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 داستان باطل شدگان نودهشتیا

 

 به نام خداوند عشق آفرین           انیسم،همان یاور نازنین 

 

 نام داستان:

 شدگانباطل

 نام نویسندگان: 

 اعظم شاهپوري، مهسا اسالمي کاربران انجمن نودوهشتیا 

(Flame )گل آتش 

  

 ژانر: 

 عاشقانه، تخیلي، درام 

 ساعات پارت گذاري: 

 روزي دو پارت 

 خالصه: 

ها با شان را بدانند. آنها قدر خوشبختيکه آندهد. تا اینشان قرار مياي صمیمي و امیدوار که خداوند مشکالتي در مقابلخانواده

ها با وحدت و صمیمیت مشکالت را کند. آنها را سست نميایستند و طوفان و سیل مشکالت، آنقدرت در مقابل مشکالت مي

توانند تا پایان با یکدیگر متحد باشند و از پس مشکالت ها ميها را جدا کند؛ ولي آیا آنارند چیزي آنگذگذارند و نميپشت سر مي

 بر بیایند؟! 

 مقدمه: 

 حد و حصر استعشق یک نیروي بي

 کند کنیم مهارش کنیم ما را نابود ميوقتي تالش مي

 خواهیم آن را اسیر کنیم وقتي مي

 کنیم تا درکش کنیم تالش مي کند و وقتيما را برده خود مي

 گذارد ما را با احساس گم گشتگي تنها مي

 

 رمان باطل شدگان/اعظم شاهپوري.مهسا اسالمي

 

 

 

 پارت اول

 

کنند. این سرزمین خیلي کس از وجودش خبر ندارد، مردمي عجیب زندگي ميدر سرزمین بزرگي به نام آدریانوس که هیچ

کند. مردم سرزمین تحت تاثیر رفتار زورگو، مستبد و قدرتمند بر آن حکم فرمایي مي انگیز است. پادشاهيبزرگ و شگفت
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هاي زیبا داشتند که این هاي بزرگ و بالاند. مردم سرزمین شاخرحم شدهزورگویانه پادشاه قرار گرفته و مردمي زورگو و بي

 ي روان و زالل قرار دارد.اي است که بر روي آبویژگي در هر کدام متفاوت بود. این سرزمین جزیره

 

ها جاي دست تک آنهاي تککند که با همه فرق دارند؛ زیرا بر روي بال و شاخاي زندگي ميدر بین مردم این سرزمین خانواده

 گویند:ها مياست. مردم به آن

 

 ن جاي دست، مهر باطل است که خداوند بزرگ بر روي شاخ و بال شما گذاشته است و شما نفرین شده هستید.ای -

 

شک مجازاتي جز مرگ ها رابطه برقرار کند، بيکنند و پادشاه دستور داده است که هرکس با آنهمه از آن خانواده دوري مي

 کنند.ي سرزمین زندگي ميترین نقطهبه سختي در پستها بسیار تنها و مظلوم هستند و نخواهد داشت. آن

 

آن خانواده که شامل دو دختر و دو پسر بود که به ترتیب هامان، آتوسا دوقلو بودند و دنیس، الماس هم دوقلوهاي کوچک خانواده 

کنند و پابرجا و محکم يها در کنار یک دیگر زندگي مبودند. عضو مهم خانواده پدر و مادري با تحمل باال که در تمام سختي

ها ناراحت و افسرده نشوند. مثالً داد که آنهستند. آرتیمیس مادر خانواده، همیشه وضعیت را براي کودکانش جوري جلوه مي

داد که کودکانش فکر کنند آنها خاص و محبوب هستند و مردم خود را در حدشان دوري مردم از خودشان را جوري نشان مي

ترین موضوع اسم پدر خانواده است که آدریانوس نام سرزمین آنها بود. پادشاه تالش فراوان کرد که این موضوع بینند. عجیبنمي

را عادي جلوه بدهد؛ ولي نتوانست این کار را بکند؛ زیرا همیشه مردم در شک، تردید و سردرگمي بودند که علت این شباهت 

 چیست؟!

 

کردند که اسم آن خانواده را ترسیدند و جرعت نميها به شدت از پادشاه خود ميزیرا آنولي کسي جواب این سوال را نیافته بود؛ 

 در نزد پادشاه بیاورند.

 اش در هم شد و با صدایي لرزان و پر درد گفت:هاي کشیدهآرتیمیس ابرو

 

 اي؟!بهانه هاي معصوم را دلداري بدهم؟! با چهصبوري هم حدي دارد، دیگر طاقت ندارم! چگونه این بچه - 

 

 هاي همسرش را نوازش کرد و با لحن مهربان و دلسوز گفت:آدریانوس با لبخندي مردانه و صبور، شانه

 اي روشن و زیبا امیدوار باش!نگران نباش! به آینده -

 

 اش فرزندانش را به جمع شدن، دعوت کرد:با صداي بلند و محکم

 

  -هامان! آتوسا! دنیس! الماس! 

 

اف هایشان بیرون آمدند و به ترتیب قد رو به روي پدرشان ایستادند. آدریانوس نفس عمیقي کشید، صدایش را صاتاقها از بچه

 کرد و با لحن محکم و استوار گفت:

 

اید و موقع آن رسیده است که با بعضي از حقایق تلخ زندگي رو به رو شوید. شاید این حقایق تلخ و دلخراش دیگر بزرگ شده - 

 ها روبه رو شوید. ولي شما مجبور هستید که با آن باشند؛
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 پارت دوم 

 آرتمیس جلو آمد و با دلسوزي مادرانه گفت: 

 آدریانوس! چیزي نگو. -

 آدریانوس دستش را بر روي قفسه سینه همسرش گذاشت و با ابهت گفت: 

وند که از کسي بشناند و ممکن است خودشان بفهمند. پس بهتر است قبل از اینها بزرگ شدهیگر سکوت کافي است! آند -

 ها بگوییم. خودمان به آن

ها از رفتار پدر و مادرشان تعجب کرده بودند. سکوت کردند و وقتي سکوت همسرش را دید به سمت فرزندانش برگشت. آن

 اي پدرشان آدریانوس شدند. آدریانوس با همان ابهت قبل ادامه داد: هي حرفمنتظر ادامه

 شاید تا به حال مادرتان دلیل رفتار مردم را به خاص و محبوب بودن ما توجیح کرده باشد؛ ولي این گونه نیست.  -

شده بودند و از  ها برایش سخت و دردناک بود و کلمات در ذهنش پخشفرما شد. گفتن آن حرفشان حکمسکوت سختي میان

حرف زدن عاجز شده بود. دستي میان گیسوان طالیي کوتاهش کشید و با عجز و ناتواني به همسر مهربانش خیره شد؛ ولي انگار 

 توانست حرفي بزند. او نیز نمي

 اش گفت: بعد از چند ثانیه آدریانوس سکوت را شکست و با همان ابهت و مردانگي همیشگي

کنند؛ ولي ها براي تک تکتان سنگین تمام خواهد شد؛ ولي مجبور به گفتن آن هستم. مردم از ما دوري ميفدانم که این حرمي -

 ایم. گویند که ما از سوي خداوند طرد شدهدلیلش محبوبیت ما نیست؛ بلکه به خاطر نفرت از ما است. همه مي

اش نشسته بود، رو به پدرش ي ظریف که روي پیشانيي تعجب جمع کرد و با اخمالماس، لبان کوچک و زیبایش را به نشانه

 پرسید: 

 طرد شدن به چه معنا است؟!  -

 اش را تر کرد و بعد از مکثي کوتاه جواب داد: آدریانوس لبان خشک

  -به این معنا است که خدا ما را از خود دور کرده! 

 الماس با تعجب و صداي لرزان گفت:

 دوست ندارد؟!به این معنا است که خدا ما را  -

  

 آدریانوس سرش را به عالمت منفي تکان داد و با لبخند اطمینان بخشي گفت: 

هاي ما وجود دارد، برچسب ایم؛ ولي به نظر من این جاي دستي که بر روي شاخ و بالکنند که ما طرد شدهها فکر مينه! آن -

 برترین انسان است. 

