  شدم خارج سالن از میترسیدم واقعا نکردم

 آویسا و آرشان به برو:گفتم ماهک به و کردم بوسش و کردم بغل رو آسا بودن اونجا ماهک و آسا رفتم شخصیمون سالن سمت به

  شد خارج و داد تکون سر بیان بگو

  بودیم؟ اول که جایی یا بمونی اینجا داری دوست:وگفتم کردم نگاه آسا به

 گفتم و سپردم ماهک به رو آسا میکنی؟ چیکار داری:اومد آویسا صدای که خندیدم باشی تو هرجا:گفت درخشانش های چشم با

  رفتن اونا اتاقش تو ببرش:

  کنی؟ چیکار میخوای نمیخوام:گفت خشم با آویسا کن باز هاتو بال:وگفتم کردم نگاه آویسا به

  بشی ملکه باید ت پس زمین برگردم میخوام من آویسا:گفتم و وایسادم جلوش و رفتم سمتش به
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 رای ب:فتمگ سردی همون با نمیدیدم چشاشو تو اشک و میمردم کاش میگی دروغ:وگفت شد جمع اشک هایش چشم تو یهو

  مجبورم آسا از محافظت

  

  ۳۲_پارت#

  میکرد نگام گریه و اشک با فقط

  چشم:خدمتکار کنید آماده رو بانو:گفتم بود اونجا که خدمتکاری به

  کردن همراهی رو آویسا و

 جلوش کنم؟ دورش بچش از ممیخواست باز میکرد نگام حرفش از پر و سنگین نگاه با کردم نگاه آرشان به و دادم اجازه خودم به

  بشی مجازات باید کنی میخواستی و کردی که خیانتی بخاطر:گفتم و وایسادم

  چی؟:گفت متعجب های چشم وبا خورد جا

  بود شده خشک هنشد زمین به برگردی و کنم پاک حافظتو و بشی تبدیل عادی انسان یک به باید:گفتم و کردم صاف صدامو

  نکن جدام بچم از:کرد زمزمه

  یشعم تموم امشب مراسم از بعد شد تموم حرفم:گفتم بمونه بگم و نکنم هوس وقت یه تا گرفتم ازش نگامو

 تا شو سنگ گاهی کنند تله نتوانند تا باش سنگ وقتا بعضی رفتم اتاقم سمت به و شدم خارج سالن از که کنه اعتراضی خواست

  آمد نمی دلم اینکه با  زدم، پسش هم باز اما بودم آرشان عاشق من نداند کسی اما شوی آب ذره ذره تا شود پژمرده دلت

  میکند را دستانش هوای هم باز دلم

  است الزم کار این آویسا آرام حکومت بقای برای اما

  میکردم دورش اینجا از دبای پس نخواد؟ قدرتشو معلوم کجا از خوبه؟ هم آویسا با معلوم کجا از بود خوب من با آرشان شاید

 باش آرام:کردم زمزمه لب زیر بستم چشامو و گذاشتم بود گرفته آتیش که قلبم روی دستمو برم اینجا از میخوام خودمم که مخصوصاً

 من دل ای بمیرد باید برایت او نکن فراموش را این نیست دیگر من دل ای کنی فراموشش باید من دل ای بنشین آرام من دل ای

  که آتروپات بود خشمگین و غمگین ی همه نگاه شد انجام ممکن نحو بهترین به شب مراسم من دل ای نکن هیاهو و بمان خاموش
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 میکرد نگاه من به نفرت و شمخ با آرشان و میکرد نگاه اش خاله به و بود بغلم تو مدت تموم آسا نزد حرف و کرد قهر باهام کال

  رفتیم زیرزمین به آرشان با شد تموم باالخره مراسم

  

  ایستادیم دروازه جلوی ۳۳_پارت#

  گرفتم سمتش به دستمو و دادم قورت بغضمو نمیبخشمت هیچوقت: گفت نفرت با و کرد نگاه هام چشم تو

  گرفت دستمو

 فاصله ازش شد عجم اشک ام بسته های چشم پشت شد مرور ذهنم داخل خاطراتمون همه گذاشتم لبش روی لبمو و رفتم جلو

  گرفتم

  نبود چیزی سفیدی جز و بود رفته چشاش رنگ

 ... جای به و میروی ها آدم دنیای به تو:گفتم و دادم قورت بغضمو

 حاال شدم خیره ای گوشه به ریانگ و امید ما و کردم سقوط زانوهام روی بستم رو دروازه ورودش از بعد و شد دروازه وارد و زد قدمی

  آه کردم بدرقش خودم و رفت دخترکوچولوم پدر رفت عشقم کنم؟ چیکار اون بدون

  افسوس

  مرفت آتروپات اتاق سمت به بودن سالن تو باراد و ماهک و آویسا برگشتم قصر به و برخواستم جایم از و کردم پاک را هایم اشک