 زد و با طعنه گفت: هایش را در هم کشید. نیش خندي هامان اخم

اي هستیم؛ نه تنها از سوي هاي طرد شدهگویید؟ ما انسانایم؟! پس چرا هنوز به ما دروغ ميگویي که ما بزرگ شدهگر نميم -

 ایم! خدا، بلکه از سوي پادشاه و تمام مردم نیز طرد شده

ا محکم پشت سرش بست. د از خانه خارج شد و در رهاي بلنبعد اتمام حرفش انگار تمام خشمش در پاهایش جمع شده بود. با قدم

 آتوسا با لبخندي مهربان و دلسوزانه که آن را از مادرش یاد گرفته بود جلو آمد و گفت: 

  -روم تا او را آرام بکنم! نگران نباشید! من مي

 اش به سمت درب خانه حرکت کرد. با متانت همیشگي 

شان خرابهاي کوچک در نزدیکي آب بود. کمي به اطرافش نگاه کرد خانه خارج شد. خانهدر را به آرامي باز کرد و با وقار از 

 و بعد از دو دقیقه او را که بر روي یک تخته سنگ کنار آب نشسته بود پیدا کرد. 



 

novelfor.ir 

 داستان باطل شدگان نودهشتیا

از  کرد. بعدبا دیدنش حسي متفاوت به وجودش راه پیدا کرد؛ حسي دردناک و غیر عادي! در قلبش احساس درد و فشردگي مي

هاي آرام و کوچک به سمت برادرش رفت. وقتي به او رسید از پشت دستش را بر چند ثانیه بر احساسات بدش غلبه کرد و با قدم

 ر آن را به صورتش آورده بود گفت: ي چپش زد و با لبخندي که به زوروي شانه

 نها بگذاریم. ها تقدر رنجور نباش! ما نباید پدر و مادرمان را در این سختيهامان آن -

 نگاهي بیندازد با صداي غضبناکي گفت:که به خواهرش نیمبدون آن

 اند ها به ما دروغ گفتهاما آن -

ش گذاشت، بر ناگهان نفس آتوسا بند آمد. صورتش کبود شده و بر روي زمین افتاد. دستانش را بر روي گردن سفید و خوش تراش

 ش کرد. روي زمین قلت خورد و براي زنده ماندن تال

 خورد. در کمال تعجب برادرش با بي تفاوتي تمام به تقالهاي او خیره شده بود و لبخندي عمیق بر روي لبانش به چشم مي

 با تمام تواني که در جانش مانده بود چنگي بر پاي چپ برادرش زد و با چشمانش عاجزانه از او کمک خواست. 

شد. هامان سریع به سمت خواهرش دویید و با ها دور ميدرست همان موقع صداي پایي از دور به گوش رسید که انگار از آن

 حالتي ترسان و پراضطراب تالش کرد که به او کمک کند.

  

 پارت سوم 

حشت به او خیره شد و کمي چند سیلي محکم در گوشش زد تا حالش خوب شود. چند ثانیه بعد آتوسا به خودش آمد. با ترس و و

 دور شد. در حالي که بدنش به لرزه افتاده بود، با صداي لرزاني گفت:

 تو این کار را کردي؟! -

 تند تند سرش را تکان داد و با بغض و صداي لرزان گفت: 

  -دانم که چرا این اتفاق افتاد. نه! من نمي

 زند گفت: درحالي که انگار با خودش حرف ميآب دهانش را فرو داد. آرام دستي بین گیسوانش کشید و 

  -انگار که روح از بدنم جدا شده بود. 

اش کرد بر اعصاب خود مسلط باشد لبخندي مهربان زد. دستش را بر روي شانهآتوسا نفسي عمیق کشید. درحالي که سعي مي

 کشید و با دلسوزي گفت: 

  - -ه خانه برگردیمفراموشش کن! حال که اتفاقي نیافتاده است. بیا تا ب

 شان حرکت کردند. هامان با لبخند دستش را در دستان خواهرش گذاشت و هر دو به سمت خانه

 آرتمیس با دیدن پسرش سریع به سمتش رفت و با غم گفت: 

  -پسرم! من... 

 هامان بین حرفش پرید و با لبخندي دلنشین و زیبا گفت:

 قیقه قبلم ببخشید! را به خاطر رفتار چند د شما بهترین مادر و پدر دنیا هستید! من -

اي بر روي دستان پسرش زد. ناگهان مانند چند دقیقه قبل باز دوباره تغییر اش جاري شد و بوسهآرتمیس اشک بر روي گونه

 هاي غلیظ و صداي پرخشمي گفت: حالت داد و با اخم

  -روم. من دیگر مي

اس با اهر دوقلویش آتوسا مشترک بود رفت و در را محکم پشت سرش بست. المسپس با سرعت به سمت اتاق کوچکش که با خو

 جب گفت:هاي کوتاه به سمت مادرش رفت و با ترس و کمي تعقدم

 مادر! چه اتفاقي براي هامان افتاده است؟!  -
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 با ترس گفت:  را کشید و آرتمیس که انگار در فکر فرو رفته باشد چیزي نگفت. دنیس به سمتش رفت و آرام لباس بلند و زیبایش

  -مادر! حالت خوب است؟! 

د. آدریانوس با ولي او جوابي نداد. ناگهان از چشمانش، دماغ و دهانش مقدار زیادي خون بیرون ریخت و بعد بر روي زمین افتا

ا تکان جانش ردیدن آن صحنه درجایش میخکوب شد. آتوسا با وحشت به سمت مادرش دویید و با تمام توانش، بدن سرد و بي 

ها بر روي دو زانواش نشست. با صداي پر هاي محکم به سمت همسرش و دخترش رفت و کنار آنداد. آدریانوس سریع و با قدم

 اش بود رو به دخترش گفت: ي غرور شکستهدردش که نشان دهنده

  -دخترم! خواهر و برادرت را به اتاقشان ببر. 

ماندن کند؛ ولي پدرش این اجازه را به او نداد. با ناامیدي به سمت آن دو کودک معصوم  آتوسا خواست اعتراض کند و اصرار به

که با چشمان گرد شده و دهان باز مانده از تعجب به آن صحنه خیره شده بودند، رفت. دست هردو را گرفت و با سرعت به سمت 

 به آن تکیه داد. اتاقشان دویید. در را باز کرد و وارد اتاق شدند. آرام در را بست و 

ها طاقت نیاورد. سد شان در اتاق پیچید. آتوسا با دیدن گریه آنبا بسته شدن در بغض کودکان شکست و صداي هق هق گریه

 نفس افتاده بود گفت: ي زیاد به نفسهایش شکست و به گریه افتاد. الماس به سمت خواهرش رفت و درحالي که از گریهاشک

 راي مادرمان افتاد؟! خواهر! چه اتفاقي ب -

هایش را پاک کرد. با لبخندي مهربان به چشمان خیس از اشک دو کودک آب دهانش را پایین داد و قطرات اشک روي گونه

 ها نترسند.معصوم رو به رویش خیره شد. غم را به فراموشي سپرد و تالش کرد که خود را آرام نشان بدهد تا آن

 

 پارت چهارم 

 ***قصر*** 

سردین تنها پسر پادشاه که برعکس پدرش، قلبي رئوف و دلسوز داشت و از کمک به مردم بیمي ندارد. هر روز سر این 

 موضوع در قصر دعوایي برپا بود که پادشاه با مهرباني پسرش مخالف بود. 