  میکرد نگاه سقفو و بود نشسته صندلیش روی

 که معلومه:گفتم تعجب نیستی؟با خواهرم ت مگه:کرد زمزمه باشی خواهرت مواظب امیدوارم میرم دارم:وگفتم نشستم تختش روی

  خواهرتم

  آورد فشار گلوم ب بغض و گرفتم ازش نگامو بذاری؟ تنهامون میخوای چرا پس:وگفت کرد نگاه بهم

 ازش خاطراتشو حافظشو هک شد خنک نمیکنی؟دلت رحم بچتم پدر به حتی که شدی ظالم اینقدر کی از تو:گفت رحمی بی با آتروپات

  گرفتی؟

  میسپارمش تو به باش آویسا مواظب:گفتم میشدم داغون درون از اینکه با و کردم بهش پشتمو و شدم بلند جام از
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  پایین کشیدم رو دستگیره و رفتم در سمت به

  ضعیفه؟ اینقدر من کشیدی؟خواهر عقب تو و گرفتن ازت بالتو فقط همین؟اونا:زد داد

  باشع؟ رحم بی اینقدر میتونست چطور دادم فشار دستم تو رو دستگیره

  میفهمیییییییی؟ سردرگمه؟اصال چقدر دیدی کردی؟اصال نگاه آویسا های چشم به اصال: داد ادامه

 ... کاش نیستم رحم بی من میفهمید کاش نزنم مورد بی حرفی تا بستم محکم چشامو

  ��داشتنی دوست ظالم�� شدم خارج سریع و کردم باز درو

  ۳۴_پارت#

 ) آسا(

  بعد سال پانزده

 . میکردم برداری نکته و میدادم گوش میزد دبیرم که هایی حرف به دقت با

 . کردن حرکت به شروع چشمم جلوی کلمات دفعه یک

 . نیست وقتش االن آخه

 . باشم آروم کردم سعی و بستم محکم چشامو

  بدی؟ توضیح اینو میشه آسا+

 . بدم توضیح داده درس که مطلبی تا بود کرده درخواست ازم دبیرمون

 . بدم توضیح رو درس جایی به کردن نگاه بدون کردم تالش و برخواستم سرجایم از

 ! بهم میریخت تعادلم که همیشه مثل درست

 . خورد زنگ که نشستم سرجایم توضیح از بعد

 . شدم بلند سرجایم از و کشیدم راحتی نفس
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 . شدم خارج مدرسه از

 . میکرد نگاهم لبخند با و بود ایستاده خیابون طرف اون مامان

 . کردم عبور خیابون از احتیاط با

 . افتادیم راه خونه سمت به و گفت نباشیدی خسته و زد پیشونیم به ی بوسه رسیدم که مامان به

 . بود پسرها دبیرستان راهمون وسط

 . کرد جلب توجهمو پسری صدای که رفتم می راه مامان کنار زیر سربه

 . میره و میاد مامانش با همش دختره این ها بچه+

  کرد زشتی ی خنده هم بعد و

 . دادم طرف اون به نگاهمو بود شده خیره نقطه یک به مامان اما بگذره؟ ساده ازش بود قرار یعنی کردم نگاه مامان یه

 . گرفت درد یکم قلبم آرشان؟ میدیدم؟بابا چی

 . داشت حقم میکرد نگاه بابا به شده خشک که کردم نگاه مامان به

 . فشردم و گرفتم رو مامان دست بود ایستاده دبیرستان کنار پارک کنار آغوش در کودکی و زیبا زن یک با بابا

  افتادیم هرا و داد تکون سری بریم؟:وگفتم زدم لبخندی جانم؟:وگفت کرد نگاهی من به که اومد خودش به انگار

 !!!!!! دخترم؟؟؟؟؟: اومد زنی جیغ صدای

 . خیابون وسط بود اومده بود بابا بغل تو که کودکی اون عقب برگشتیم تعجب با

 بهش پشتش از ماشین یک گرفت آغوشش در وقتی درست رسوند دختر اون به خودشو دو با و گرفت فاصله ازم چطور مامان نمیدونم

  مامان سمت دویدم جیغ با زد

 !!!!! مامان؟؟_

 . زدم بود،زانو پیچیده دخترک دور محکم دستشو که جون بی مامان جلوی

 . اومدن بابام و دخترک مادر
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  بگو یچی مامان:گفتم گریه با نشنیدم که جوابی خوبی؟مامان؟ مامان؟مامان:گفتم دلهره با

  توروخدا.مامان پاشو:وگفتم دادم تکون خونینش صورت روی دستمو و گرفتم بغلم تو سرشو

  برد پناه مامانش بغل به دخترک

 ... بزنه رنگ آمبوالنس به یکی خدا تورو.پاشوو ماااامااااان:زدم جیغ بیشتر نگرانی و گریه با

  ��داشتنی دوست ظالم��

  ۳۵_پارت#

 . میزدم قدم عمل اتاق ی بسته درهای پشت

  کن کمکش خودت ایاخد بود افتاده جونم به مامان دادن دست از استرس بودن نشسته تر طرف اون هم دخترش و زنش و بابا

 ! ندارم کسیو مامان جزء دنیا این تو من

  میومدن پایین چشمام از مهابا بی چشمام اشک

 ! بابا بگم بهش حتی نمیتونم و داده دست از حافظشو که بابام چون!ندارم کسیو مامان جزء به من آره

 صدای لحظه همون ردمک باز مانتومو ی دکمه و بردم ام یقه سمت به دستمو میزدم نفس نفس و بود شده سخت برام کشیدن نفس

 . اومد آویسا خاله

  خاله؟:وگفتم کردم نگاه بهش تعجب با

 . بشه قربونت خاله نکن گریه.جان خاله خاله؟اومدم جان:گفت و گرفت بغلش تو منو محکم

 میدم دست زا دارم مامانمو من الهخ کن کاری یه خاله.میذاره تنهام داره مامانم خاله:گفتم گریه با و کردم بغلش محکم و بستم چشامو

 .... خاله

 لبخند کردم گاهن هایش چشم تو و گرفتم فاصله ازش میشه درست چی همه.قشنگکم نترس:وگفت داد نوازش کمرم پشت دستشو

 ! میدم قول بهت:وگفت رد بخشی اطمینان

 . بیام در نگرانی از میکرد وادارم که بود برقی هایش چشم تو
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 .  داشتم اعتماد بهش

  کردم پاک اشکمو و زدم لبخند

 . نشستیم بخش اون سرد های صندلی روی خاله کنار

 . بودم خسته خیلی

  .کردم نگاه بود داشته نگه بغلش تو دخترشو که بابا به گذاشتمو خاله ی شونه روی و کردم خم سرمو

 . هام چشم تو زد ذل و شد قفل صورتم روی و چرخید بابا نگاه

 . شد جاری هایم چشم تو اشک و اومد گلوم به باز بغض

  بودم؟ نکرده لمس پدرو یک های دست من که بود سال چند

  شدم؟ بزرگ گرمش آغوش و پدر بدون مامانم و خالم و خودم از حفاظت بخاطر که بود سال چند

  شده؟ سال چند کردیم؟ زندگی عجیب دنیای این توی تنها مامان خودمو فقط سال چند

 . بستم چشامو بود شده تار بابا ی چهره شد سرازیر هام چشم از اشکم ی قطره

 . کنم نگاهش نمیخواست دلم

 . میترسیدم اصل در

 ! برات تنگه دلم بابا:بگم و بغلش برم و کنم تحمل نتونم میترسیدم

 . اومد دکتر شو بلند آسا:خاله

  چطوره؟ مامانم حال:گفتم نگرانی و دلهره و ترس با رفتم دکتر سمت به و کردم پاک اشکمو و شدم بلند سریع

  میان بهوش دیگه ساعت چند.هست قوی زن واقعا مادرتون:وگفت زد مهربونی لبخند

  ��داشتنی دوست ظالم��  کردم بغلش و خاله سمت برگشتم خوشحالی با

  ۳۶_پارت#
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 . کنه باز چشاشو میکردم شماری لحظه و بودم نشسته مامان صندلی کنار

 . کن باز نازتو چشای. مامان باش زود

  شدم پلکاش تکون ی متوجه

 . کنه باز آبیشو های چشم بودم منتظر و شدم بلند جام از

 . شد باز در

  بابا؟. در سمت برگشتم

 بهوش که وشحالمخ عع:وگفت کرد نگاه مامان به!. اومدن بهوش مادرتون ببینم میخواستم ببخشید:وگفت کرد صاف صداشو

 ! اومدین؟

 . شدم چشمش تو اشک ی متوجه میکرد نگاه بابا به و بود کرده باز هاشو چشم کردم نگاه مامان به

 ولی داشت دوست رو اباب چطور که دیدم خودم های چشم با زد ن دم و سوخت بابا عشق به چطور همیشه که میدیم سال همه این

 ! نمیکرد؟ کاری

 . کردم سکوت و پایین انداختم سرمو

 . بیرون رفت بابا و کرد تشکری مامان

 . اومد خاله بعدش

 . کرد تعجب من مثل مامان

 . بذارم تنهاشون باید اومد یادم کردن بغل همو وقتی

 . شدم خارج اتاق از

  باراد؟ و ماهک میدیم؟ چی کردم تیز چشامو نشستن ای گوشه دیدم رو مردی و زن یک

 . شد من ی متوجه ماهک که رفتم سمتشون به

  خانم سالم:گفت و شد بلند
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 . کردم بغلش محکم حرفش به توجه بی