گاه کرد. در آن موقع از شاهزاده جوان به قصد رفتن به شکار تیر و کمانش را برداشت. از اتاقش خارج شد و به اطرافش ن

 برد. سکوت لذت مي صبح همه خواب بودند، همه جا در سکوت فرو رفته بود و شاهزاده جوان از این

اش کشید. اي که بر روي دیوار قصر بود به آسمان خیره شد. دستي میان گیسوان سفید یخيلبخندي زیبا و مردانه زد و از پنجره

 کرد حرکت کرد. و کشیده به سمت محلي که ترسکایا )اسب( در آن زندگي ميهاي محکم صاف ایستاد و با قدم

ترسکایا اسب نري است که از سر تا پاي او به رنگ سفید هست. با غرور به ترسکایا که درحال یونجه خوردن بود خیره شد و 

 گفت: 

 ترین دوست هستي! و با معرفتها فقط یک اسب معمولي باشي؛ ولي براي من، بهترین ي آدمشاید تو براي بقیه -

 هاي نرم او کشید و با لبخندي کوچک گفت: آرام دستش را بر روي یال

 -وقت شکار هست.  

 ***خانه آدریانوس*** 

اش زد. به سمت تخت دنیس رفت، خم شد و اش گذاشت و بوسه نرمي بر روي پیشانيآتوسا آرام سر الماس را بر روي بالشت

 . ي نرمش را بوسیدگونه

را باال  آرام به سمت کلید برق رفت و چراغ را خاموش کرد. از اتاق خارج شد و با عجله به سمت اتاق مادرش رفت. دستش

 . ي در گذاشت و به آرامي آن را پایین کشیدآورد، بر روي دستگیره

واب بسیار ود. صورتشان در خآرتمیس بر روي تختش خوابید و آدریانوس سرش را بر روي دستان او گذاشته و به خواب رفته ب

 معصوم و دوست داشتني بود. 
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هاي آرام به سمت اتاقش حرکت کرد، وارد اتاق شد؛ ولي ها نهاد. با قدماي بر روي پیشاني هر دو آنوارد اتاق شد و آرام بوسه

د که س از پشت شنیبرادرش آن جا نبود. درد خیلي بدي را در قسمت چپ کمرش احساس کرد و بعد صداي غرشي شبیه به خر

 باعث شد مو بر بدنش سیخ شود. 

ملي به او خیره آب دهانش را پایین داد و با یک تصمیم ناگهاني به سمت عقب برگشت. هامان با لبخند خیلي بزرگ و غیرقابل تح

 شده بود. 

ي سمت چپ نهیت مشتي به شابا دیدن ناگهاني او در پشتش جیغ بلندي کشید. ولي سریع آن را با دستانش مهار کرد. با عصبان

 برادرش زد و با اخمي غلیظ و پر حرص گفت:

  -ترسیدم! این چه کاري بود که انجام دادي؟!  

هامان پوزخند صدا داري زد و محکم خواهرش را به کناري پس زد. به سمت تختش رفت، خود را بر روي آن انداخت و 

 چشمانش را بست. 

آورد یک بار که با پدرش دعوا کرده بود و از خانه خارج شده ني از خانه خارج شد. به یاد ميآتوسا آهي کشید و با تصمیم ناگها

اي که  بود بدون آن که بخواهد به یک مکان فوق العاده زیبا رسیده بود. بعد از چند دقیقه آن مکان را پیدا کرد. بر روي صندلي

 آن جا بود نشست و به اطرافش نگاه کرد. 

 هاي بزرگ و سبز! هایي با تنه هاي تنومند و برگخورد، درختهاي متفاوتي در اطرافش به چشم ميازهها با انددرخت

 ***سردین*** 

 کرد. دستي به شکمش کشیدم و به همان مکان همیشگي هدایتش کردم. جایي که آرامش خاصي را به آدم منتقل مي

ختري با چشمان آبي آسماني به همراه مژگان پرپشت و حالت دار، تر چشمم به دختري زیبارویي افتاد. ددر چند متر آن طرف

 گیسوان خرمایي رنگ حالت دار، لبان قلوه اي سرخ، پوستي گندمي رو به سفید و قدي متوسط بود. 

 ناگهان دختر به من خیره شد و با ترس و وحشت فریاد زد: 

 -ي درخت بزرگ از باالي... مواظب باشید! یک تنه

 اي پرت کرد. ه نداد. با تمام توانش به سمتم دویید و من را به گوشهحرفش را ادام

اي بزرگي از آن ي درخت عظیمي بر روي او افتاد. تنه درخت به شاخش اثابت کرد و تکهدخترک بر روي زمین افتاد و بعد تنه

 اي افتاد. جدا شد و به گوشه

کردم که یک انسان را جانش خیره شدم. عذاب وجدان بدي داشتم و حس ميبا ناباوري و دهان باز مانده از تعجب به بدن بي

 ام. کشته

هایش قرار داشت افتاد و جان به سمتش حرکت کردم. ناگهان چشمم به جاي دستي که بر روي شاخ و بالهاي آرام و بيباقدم

 ناخودآگاه زمزمه کردم: 

  -شده!طلبا 

 آب دهانم را قورت دادم و با صداي لرزان و پرتردید گفتم: 

  -یک باطل شده جانم را نجات داد! 

 نفسي عمیقي کشیدم و با جمالتي مانند: 

 « اتفاق خاصي برایش نیفتاده است»

 فایده بود. سعي بر آرام کردن خود داشتم؛ ولي بي

 ***خانه آدریانوس*** 

 را باز کرد و به همسرش که سرش را بر روي دستان او گذاشته بود خیره شد.  هایشآرتیمیس آرام چشم

هایي که بعد از آن وقتي که هامان وارد اتاقش شد را به یاد اش پاک شده بود و اتفاقآورد. انگار که حافظههیچ چیز را به یاد نمي

 آورد. نمي
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هاي دیدن چشم و سرش را از روي دستان همسرش برداشت. بااي کشید آدریانوس با خستگي چشمانش را باز کرد و خمیازه

 بازش لبخندي مهربان زد و با دلسوزي و کمي نگراني گفت:

 حالت چطور است؟!  -

  

 آرتمیس آب دهانش را قورت داد و با سردرگمي گفت:

 ست؟ وقتي هامان به اتاقش رفت چه اتفاقي افتاد؟!اچه اتفاقي براي من افتاده  -

 در خورد. آدریانوس صدایش را صاف کرد و با صداي محکم و بلند گفت:چند تقه به 

 داخل بیا! -

  

 پارت پنجم 

اي نگران و رنگي پریده، پا در اتاق نهاد. آب دهانش را قورت داد و با صداي لرزان و پر در به آرامي باز شد و هامان با چهره

 استرس گفت:

 چند ساعت است که از خانه خارج شده و بازنگشته است. پدر! مادر من خیلي نگران آتوسا هستم! او  -

 همان موقع کسي با مشت به در خانه کوبید. آدریانوس با سرعت و جلوتر از همه به سمت در رفت. 

 ***سردین***  

ر روي دستانم را زیر پاها و گردنش گذاشتم و او را از زمین جدا کردم. باد گیسوانش را به رقص درآورده بود. به آرامي ب

 ترسکایا نشستم و شکمش را نوازش کردم. به صورت زیباي دخترک که بر روي پاهایم بود خیره شدم و با نفرتي عمیق گفتم:

 بخشم!  ات را نميگاه تو و خانوادهباطل شده! هیچ -

ي دور ها را به یک خانهآنهاي مردم داشتند؛ ولي پدرم اي درمیان خانهدانستم؛ زیرا چندین سال پیش خانهاش را ميراه خانه

 افتاده تبعید کرد. 

کردم؛ ولي روزي حرفي به من زد که هیچ گاه اوایل از کار او شرمگین بودم و هر روز سر این موضوع با او بحث مي

 فراموشش نخواهم کرد. 