  بود شده تنگ براش دلم چقدر

  کرد رسیدگی بهم ها سال که کسی عطر برای

 . برات بود شده ذره یه دلم.جون ماهک چطوری: گفتم خنده با

 . دارید لطف شما:گفت و پایین انداخت سرشو

 . میبینمت خوشحالم خیلی:وگفتم کردم نگاه باراد به

  بانو نیز من:وگفت داد تکون سری

 به مهه و زمینه اینجا:گفتم نتونست ولی کنه مخفیش کرد سعی و گرفت خندش باراد انسانم فقط من نیستم بانو من:وگفتم کردم اخم

 ... اما:گفت ماهک باشین عادی پس دارن مقام میزان یک

  هیس:وگفتم گذاشتم لبش روی دستمو

 باالی هما به نشستم اونجا تنیمک روی.بیمارستان حیاط داخل رفتم شدم دور ازشون و انداختم باال ای شونه.کردن نگاهم تعجب با

  کردم نگاه سرم

 ! شده تنگ تر عجیب دنیای اون برای دلم

  اونجا برگردیم بشه کاش

  خاله؟+

  ��داشتنی دوست ظالم��  کردم نگاه کنارم به تعجب با

  ۳۷_پارت#

 بده اینو.بشه خوب مامانت وارمامید: گفت و گرفت سمتم برگه یه جانم؟:کردم زمزمه و زدم لبخندی میکرد؟ چیکار بابا؟اینجا دخترک

 . شد دور ازم خدافظ.مامانت به

  ؟ مامان از نقاشی؟ یه کردم باز رو شده تا ی برگه آروم
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  کشیدم نقاشی روی دستمو و زدم تلخی لبخند

 ! بکشیدم بدبختی همه این نمیشدیم مجبور تا داشت نقاشی این مثل هاشو بال مامان کاش

  !بود پیش سال چند که واقیعتی مثل درست داره سفید های بال که بود کشیده فرشته یه مثل رو مامان

 .... درد این بشه تموم کاش کشیدم عمیقی نفس

  آمیتریس#

 بعد ببینه رو اونجا داشت وستد خیلی آسا طرفی از خودمون دنیای به برگردم که شدم راضی بدبختی به و زد حرف باهام خیلی آویسا

 . بشیم آماده تا شدیم خونه راهی شدنم مرخص از

 . کشیده آرشان دختر:گفت و داد بهم نقاشی یه آسا که بودم وسایل کردن جمع مشغول

 . گرفت آهم نقاشی دیدن با

 ! شده تنگ روزا اون برای دلم چقدر کشیدم آه و اومد چشمم جلو بودم ملکه خودم برای که هایی روز

 فکر آرشان به دیگه دنبای جاش سر بیاد فکرم تا دادم تکون سرمو شده تنگ عشقش و آرشان برای دلم هرچیزی از بیشتر ولی

 . داره بچه و زن االن اون چون میکردم

 ... و کردیم بورع بود ساخته آویسا که ای دریچه از خودمون دنیای به بریم تا شدیم حاظر کردیم جمع که وسایالمونو

  شدیم شهر وارد آسا#

 . رفت می راه ما جلوی قدرت با آویسا خاله

 . میکردن نگاه بهمون احترام با شهر اهالی ی همه

 واقعا کردم نگاه شهر غریب و عجیب های ساختمون به رد نمیک نگاه اطراف به اصال و رفت می راه مغرورانه خیلی هم مامان

  رسیدیم قصر به داشت عجیبی معماری

 ایصد منم؟ بعدی ی ملکه عنیی دوباره؟ زندگی یعنی این و شدیم قصر وارد بود زیبا واقعا کشیده فلک به سر و بلند های دروازه

  شد اکو ذهنم تو مامان
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  کردم نگاه بهش تعجب با -بجنگی ات خاله با نداری حق تو.کن خارج ذهنت از رو شدن ملکه فکر

  خوند؟ منو ذهن مامان کرداالن عبور و زد ملیحی لبخند

 ! کمه بگم هرچی قصر عظمت و شکوه از رفتم دنبالشون و خاروندم سرمو منگ و گیج

  ��داشتنی دوست ظالم�� رفتم بودن داده بهم که اتاقی سمت به بقیه و دایی با شدن آشنا از بعد

  ۳۸_پارت#

  آمیتریس#

 راحت: ردمک زمزمه کنند بیان طورچ دونستن نمی و بود افتاده اتفاقی انگار بودن روبروم هم آتروپات و آویسا و بودم نشسته مبل روی

 . بپرسید نیستم ملکه دیگه من.باشید

 ! ای ملکه خودت:گفتم آویسا به و کردم ای خنده

 خودمون گفت خواهر یول بگم بهت بیام میخواستم من.کرد فرار آهو پیش سال هفت:گفت بود پایین سرش که همونطور آتروپات

  کنیم پیداش نتونستیم االن تا ولی کنیم حلش

  نکشتمش.خیر:گفت شرمسار نکشتیش؟ است؟مگه زنده مگه کرده؟اصال فرار:گفتم بهت با

  کنیم؟ چیکار باید حاال:گفتم و کردم مشت دستمو

 . بگیره تقامان بیاد و بگیره قدرت که میگرده منبع یه دنبال اون.کنیم پیداش باید میخوام کمک ازت:گفت آویسا

 . شدم سردرگم و گیج

 ! ریسآمیت کن فکر کنم؟ پیداش میتونم کجا میچرخه خودش برای آزادانه داره آهو مثل دختری که ساله هفت

  چی کن فکر کن فکر بگیره؟ قدرت میتونه کسی چه از آهو

 . شدم بلند سرجام از ترس با

  دیدم رو آهو من لحظه اون آوردم یاد به رو تصادف زمان

 ! اومد سمتم به بعد و میکرد نگام باز نیش با
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  ممکنه؟ یعنی بود بیمارستانم تو حتی بود اونجا آهو میکردن نگام تعجب با آتروپات و آویسا

  باشه؟ آهو همون آرشان زن ممکنه یعنی باشه؟ رفته آرشان سراغ ممکنه

  بکشم خودم رو آهو و برگردونم رو آرشان ی حافظه باید باشه ممکن این اگه شدم کالفه

  دختر؟ اون اما

  اینجا بیار و کن بیهوش محسوس تا طور به بچشو و زن و آرشان برو:گفتم و آتروپات سمت برگشتم

  چرا؟ اما:گفت تعجب با آتروپات

  چی؟:زدن داد تعجب با باشه آرشان زن آهو ممکنه:وگفتم کردم مشت دستمو

 پیش سال پانزده مثل شدم اقات وارد رفتم اتاقم سمت به و شدم دور ازشون باشید زود نیست تعجب وقت چتونه؟االن:زدم داد عصبی

  غمگین و تاریک بود

  انداختم تخت روی خودمو اتاق روشنایی برای چراغ کردن روشن یا و پرده زدن کنار بدون

  میکردم آماده اتفاقی هر برای خودمو باید

  هست آویسا حکومت بحث االن میرفتم جلو قاطع و میذاشتم کنار باید رو تردید و شک

 !  آسا دست از آخ بیاد پیش مشکلی بذارم نباید رفتم سوال زیر منم یعنی.بره سوال زیر حکومتش اگه و

  بشه دردسر ممکنه اونم

 وگرنه باشه فهمیدهن ای دیگه کس خداکنه فقط دادم اخطار بهش و میگذره چی فکرش تو شدم متوجه قصر به ورودمون ی لحظه

  میشه بد خیلی

 ... داشتم استراحت وقت آتروپات برگشتن زمان تا رفتم خواب به و بستم چشامو

  ��داشتنی دوست ظالم��

 ۳۹_پارت#

  زیرزمینن داخل االن و کردم بیهوششون خواستی که طور همون:گفت و شد داخل آتروپات و شد زده در
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 . شد خارج اتاق از و گفت چشمی اینجا بیار رو آرشان:گفتم میکردم نگاه بیرون به که طور همون

 . نشست لبم روی تلخی لبخند

  شد ازب در من بفرمایید با و شد زده در چندی از بعد میگیرم قرار روبروت دارم سال سالیان از بعد عشقم

 میشی متوجه خودت بگیر آروم:گفت خشم با روپات آت هستید؟ کی داشتید؟شما نگه اینجا منو حقی چه به:اومد دادش صدای

  شد خارج اتاق از چشم: آتروپات بذار تنهامون آتروپات_

 شده تنگ عطرش رایب دلم چقدر هستی؟ کی تو:وگفت ایستاد سرم پشت میشنیدم رو میومد سمتم به که آرشان های قدم صدای

 ! بود

  تو؟: گفت تعجب با شدیم چشم تو چشم و عقب برگشتم

 هب منو که اون داشت حق اما رنجید دادش از قلبم میکنی؟ غلطی چه:زد داد و کشید عقب خودشو که گذاشتم پیشونیش روی دستمو

  اونجایی؟ آتروپات:زدم داد و کردم صاف صدامو نمیاره یاد

  جانم؟:وگفت شد وارد و بازشد در

  بیار زنشو_

  میکرد نگاهم خشم با آرشان رفت و داد تکون سری

 ! میکنم شکایت ازت حتما بریم اینجا از اینکه ز ا بعد:گفت

 ماون کردم نگاه بیرون هب و گرفتم ازش رو نگاهم کنه؟ شکایت میخواست نبود شکایت برای جایی که دنیایی تو خندیدم حرفش از

  اومد هم زنش چندی از بعد نشست ای گوشه ساکت

  کردم نگاه هایش چشم تو و برگشتم شد پنهون بغلش تو و رسوند آرشان به رو خودش ترس با

  کردم حس کمرم روی رو سردی و شد زده بهم ای ضربه پشت از ناگهان که میگشتم آهو دنبال

  شد بلند جیغ صدای افتادم زمین روی

  بستم درد روی از چشامو بکشی؟ منو میتونی کردی فکر:شد اکو مغزم داخل صدای
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  بود معج تو نبود مغزم تو اینبار اما اومد باز صدا نذاشت که بشم بلند خواستم و گذاشتم زمین روی دستمو