که اسمش بر روي سرزمین است قصد داشت که سرزمین را از چنگ من در بیاورد. وقتي با شکست رو آدریانوس با حیله این»

 « ها قلبي چون سنگ دارند!به رو شد براي انتقام جان مادرت را گرفت! باطل شده

 بود، بستم.  ها رسیدم. اسبم را به درختي که کنار دیواري باطل شدهبعد از دو دقیقه به خانه

از اسب پایین آمدم، لباس بلند و سفیدم را مرتب کردم و مقابل در ایستادم. قصد داشتم که به آرامي در بزنم؛ ولي با به یاد آوردن 

کردم که کوبیدم احساس مياي که به در ميهاي پدرم دستم را به عقب برده و چند مشت محکم به در کوبیدم. با هر ضربهحرف

 زنم. رت آدریانوس ميمشتي بر صو

اي قرمز، پوستي سفید و قد بلند و مردي با همان موقع در باز شد و زني با گیسوان لخت فندقي، چشمان سبز کم رنگ، لبان قلوه

اي صورتي با پوستي سفید و قد بلند. پسري با گیسوان لخت طالیي، چشمان گیسوان لخت طالیي، چشمان آبي کم رنگ، لبان قلوه

 د از خانه خارج شدند. اي صورتي، پوست گندمي و قد بلن، لبان قلوهسبز پرنگ

 اند. زن با دیدن دختر در دستان من جیغ بلندي کشید و به سمتم دویید. هایشان مشخص بود که خیلي نگران و مضطرباز صورت

رو از خانه خارج شد و دو کودک زیبا سریع چند قدمي عقب رفتم و با اخم به سر تا پاي زن خیره شدم. همان موقع دوباره در باز

 شدند. 

 ها دختري هشت ساله با گیسوان حالت دار طالیي، چشمان آبي، لبان کوچک قرمز، پوست سفید و دیگري پسري هشتیکي از آن

 ساله با گیسوان لخت فندقي، چشمان آبي پررنگ، لبان کوچک صورتي و پوست گندمي بودند. 
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ها با پدر و مادرشان بد رفتار کنم. دخترک به سمتم مي داشتند و اصالً دوست نداشتم که جلوي آنهاي زیبا و معصوکودکان چهره

 آمد، دستم را گرفت و درحالي که چشمان آبي و زیبایش لبریز از اشک شده بود با صداي لرزان و پر بغض گفت:

 اخ او شکسته است؟  چه اتفاقي براي خواهرم افتاده است؟ چرا ش -

کنند. شاخ هر کنند و بعد دیگر رشد نميها از نوزادي تا سن شصت سالگي رشد ميرنگ گیسوان هر فرد است، آن ها بهشاخ

صرش من باشم، انسان مانند قلب دومش است که بدون آن قادر به زنده ماندن نیست. از این که اتفاق بدي براي او بیفتد و مق

 ترسیدم.مي

 دم آمدم. درست باالي سرم ایستاده بود:با صداي پراضطراب و نگران زن به خو

 ، لطفاً یک کاري بکنید.منتظر چه چیزي هستید؟ حال دخترم بد است -

زدم که آدریانوس باشد رفتم. دختر را به سمتش گرفتم و با هایش افتاده بود و حدس ميآرام به سمت آن مرد که در اثر غم شانه

 نم گفتم: کردم نفرت را از آن دور بکصدایي که سعي مي

  -من پزشک را به این جا مي آورم. 

 مرد ناگهان چشمش به عالمتي که بر روي شاخ سمت چپم بود افتاد. چشمانش گرد شده و دهانش کمي باز ماند و با حیرت گفت: 

  -ش... شما... شاه... شاهزاده... هس.. هستید؟! 

 هایي که در هم بودند گفتم: مان قرار داده شده. با غرور و اخمبر روي شاخ من و پدرم شکل تاج است که براي نشان دادن مقام

  -بله! درست فهمیدي.  

 سرش را پایین انداخت و به وضوح پوزخندش را دیدم. با طعنه و تحقیر گفت: 

 ها از خیلي چیزها محروم هستیم. اگر شما شاهزاده هستید، باید بدانید که ما باطل شده -

 آورد. که قلبم را به لرزه در مي در صدایش غمي نهفته بود

 *آرتمیس* 

هایم نشاندم و سرم را به اش گذاشتم.. لبخند غمگیني روي لبهاي مردانه و قويبه سمت آدریانوس رفتم، دستم را بر روي شانه

 اي گفتم: گوشش نزدیک کردم و با صداي آرام و عصبي

  -حال که قصد کمک دارد تو نگذار! کافي است! 

 کردم از تمسخرش کم بکنم، گفتم: کم را محکم بر روي یکدیگر کشیدم و با صدایي که سعي ميلبان خش

  - گذارید!اگر این لطف را به ما بکنید منت بر سر ما مي

شاهزاده پسري با گیسوان لخت سفید یخي، چشمان طوسي، دماغ کشیده و خوش فرم، پوست سفید و قد بلند بود. آتوسا را به سمت 

 نوس گرفت و با تمام نفرتي که در چشمانش نشسته بود به او خیره شد و با صداي محکم مغرورش گفت:آدریا

 روم، نگران نباشید.من به دنبال پزشک مي -

 اش به دخترکم نگاه کرد. هاي به غم نشستهآدریانوس دستانش را به سمت آتوسا دراز کرد و او را در آغوش کشید. با چشم

  

 پارت ششم 

ودکانه و شاهزاده بدون هیچ حرفي سوار بر اسب سفیدش شد و از آن جا دور شد. الماس پایین لباسم را کشید و با صداي ک

 معصومش گفت: 

  -مادر! هامان نیست.  

ه خبر رفته بود؟ آدریانوس درحالي که با سرعت وارد خانبا تعجب به اطرافم نگاه کردم. آري از هامان خبري نبود؛ ولي چرا بي

 شد، گفت: مي
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  -شود! به هرکجا که رفته باشد مهم نیست. دخترم جلوي چشمانم دارد پرپر مي

ز شباهت وارد اتاق آتوسا شد و او را بر روي تختش گذاشت. صورت زیبایش به سفیدي برف شده بود و به سرماي زمستان نی

 داشت. 

 کردند گفتم:لماس و دنیس که با ترس و غم به ما نگاه ميه اام به آرامي اشک چشمانم را پاک کردم و رو ببا انگشت سبابه

 ام از آن جا خارج نشوید. تان بروید و تا اجازه ندادهها به اتاقبچه -

ام خورد در جایم باال پریدم و با وحشت و هر دو چشمي زیر لب گفتند و سریع به سمت اتاقشان رفتند. با دستي که بر شانه

 م. سردرگمي به عقب برگشت

 دانستم، کشید و با صدایي که سعي داشت از لرزشش کم کند گفت:آدریانوس آهي سوزناکي که آن را از او بعید مي

 خداکند که اتفاقي براي دخترکم نیفتد.  -

بر شان رفتم و کنارشان هاي بلند و لرزان به سمتاش را نوازش کرد. با قدمبر روي تخت و کنار آتوسا نشست و به نرمي، گونه

 روي تخت نشستم. 

آمد و تمام بدنم به ام نشسته بود شکست. نفسم از گریه زیاد باال نميدیگر طاقت نیاوردم؛ بغضي که از خیلي وقت پیش در سینه

لرزه افتاده بود. ناگهان در گرمي آغوشش فرو رفتم. آري! او من را در آغوش کشیده بود. با صداي بلندتري گریه کردم به 

 هقم در اتاق پیچید. صداي هقاي که گونه

آرام دست لرزانش را باال آورد و بر روي کمرم قرار داد و به آرامي کمرم را نوازش کرد. از کودکي وقتي ناراحت و غمگین 

 شد. ام بیشتر از پیش ميکرد گریهبودم اگر کسي به من محبت مي

 گفتم: لبان خشکم را با زبانم تر کردم، صدایم را صاف کردم و با بغض

 اش تنگ شده! هاي دوست داشتنيبخشم! دلم براي لبخنداگر اتفاقي براي دخترکم بیفتد خودم را نمي -

 ي پر بغضي کرد و با صداي لرزان گفت: خنده

  -امروز صبح آخرین لبخندش را دیدي! 