  تهزندگی آخرایی دیگه.تریسآمی میدیش بهم داری تو و میخوام اون از فراتر قدرتی من!نگرد کردم تسخیرش که کسی وجود تو منو+

  چطور؟ اما بهش؟ میدم دارم من و فراتر؟ قدرت گفت اون بشه بیشتر آرشان زن جیغ شد باعث که شیطانی ی خنده و

  خوبی؟:گفت نگرانی با آتروپات نشست بازوم روی دستی

 خدای بودن؟ وسیله اونا ییعن کردم نگاه زنش و آرشان به نشستم تخت روی و شدم بلند کمکش به و دادم تکون آره معنی به سری

  چرا؟ کرده؟ چیکار آهو خبره؟ چه اینجا من

  خبره؟ چه اینجا بگید میشه:گفت آرشان

  شد خارج اتاق از سریع و بیارم دکتر باید خونیه پشتت:گفت داد با آتروپات زنم ب حرفی خواستم تا

  داشتم درد خیلی بود شده زده که بود زخمی بخاطر کمرم سوزش

  ��داشتنی دوست ظالم��  گرفتم دندون لبمو و بستم چشامو

  ۴۰_پارت#

  کجاست؟ دخترم:گفت اشک با آرشان زنه

  امنه جاش:کردم زمزمه

  میکنم خواهش خودم پیش بیارینش:داد ادامه التماس و گریه با

  دنب بهم دخترمو بگو بهشون بگو چیزی یه تو آرشان:گفت آرشان به التماس با نشنید من از جوابی وقتی

  آویسا آتروپات کردم نگاهشون و کردم باز چشامو شنیدم رو نفر چندین قدم صدای و شد باز در

  ماهک

  باراد

  پزشک
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 که چطونه؟نمردم:وگفتم دمز زور به لبخندی بودن پریده رنگ و ترسیده همشون شدن وارد آرشان دختر همراه به و آسا آخر در و

  شد جمع آسا به حواسم شد مشغول و خوابوند منو دکتر شو ساکت:گفت خشم با آویسا

 ! نبود خودم دختر مثل نگاهش میکرد نگاه کمرم به و نشسته ساکت

  ممکنه غیر این نه نه بود؟ دخترم فراتر قدرت اون یعنی دخترم؟ یعنی کشید تیر قلبم

 استهناخو درد روی از و گرفت شآتی کمرم لحظه همین در دادم سوق داد بغلش تو دخترشو که آرشان زنه به و گرفتم آسا از رو نگاهم

  زدم داد

 رو اجازه این من:زدم ادد و کردم مشت دستمو میکنم حکمرانی من و میمیرن همه زودی به اولشه این:پیچید مغزم تو باز صدای

  بود دهش قرمز کردم نگاه آسا های چشم به نشده تموم کارم هنوز بانو:گفت پزشک که شدم بلند جام از نمیدم

  شده؟ ؟چیزی آبجی:گفت آویسا

 بجیآ:گفت آویسا شد بلند یهوبق آتروپات و آویسا داد صدای دیوار به چسبوندمش و گذاشتم گردنش روی دستمو و رفتم آسا سمت به

  شدی؟ جسمش وارد چطور:کردم زمزمه میکنی؟ چیکار داری

 ! کردم زندش من بود مرده قبالً دخترت:خورد تکون آسا لب

  میگفت چی شد شل دستم

  کردم نگاهش ناباور

  بست نقش چشمم جلوی خاطرات و بست چشاشو

 اون یکنهم تهدیدشون آسا میبینن تیوق بعد و اذیتشمیکنن و آزار جنگل یه داخل و بودن نفردزدیده چند رو آسا بود رفته اردو به وقتی

 ! میکشن رو

 ! پیش سال هفت درست

 ... تا اینجا برگردم که بوده منتظر سال هفت یعنی کرده؟ زندگی من کنار آهو ساله هفت یعنی

  مرده؟ ساله هفت من آسای یعنی

  خبره؟آبجی؟ چه اینجا:گفت بهت با آویسا افتادم زمین روی و شد خم زانوهایم فهمیدم؟ تازه من و نیست ساله هفت دخترکم
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  جلو بیان نداد اجازه و گرفت بقیه سمت به دستشو آسا

 مرگ تقاص وقتشه حاال.یسآمیتر شدم موفق و کنم حمله بهت و روح بشم بتونم تا کشتم خودمو فرارم از بعد:وگفت ایستاد جلوم

 چشمم تو اشک اومد بوجود آتیش بود گلوم روی که دستش بین داد فشار و گذاشت گردنم روی رو دستش بدی دوستمو و داداش