 آمد، گفتم:لباسش را در دستانم فشردم و با صدایي که انگار از ته چاه باال مي

ات این گونه رنگ پریده بر روي تخت خواب باشد و تو حتي از چند ساعت بعدش ادر نیستي که بفهمي وقتي جگرگوشهتو م -

ي یک ات حتي براي یک ساعت هم به اندازهخبر نداري چه احساس غریبي دارد. تو مادر نیستي که بفهمي دوري از جگر گوشه

 قرن هست! 

 و مادر نبود؛ بلکه او پدر بود. آري! او حرفي براي گفتن نداشت؛ زیرا ا

 ***سردین*** 

ي زن را شنیدم. در باز بود به همین رو به روي در خانه ایستادم و قصد داشتم که در خانه را به صدا دربیاورم که صداي گریه

 رسید. ها به گوش ميخاطر وارد خانه شدم، صداي گریه از یکي از اتاق

 از بود و آدریانوس و همسرش بر روي تخت نشسته بودند. به سمت اتاق حرکت کردم، در اتاق ب

ام فسه سینهقآدریانوس همسرش را در آغوش کشیده بود و همسرش درحال گریه کردن بود. ناگهان قلبم لرزید و بغض سنگیني به 

 فشار آورد. 

 هاي از ته دلش و... اش، چشمان مهربانش، خندهبه یاد مادرم افتادم و دلتنگش شدم. آري؛ دلتنگ آغوش گرم و امن

 روح پزشک به خودم آمدم:با صداي سرد و بي

 سرورم! بیمار کجاست؟!  -

 ام گفتم:دستي بین گیسوانم کشیدم، صدایم را صاف کردم و با صداي محکم همیشگي

 ن! کمي منتظر بما -
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 به سمت در اتاق رفتم و چند ضربه به در کوبیدم. سریع از جایشان پریدند و به من خیره شدند.

ها به سمت داد که خیلي گریه کرده است. پزشک وارد اتاق شد و بدون توجه به آنچشمان زن به قرمزي خون بود و نشان مي

 اش شد. کستهدختر رفت. وسایلش را از کیفش خارج کرد و مشغول معاینه شاخ ش

 اش گفت: شگيپس از نیم ساعت که به یقین براي پدر و مادرش به اندازه یک قرن گذشت به سمتمان برگشت و با بي تفاوتي همی

  -متاسفم! رگي که درون شاخش بود پاره شده است.  

 بین حرفش پریدم و با اضطراب و لحن عصبي تقریبا فریاد زدم: 

 راه درمانش چیست؟!  -

 میق کشید و با اخمي ظریف گفت: نفسي ع

 -فقط یک راه دارد؛ اما... 

 با طعنه و تمسخر به زن و مرد خیره شد و ادامه داد:

 -ها بتوانند آن را انجام دهند. کنم که این باطل شدهفکر نمي

 هایم را بر روي یکدیگر مي ساییدم، گفتم: اش را در دستانم گرفتم و درحالي که دندانیقه

  -ن چیزها کاري نداشته باش! تو به ای

 کرد دستانم را از یقه اش جدا کند، گفت: آرام درحالي که سعي مي

 -اي که در شاخ پادشاه هست احتیاج دارم! براي درمانش به مایه

 ي پرتمسخري کرد و با طعنه گفت: خنده

 کند؟ ک ميتواني از پدرت درخواست انجام این کار را بکني؟! به یک باطل شده کمآیا مي -

 اي گفت:چیزي براي گفتن نداشتم. مادرش جلو آمد، چشمانش دوباره خیس شده بودند. با صداي گرفته

 افتد؟   اگر درمان نشود، چه اتفاقي مي -

 درحالي که وسایلش را داخل کیفش مي گذاشت با خونسردي گفت: 

 تواند زنده بماند. بین مي روند. انسان بدون شاخ هم نمياش و بعد دیگري از شود. اول شاخ شکستهتر ميهر روز شاخش کوچک

 ي احترام تا کمر خم شد و گفت:به نشانه

 دیگر امري با من ندارید؟  -

 سري به عالمت منفي تکان دادم و چیزي نگفتم. با سرعت از خانه خارج شد. 

 پارت هفتم 

هق کرد. دیگر طاقت ماندن در آن مکان خفقان را نداشتم. دستي میان گیسوان هایش افتاد و با صداي بلندي هقزن بر روي زانو

 آمد گفتم: پریشانم کشیدم و با صدایي که از ته چاه مي

ً روم، فردا برميمن مي -  به دخترتان کمک خواهم کرد.  گردم. نگران نباشید! من حتما

کردم کسي با چاقو درحال خراش کرد و کوفته بود. حس ميها از خانه خارج شدم. تمام بدنم درد ميبه حال بد آن و بدون توجه

 کشیدن بر روي مغزم است. 

 ***هامان*** 

 دانم که چطور به این جا آمدم ولي حال در کنار آب هستم. با صداي ناشناس دخترکي به خودمبا تعجب به اطرافم خیره شدم. نمي

 خ و بال نداشت. مدم و سعي کردم که صدا را پیدا کنم. پس از پنج ثانیه چشمم به موجودي افتاد که شبیه به دختر بود ولي شاآ

 اي صورتي بود. اي پر رنگ و لبان قلوهاي روشن، پوستي سفید، گیسوان لخت قهوهدختري با چشمان قهوه
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رگشت که سرش بآرام به عقب رفت. ناگهان جیغي کشید و به سمت عقب هاي دخترک با دیدن من رنگش به وضوح پرید و با قدم

 محکم به دیوار خورد.

اني آرام دستش را بر روي دماغش گذاشت و بر روي زمین نشست. از حرکتش ترسیدم و با سرعت به سمتش رفتم و با نگر

 گفتم: 

 حالتان خوب هست؟ -

با صداي  تش نزدیک کردم تا به خودش بیاید که سرش را عقب کشید وبا ترس به من خیره شد و چیزي نگفت. دستم را به صور

 لرزان و آرامي گفت: 

 تو... شیطان... هس... هستي؟!  -

 ام گرفت و با خنده گفتم:با شنیدن حرفش خنده

 نه! من یک انسان معمولي هستم.  -

و به سمت خانه حرکت کردم. درحالي که سعي دستم را به سمت دستش دراز کردم و قبل از آن که مخالفتي بکند آن را گرفتم 

 کرد دستش را از داخل دستانم بیرون بکشد با اعتراض و کمي ترس گفت:مي

 بري؟! دستم را نگیر. من را به کجا مي -

 به سمتش برگشتم و لبخندي مهربان به او زدم و گفتم:

 برم. نگران نباش! من تو را به مکان امني مي -

دانم چرا؛ ولي حس م خیره شد و انگار که به من اعتماد کرده باشد لبخندي زد و در سکوت به دنبالم آمد. نميچند ثانیه به چشمان

کردم که جانش در خطر است.  بعد از چند دقیقه به خانه رسیدیم، دستم را باال آوردم و چند تقه به در زدم. مادر در را باز مي

 ني پرسیدم: کرد، صورتش قرمز بود. با تعجب و کمي نگرا

 چي شده؟! حال آتوسا خوب هست؟  -

 ناگهان در با ضربه باز شد و پدرم با اخم و صداي بلند گفت: 

 وقتي دیدي حال خواهرت بد هست، چرا رفتي؟! -

رس و داستم. انگار که تازه دخترک را دیده باشند؛ زیرا مادرم با تدانستم که چه بگویم؛ زیرا خودم هم دلیلش را نميدقیقاً نمي

 ناباوري و لکنت زبان گفت: 

 این موجود عجیب چیست؟!  -

 پدرم که انگار این موضوع برایش عجیب نباشد با خونسردي گفت: 

کند. در دنیا تنها سرزمین ما وجود ندارد؛ بلکه هزاران سرزمین این یک انسان هست که خارج از این سرزمین زندگي مي -

 دیگر نیز وجود دارند. 

 خندي مهربان و اطمینان بخش به دخترک نگاه کرد و گفت : بعد با لب

 داخل بیا! ما براي تو خطري نداریم.  -

 اش گفت: مان لبخند زیبا و مردانههها اشاره کرد و با وارد خانه شدیم. پدرم به صندلي

  -بفرمایید! 

دم و مهربان و مادرم با اخم دست او را گرفت و به سمت آشپزخانه رفتند. لبخندي به او که معذب بر روي صندلي نشسته بود، ز

 آرام گفتم: 

 گردم. کمي صبر کن! من برمي -

 سري به عالمت مثبت تکان داد و گفت: 
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  -راحت باشید! 

 ا خشم گفت: وارد آشپزخانه شدم. مادرم با اخم به پدرم خیره شد و ب

 خندي؟! دخترت بي حال داخل اتاق است. آن وقت تو مي -

 پدرم با کالفگي دستي میان گیسوانش کشید و گفت: 

 آید. ر نميتوانم. کاري از دستم بتوانم به او کمک کنم؛ ولي به دخترمان نميین دختر غریب است و من ميا -

 داشت گفت: و درحالي که از کابینت شیریني بر مي مادرم که انگار کمي نرم شده بود، نفسي عمیق کشید

  -تنهایش نگذارید! 

 با سرعت از آشپزخانه خارج شدم. 

 پارت هشتم 

 ***آتوسا*** 

 ام پاک شده بود. آوردم و انگار که حافظهچیزي را به یاد نميهایم را باز کردم و به اطرافم نگاه کردم. داخل اتاقم بودم، هیچچشم

 ها شکسته است. ناگهان تمام اتفاقات را به یاد آوردم. م کشیدم که متوجه شدم یکي از آندستي به شاخ

از جایم برخواستم، به سمت در اتاقم حرکت کردم و خارج شدم. موجودي عجیب که شبیه به دختر بود؛ ولي شاخ و بال نداشت 

 م: بر روي صندلي نشسته بود. به سمتش رفتم و با تعجب و کمي کنجکاوي گفت

 کني؟ تو که هستي؟ این جا چه مي -

 از روي صندلي برخاست و با لبخند گفت: 

 ام. من مارگان هستم، من از یک سرزمین دیگر که تو از آن آگاهي نداري آمده -

 دستم را جلو بردم و با مهرباني گفتم:

 خیلي از دیدنت خوشحال هستم! -

 دستم را به نرمي فشرد و گفت: 

 همچنین! -

 موقع هامان از آشپزخانه خارج شد و با تعجب رو به من گفت: همان 

 حالت خوب است؟ کي بیدار شدي؟  -

 سري به عالمت مثبت تکان دادم و با لبخند گفتم: 

 خوبم! همین االن بیدار شدم.  -

 حالي به سمتم دویید و با کمي نگراني گفت: مادر و پدرم از آشپزخانه خارج شدند. مادرم با دیدن من با خوش

 خوبي مادر جان؟!  -

اش به من خیره شده بود لبخند زدم. ناگهان سري به عالمت مثبت تکان دادم و بعد با اطمینان به پدرم که با چشمان به غم نشسته

 ارگان افتاد. هامان با نگراني و ترس پرسید: چشمم به چشمان اشکي م

 کني؟! خوبي؟! چرا گریه مي -

 کرد، جواب داد: مي هایش را با پشت دست پاکسرش را پایین انداخت و درحالي که اشک

 ام تنگ شده! مشکلي نیست! فقط دلم براي خانواده -

 مادرم با لبخندي غمگین به صندلي اشاره کرد و گفت: 
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 -بنشین. 

هایي که رو به روي او بودند نشستیم و به او خیره شدیم. پدرم ارگان به آرامي بر روي صندلي نشست، ما نیز بر روي صندليم

 مان را به زبان آورد. وقتي سکوتش را دید حرف دل تک تک

 گویي؟!ات برایمان مياز خانواده -

ریخت، اش ميي چشمش اشک بر روي گونهکرد و از گوشهلبش را به دندان گرفت و درحالي که با انگشتان دستش بازي مي

 شروع کرد: 

زد. مادرم به خاطر رفتار بد او سکته کرد و من را تنها گذاشت. بعد از پدرم معتاد بود و همیشه من و مادرم را کتک مي -

گذاشت که فت و در عوض ميگرکرد که براي مردم کار کنم و هر شب از من کرایه خانه را ميمرگش، پدرم من را مجبور مي

 انداخت. ي خراب و کوچکش بمانم و هر شب یک تکه نان خشک جلویم ميدر خانه

ي ما آمد و مرا به کرد به خانهداد تا این که عمویم که در کشوري دیگر زندگي ميحتي براي خواب به من پتو و بالشت هم نمي

 اش برد. خانه

کرد. من با او در کنار همسرش و دو دخترش که هم سن من رست مثل دخترش رفتار مياو من را خیلي دوست داشت و با من د

کردیم تا این که یکي از روز ها آتنا )همسر عمویم( به اتاقم آمد و مجبورم کرد که وسایلم را جمع کنم و بدون بودند زندگي مي

 اي نداشت. یدهکه به کسي چیزي بگویم از آن جا بروم. من خیلي گریه کردم؛ ولي فااین

هاي پر درد او به صورتش خیس از اشک شده بود و لبان و دماغش قرمز و پف کرده بود. من و مادرم هر دو با شنیدن حرف

گریه افتاده بودیم. طاقت نیاوردم، به سمتش رفتم و محکم او را بغل کردم. به آرامي کمرش را نوازش کردم و بریده بریده و با 

 صداي لرزان گفتم: 

 -واقعاً متاسفم! 

 هایم را پاک کردم و با لبخندي عمیق و مهربان گفتم او را از خودم جدا کردم، اشک

 از این جا نرو، لطفاً همین جا بمان و با ما زندگي کن!  -

 کرد با لبخندي مهربان گفت: هایش را پاک ميمادرم درحالي که اشک

 اني؟! خواهي این جا بمگوید. ميبله! دخترم درست مي -

 با لبخندي شوکه به ما خیره شد و بریده بریده گفت:

 چرا که نه؟!  -

  

 پارت نهم 

 ***سردین*** 

ي لباسم کشیدم و صدایم را صاف کردم. دستم را باال آوردم و بعد از مکثي کوتاه دو تقه به در زدم. صداي مردانه پر دستي به یقه

 ابهت پدرم آمد: پدرم آمد 

 -داخل بیا! 

اش نشسته و یک لیوان در دستش بود. سرش را از کاغذي که رو به رویش نفسي عمیق کشید و وارد اتاق شدم. بر روي صندلي

 بود باال آورد و با اخمي که زینت صورتش بود گفت: 

 مشکلي پیش آمده است؟ -

 هایم را در هم کشیدم و جدي گفتم: صدایم را صاف کردم و اخم

 -رم! پدر به کمکت احتیاج دا

 رویش اشاره کرد و گفت:به ابرویي باال انداخت، به صندلي رو
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 اجازه داري که بنشیني.   -

 بر روي صندلي نشستم و بعد از کمي سبک سنگین کردن با غرور به چشمانش خیره شدم و گفتم:

 تواني به آن کمک کني!  رایش به وجود آمده است که تو ميبیکي از دوستانم مشکلي  -

 به لبانم خیره شد. آب دهانم را پایین دادم و گفتم: منتظر 

 هایش شکسته است و پزشک گفته است که براي درمانش به مایعي که در شاخ تو است، نیاز دارد. ي از شاخیک -

 ي فهمیدن تکان داد و بعد از مکثي کوتاه سرش را باال آورد و با کنجکاوي پرسید: سري به نشانه

 خواهي؟!يبراي کدام دوستت م -

اش همان موقع دو تقه به در خورد. آب دهانم را فرو دادم و نفسي عمیق کشیدم. صدایش را صاف کرد و با همان غرور همیشگي

 گفت: 

 داخل بیا.  -

ي پدرم ي احترام تا کمر خم شد و با اجازههاي مخصوص وارد شد. به نشانههیکل و قد بلند با لباسدر باز شد و یک سرباز قوي

 صاف ایستاد. پدرم ابرویي باال انداخت و با سردي گفت:

 چي کار داري؟   -

 مرد کمي خم شد و با احترام گفت:

 توانم تنها با شما صحبت کنم؟ مي -

 اش را خاراند و رو به من گفت: پدرم بعد از مکثي کوتاه چانه

 -ام برنگرد. بیرون برو و تا به تو نگفته

دم و با شک و تردید به سمت در رفتم. در را باز کردم، تا نیمه بستم و گوشم را به آن چسباندم. سري به عالمت مثبت تکان دا

 شد: صداي مرد به سختي شنیده مي

افتد؛ ولي دختر باطل شده او را سرورم شاهزاده را در پارک کنار قصر دیدم. نزدیک بود که درختي قطور بر روي ایشان بي -

 ي او برد. اش برد و پزشکي براي معالجههاي آن دختر شکست. شاهزاده دختر را به خانهکي از شاخنجات داد. در این صانحه ی

شد که زیردستانم این گونه براي من دردسر درست سریع سرم را از در جدا کردم. چشمانم از تعجب گرد شده بودند و باورم نمي

 کنند. 