  ریخت و شد روان

  بودم حرکت بی من و میسوخت داشت گلوم

  ��داشتنی دوست ظالم�� میورد؟ در پا از منو دخترم ی چهره با داشت آهو

  ۴۱_پارت#

 اومد؟ کجا از صدا این کردم نگاش بهت با بده نجاتم مامان+

  گرفت درد قلبم این؟ پس میسوزوند گلومو داشت آهو

  دادم فشار و گذاشتم قلبم روی دستمو بود وجودم تو سم بخاطر اوایل که دردی مثل

  بده نجاتم بکش زنو اون زندم من مامان: شد تر قوی صدا

 تو و زدم پسش و شتمگذا دستش روی دستامو دخترم ببخش منو:کردم زمزمه و کردم نگاه احساس بی آسای های چشم تو اشک با

  مشسوزوند کم کم و بردم فرو قلبش داخل دستمو و رفتم آرشان زن سمت به سریع و کردم بیهوشش حرکت یه

  نداشت فایده آرشان دختر ی گریه و جیغ و بقیه و آرشان های داد

  شد خاکستر تمام و متنفرمممممم ازت:زد داد نفرت با و اومد در آهو شکل به آرشان زنه آخر ی لحظه

  میکرد نگاه آهو خاکستر به بهت با کردم نگاهش اشک با و گرفتم قرار جلوش شد خشک لحظه یک کن ول زنمو میزد داد که آرشان

  آمیتریس؟:کرد زمزمه میکرد نگاهمون بهت با بشه خبر با چی همه از که بود وقتش کنم فکر

 و مهمان قاتا تو ببر اونم)رشانآ دختر(کوچولو اوندختر ببر براش پزشک یه و اتاقش تو ببر رو آسا باراد:وگفتم گرفتم ازش و نگاهم

  باش مراقبش تو ماهک

  نداره وجود دیگه و مرد آهو چون کنی استراحت یکم بری بهتره:گفتم و کردم نگاه آویسا به
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  شدن خارج همشون ببر مهمان اتاق به رو آرشان:گفتم آتروپات به بعد

  کرد جمع رو آهو خاکستر آتروپات قبلش

 روی از گذاشت امتنه شد تموم کارش که بعد گردنم بعدش و شد کمرم کردن خوب مشغول پزشکمون و کشیدم راز د تخت روی

  بودن تختش روی شدم وارد و کردم باز درو رفتم مهمان اتاق سمت به شدم خارج اتاق از و شدم بلند تختم

  اومد تخت پشت از ای گریه صدای خانم؟ خوشگل:گفتم و بستم سرم پشت درو

  شده؟ چی:کردم زمزمه میریخت اشک و بود گذاشته پاش روی سرشو و بود کرده جمع پاهاشو رفتم اونجا

 و رتنف با نکردم؟ فکر وچولوک این به موقع اون چرا کشید تیر قلبم متنفرم ازت کشتی مامانمو تو:گفت نفرت با و کرد بلند سرشو

  نگرفتم باباتو من:گفتم مهربون گرفتی ازم بابامم حتی تو:داد ادامه اشکش

 انآرش بوی کردم بویش و مشگرفت محکم بغلم گرفتیشتو ازم یعنی کردی بغلش تو: زد داد و بزنه منو خواست و کرد حمله سمتم به

 ! میداد رو

 چرا هوآ ریخت منم اشک و دترکی بغضم میخواممممم بابامم و مامان من:زد داد گریه با کوچولو میخوام عذر ببخشید:کردم زمزمه

  کردی؟ اینکارو

  آه کردی؟ ضایاق این وارد رو معصوم طفل یه چرا کردی؟ کار وارد رو بچه یه چرا بگیری انتقام میخواستی که تویی

  ��اشتنید دوست ظالم�� شدم خارج اتاقش از و گذاشتمش تخت روی برد خوابش که کرد گریه اونقدر دخترکوچولو

  شدم آسا اتاق وارد ۴۲_پارت#

  پایین تانداخ سرشو و شد شرمنده من دیدن با میزدن حرف هم با و بود روبروش آرشان و بود نشسته تختش روی

  باشه پایین سرش دنبای من دختر:گفتم و کردم بلند سرشو و گذاشتم چونش زیر دستمو و نشستم تخت روی و رفتم سمتش به

  بکشمت میخواستم که ببخش منو:وگفت کرد نگاهم پشیمونی با

  کرد نگاهم یشرمندگ با سوزوندم کهدستتو ببخش تو:گفتم و گرفتم دستم تو بودم سوزونده که دستشو و زدم لبخندی

  اردو؟ اون:وگفتم گزیدم لبمو جانم؟:کردوگفت نگاهم سوالی کنم سوالی یه میخوام آسا:وگفتم بوسیدم پیشونیشو
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 نیک باور تا بخون ذهنمو:گفت که کردم نگاهش تردید با نیفتاده اتفاقی همچین بود زن اون تفکراته همش:وگفت وسط پرید خودش