شمان پدرم هاي آهسته و لرزان وارد اتاق شدم. چام گذاشت و رفت. با قدمهمان موقع در باز شد، سرباز خارج شد، به من احتر

کشید. کمي عقب رفتم و با ترس به او خیره شدم. دستانش دار ميهاي عمیق و کشاز عصبانیت قرمز و متورم شده بودند و نفس

 را مشت کرد و با عصبانیت تقریباً فریاد زد: 

 کني؟! درت کمک ميتو چگونه پسري هستي که به قاتل ما -

 لبم را با زبانم خیس کردم و با صداي محکم و استوار گفتم: 

 کنم! را نجات دهد، کار او را جبران مي من انسان هستم و وقتي کسي جانم -

 کرد فریاد زد:به سمتم هجوم آورد، کتفم را گرفت و درحالي که با خشم به سمت در پرتابم مي

 از اتاق من بیرون برو!  -

 ***هامان*** 

 در اتاق مهمان را باز کردم و با لبخندي مهربان رو به مارگان گفتم:

 بفرمایید! این اتاق براي شما است.  -

 سرش را پایین انداخت، با خجالت وارد اتاق شد و گفت: 



 

novelfor.ir 

 داستان باطل شدگان نودهشتیا

 خیلي ممنون!  -

شیدم و با لبخند کد. نفسي عمیق و با لذت در را بستم و به سمت آشپزخانه حرکت کردم. مادرم و آتوسا درحال چیدن میز شام بودن

 گفتم: 

 ه بوي خوبي مي آید! یک بشقاب براي مارگان بریزید چ -. 

 مادرم با اخمي ظریف گفت: 

 خورد.ا غذا ميمچرا بریزیم؟ خودش به اینجا مي آید و کنار  -

 اي باال انداختم و گفتم: شانه

 -شاید از نشستن کنار ما، معذب باشد. 

 برویي باال انداخت و گفت: آتوسا ا

 -بهتر است زودتر با ما صمیمي بشود! 

اي رنگ رفتم. دستم را باال آوردم و دو تقه به آن زدم؛ ولي جواب نداد. با نگراني وارد نفس عمیقي کشیدم و به سمت در قهوه

 با ترس گفتم:  اتاق شدم؛ ولي داخل اتاق نبود. با ترس و عجله از اتاق خارج شدم، به آشپزخانه رفتم و

 -نیست! مارگان داخل اتاقش نیست. 

 مادرم با نگراني دستش را مشت کرد و گفت: 

 این به چه معنا است؟ -

 پدرم از اتاقش بیرون آمد و با کنجکاوي پرسید:

 موضوع چیست؟ اتفاقي افتاده است؟  -

 مادرم به سمت او رفت و با تعجب گفت: 

 -مارگان نیست! 

 سردي گفت: ا خوننفسي عمیق کشید و ب

 خب ممکن است که از خانه بیرون رفته باشد. -

  

 پارت دهم 

 بعد از کمي فکر کردن لبش را تر کرد و نگران گفت: 

 کننده است! ولي این هم نگران -

 رفت، گفت: هاي محکم و استوار به سمت در ميلباسش را مرتب کرد و درحالي که با قدم

 روم تا این اطراف را بگردم. من مي -

 کردم، گفتم: کردم که اتفاق خیلي بدي درحال رخ دادن است. درحالي که به سمت در خانه حرکت مياز خانه خارج شد. حس مي

 روم. من هم مي -

سیدم با یدم. وقتي به او رهایشان از خانه بیرون رفتم و به دنبال پدرم که کمي از خانه دور شده بود، دوبدون توجه به اعتراض

 نگراني و اضطراب گفتم: 

  -یعني به کجا رفته است؟! 

 نیم نگاهي به من انداخت و با اخم گفت: 
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 -دانم! ولي امیدوارم کسي او را ندیده باشد. نمي

 سري به عالمت مثبت تکان داد و در سکوت به جایي نامعلوم حرکت کردیم. 

پرید، آب دهانم  م. با شنیدن صداي جیغ ترسانش براي چند ثانیه قلبم از حرکت ایستاد. رنگمناگهان صداي جیغ مارگان را شنیدی

 را پایین دادم و با ترس به پدرم خیره شدم که با اخم غلیظي به اطرافش خیره شده بود. 

 بعد از چند ثانیه به سمت چپش که تعداد زیادي درخت وجود داشت، نگاه کرد و گفت: 

 صدا از آن سمت آمد.  کنم کهفکر مي -

ها طرف درختجا به آنها پنهان و از آنها رفتیم. پشت یکي از درختسري به عالمت مثبت تکان دادم و آرام به سمت درخت

خیره شدیم. دیانا و یک پسر جوان که کامالً شبیه به او بود بر روي زمین افتاده و غرق در خون بودند. یک سرباز درست باالي 

 تاده بود و شمشیرش را بر روي گردن دیانا قرار داده و مي خندید. سرشان ایس

 با سرعت به سمتش دویدم و شمشیرش را از دستانش بیرون کشیدم و با خشم داد زدم: 

 بمیر!  -

 و سرش را از بدنش جدا کردم. پدرم به سمتم آمد و با نگراني پرسید: 

 حالت خوب است؟! -

هر دو به سمت مارگان و پسر غریبه رفتیم. هر دو از حال رفته بودند و صورتشان سفید و  سري به عالمت مثبت تکان دادم و

 یخ شده بود. 

 ***مارگان*** 

هایي که رو به بیرون از خانه بر روي تخت نرم و زیبایي که داخل اتاق بود نشستم و به اطرافم نگاه کردم. اتاق بزرگ با پنجره

 شدند. باز مي

ه رنگ صورتي کثیف بود، درست رنگي که عاشقش بودم. از درب خانه بیرون زدم که همان موقع چشمم به تمام وسایل اتاق ب

تر بر روي زمین افتاده و سربازي قوي هیکل درست دیمن )داداش دوستم( افتاد که با بدني خوني بیرون از خانه کمي آن طرف

 باالي سرش ایستاده بود. 

ي اتاق دوییدم. بازش کردم، از آن خارج شده و خودم را به آن دو فکري به سمت پنجرههیچ آب دهانم را قورت دادم و بي

 رساندم. مرد با دیدن من شمشیرش را به شکمم زد که باعث شد زخمي سطحي بر روي شکمم به وجود بیاید. 

ام چنگ ي سینهض بدي به قفسهزدم و بغنفس ميتعادلم را از دست دادم و درست کنار دیمن افتادم. از درد و ترس زیاد نفس

 زد. دستم را بر روي زخم شکمم گذاشتم و با درد زمزمه کردم: مي

  -با ما چه کار داري؟ دست از سرمان بردار و بگذار برویم.  