  بخونم ذهنشو نبود نیازی کردم بغلش و زدم لبخندی

  ودب دلخوری نگاهش تو کردم نگاه آرشان به و شدم جدا آسا از کردی؟ بد حقم در اینقدر چرا:گفت آرشان

  رممیذا تنها رو شما میرم من:گفتم و گزیدم لبمو ماهه؟ چند فقط دخترم با بودن از من حق:کرد زمزمه

 تو لغزان کنی جدا خترمد از منو نداری حق دیگه:گفت شدم چشمش تو چشم و افتادم جلوش که کشید دستمو که شدم بلند جام از

  کردم نگاه هایش چشم

  نداشتم کارو این قصد ولی میکردم کنسلش باید داشتم قصدشم اگه که بود گفته جدیت با اونقدر

  مادرشوپاککنم؟ مرگ ی لحظه میخوای با بمونه طوری همین دخترت ی حافظه:کردم زمزمه

  دادم تکون آره معنی به سرمو میگی؟ رو رویا:گفت بهت با

 بغلش تو رو نآرشا و من رفتم فرو اآس آغوش در یهو آره:گفتم و گرفتم ازش و نگاهم بمونیم؟ اینجا میذاری یعنی:داد ادامه تر ناباور

  میشیم خانواده باالخره جون آخ:زد جیغ بود گرفته

 ! میخوامت یلیخ داشتنی دوست ظالم:زد لب میکرد نگاهم لبخند با که خورد آرشان به چشمم که اومد لبم روی لبخندی

  کن ولمون مادر آسا:گفتم و گزیدم لبمو نشد متوجه آسا که گفت جوری

  رمدا دوستتون خیلی:وگفت کات آرشان ی گونه روی بوسم یه و من ی گونه روی بوس یه و کرد رهامون آسا

 . کرد لمبغ آرشان که کن صبر بگم خواستم بگم هم بقیه به برم:گفت میرفت در سمت به که همونطور و شد بلند

  کردم نگاهش تعجب با

  کردی؟ دریغ ازم دخترمو و خودتو ساله چند ظالم خانم خب خب:وگفت زد شیطونی. لبخند

  نمیدونم:گفتم و کردم نگاه سرم باالی به

  نگفتم چیزی و دمکر نگاه هایش چشم تو بشه سالی هفده یه کنم فکر اینجا سالم پونزده اونجا دوسال:وگفت کرد سکوتی

  داری؟ چی تو مگه لعنتی دارم دوستت باز وای کردی حقم در که هایی ظلم ی همه با:داد ادامه خودش
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 درک تونست و شد بزرگ وقتی مادرشی تو کنه فکر که جوری کن مادری براش و کن پاک رو رویا ی حافظه:گفت شد جدا ازم وقتی

 اهم بشی تنبیه باید سپ هوم:وگفت زد لبخندی بگی تو هرچی:گفتم و کردم حلقه گردنش دور دستمو میاریم یادش رو حقایق کنه

  چی؟ یعنی:وگفتم کردم

 زبا شدت با در لحظه مونه که گرفت خندم پروییش از بیاری بچه برام باید:وگفت گذاشت شکمم روی دستشو و کرد نگاه چشمام به

  میکردن نگاهمون جبتع با همشون باراد ماهک آسا آتروپات آویسا شدم روبرو چشم جفت چند با که برگشتیم در سمت به شد

  شد سرخ آسا باشم تنها زنم با میخوام بیرون تویلست؟برید مگه هووی:گفت اخم با آرشان

  نیستید؟ عقد که شما:گفت پرویی با آویسا و

  خنده زیر زدن همشون حرفم این با نگرفتیم طالقم ولی:وگفتم کردم آرشان به نگاهی شیطونی با

  یمرفت در سمت به و گرفت دستمو و شد بلند بذاریم تنها رو عاشق دوتا این بریم بیایین:گفت آتروپات

 . بوسید رو آسا پیشونیه

  نکن اذیتش ععع:وگفت کرد بغل رو آسا آویسا پایین انداخت سرش و شد سرخ خجالت از آسا

 منتظر و زدم مهربون لبخند ؟قانونی صورت کنم؟به ازدواج ماهک با من میشه میدید اجازه اگه ببخشید:گفت باراد و خندیدم هممون

  چتونه؟:گفتم تعجب با زدم ذل من به همه دیدم که بده جواب آویسا بودم

  داد تکون آره معنی به سرشو من؟:گفتم تعجب با بگو چی یه تویی ملکه:گفت آویسا

  زدن لبخند باراد و ماهک چیکارم من دارن دوست همو دونفر وقتی خب:وگفتم کردم جمع خودمو

 ):  پایان خندیدن همه دوباره و یوهو داریم مراسم امشب پس:گفت آویسا

  نداره واقعیتی هیچ و بود من ذهن ساخت و تخیلی کامال رمان این
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمن /http://forum.cafewriters.xyz 

  :وبسایت/http://cafewriters.xyz 

  :اینستاگرام

/http://instagram.com/cafewriters_xyz 
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