 نیشخند بزرگي زد و با تمسخر گفت: 

 ک جاسوس مرگ است! اید و جزاي یکنم شما براي جاسوسي به این جا آمدهشما عجیب هستید! من که فکر مي -

 دانم چه شد که ناگهان دنیا جلوي چشمانم تیره و تار شد. نمي

 

 *** 

آمد که ر ميبا صداي آتوسا چشمانم را باز کردم و به او که کنارم نشسته بود خیره شدم. چشمانش خیس از اشک بود و به نظ

 : اش را بگیرد گفتکرد جلوي گریهناراحت و عصبي است. با دیدن چشمان باز من به اجبار لبخندي زد و درحالي که سعي مي

 عزیز دلم! خوبي؟  -

 ه عالمت مثبت تکان دادم و نگران و مضطرب گفتم: تند تند سرم را ب

  -دیمن کجاست؟ پسري که همراه من بود. 
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 دستم را در دستان لرزان و سردش گرفت و با بغض گفت: 

 متاسفم! آن پسر جانش را از دست داد!  -

ام گونه و پشت سرهم بر چشمانم از تعجب گرد شدند و نتوانستم چیزي بگویم. اول یک قطره و بعد از آن قطرات اشک سریع

 نشستند. 

 نفسم بند آمده بود و انگار که نفس کشیدن را از یاد برده بودم. سرم را در آغوش کشید و با گریه گفت: 

  -آرام باش دوست خوب من! حتما صالحي در این کار خدا بوده است. 

ه! نفسي نتنها جسمش این جا است؛ ولي روحش  در باز شد وهامان وارد اتاق شد. چشمانش پر از غم و درد بود و انگار که

 عمیق کشید و با صداي گرفته و آرامي گفت: 

 آتوسا بیا! باید چیزي به تو و مادر و پدر بگویم.  -

 

 ***هامان*** 

یم را هاي آشپزخانه نشسته و به من خیره شده بودند، گرفتم. صدانگاهم را از آتوسا و مادر و پدرم که با نگراني بر روي صندلي

 ترین لحن ممکن گفتم:صاف کردم و با جدي

 مادر! پدر! آتوسا! باید کاري بکنیم که مارگان هم مانند ما بشود.  -

 آتوسا گیج و سردرگم و با صداي بلند گفت: 

 اي؟! گویي؟ دیوانه شدهچه مي -

 تردید گفتم: و بي شان خیره شدمحال پدر و مادرم هم مثل او بود و دست کمي از او نداشتند. به چشمان

رسد که مردم شهر او را ببینند و توانیم مارگان را براي همیشه در این خانه پنهان بکنیم. باالخره روزي ميما که نمي -

 اش. بکشن

 به یاد آورده باشد با هایم کامالً درست بودند. آتوسا انگار که چیزيهایم به فکر فرو رفتند؛ زیرا حرفهر سه با شنیدن حرف

 حالي گفت:خوش

 شناسم! من یک جادوگر مي -

 پدرم بین حرفش پرید و با عصبانیت گفت: 

 هاي دروغ گویي هستند. جادوگرها انسان -

 با اعتراض زیر لب نالیدم:

 اما...  -

 سرش هم مادرم رفت. بدون این که جوابي به من بدهد به سمت اتاقش حرکت کرد و پشت

 سا که در فکر فرو رفته بود، رفتم. با چشمان ملتمسم به او خیره شدم و گفتم:آهي کشیدم و به سمت آتو

 کنم! خواهش مي -

 با تردید به زمین خیره شد و بعد از چند ثانیه ناچار گفت:

 باشه!  -

هاي اشکي به بیرون خیره شده بود؛ ولي حواسش جایي دیگر بود. وقتي او را در هر دو وارد اتاق مارگان شدیم. مارگان با چشم

 کشید. آتوسا آرام گفت:دیدم قلبم تیر ميآن حال و هوا مي

 گویم.مان برو و آماده شو. من همه چیز را به او ميتو به اتاق -
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 اتاق خارج شدم. دستم را بر روي قلبم گذاشتم و با تمام وجودم زمزمه کردم:سري تکان دادم و از 

 مان کن! خدایا! لطفا کمک -

ي راه خانه کریتوس)یک جادوگر مشهور( را از کمدم برداشتم. آتوسا وارد اتاق هایم را عوض کردم و نقشهوارد اتاقم شدم، لباس

 شد و با لبخند گفت:

 قبول کرد؟! سریع بیا.  -

 زد. هر دو از اتاق خارج شدیم. مارگان جلوي در منتظر ما ایستاده بود و با پاي چپش به دیوار ضربه مي

به سمتش رفتیم و هر سه از خانه بیرون رفتیم. وارد اتاق کوچکي که اسب پدرم در آنجا بود شدم، آن را بیرون آوردم و هر سه 

 بر رویش نشستیم. 

هاي آرام و ي جادوگر که بر روي یک کوه بزرگ بود برسیم. از اسب پیاده شدیم و با قدمبه کلبه حدود نیم ساعت در راه بودیم تا

 اش رفتیم. لرزاني به سمت کلبه

در را به صدا در آوردم و منتظر به آن خیره شدم تا باز شود. در باز شد و پیرزني با قد خمیده در چهار چوب در نمایان شد. 

اي نازک از پوست چروکیده و عاري از لطافت را در یسوان سفید، دستاني کشیده و استخواني که الیهپیرزني با چشمان مشکي، گ

 ماندند. با اخم به ما خیره شد و غرید:برداشتند و مانند پارچه اي ضخیم و از کار افتاده مي

 -حواستان کجاست؟ به داخل بیایید تا کسي شما را این جا ندیده است. 

کوچک و زشتش شدیم. دیوارهاي چوبي، یک کمد نسبتاً بزرگ قدیمي کنار دیوار، گاز بزرگي در کنار کمد سریع وارد کلبه 

 قرار داشت. به من و آتوسا نگاه کرد و با تمسخر گفت:

 شده... پسر و دختر باطل -

 مکثي کرد، با تعجب به مارگان نگاه کرد و ادامه داد: 

 - خواهید؟!زاد! از من چه ميو دختر آدمي

 کردم، خیلي جدي گفتم: نفس عمیقي کشیدم. یک قدم جلو رفتم و درحالي که به مارگان اشاره مي

 توانید این دختر را شبیه به ما بکنید؟! آیا مي -

 ابرویي باال انداخت و با غرور گفت: 

 خواهد.چرا نتوانم؟! فقط پول زیادي مي -

 انداز کرده بودم را برداشتم و به سمتش گرفتم. ه پسدستم را داخل کیفم فرو بردم، مقدار زیادي پول ک

ها را داخل جیبش گذاشت و مشغول به کار شد. به سمت ها را از دستم بیرون کشید. آنچشمانش برق زدند و سریع پول

 ي دیوار بود رفتم، بر رویش نشستم و چشمانم را بستم. اي که گوشهصندلي

 ***مارگان*** 

فهمیدم. سرم را پایین انداختم گاز گذاشت و مشغول کار شد. اصالً از کارهایي که مي کرد، چیزي نمي دیگ بزرگي را بر روي

مان گرفت و با اي را به سمترویش ایستادیم. قوطيمان برخاستیم و روبهو در فکر فرو رفتم. با صداي پیرزن هر سه از جاي

 سردي گفت: 

 این هم معجون شما! -

 سریع معجون را از دستانش بیرون کشیدم و با لبخند گفتم:

 ممنون!  -
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 هر سه از کلبه خارج شدیم. هامان بر روي اسب پدرش نشست و با کالفگي گفت: 

  تر از این جا برویم.زود باشید تا سریع -

ق مخصوصش مان اسب را به اتاسوار اسب شدیم و او اسب را به سمت خانه هدایت کرد. من و آتوسا از اسب پیاده شدیم و ها

 برد. وقتي برگشت همگي با هم با سرعت وارد خانه و سپس اتاق من شدیم. 

مام تاي که در دستانم بود خیره شدم و بعد از کمي فکر کردن تا آخرش را یک نفس سر کشیدم. درد بدي را در با ترس به قوطي

 بدنم حس کردم و بعد از حال رفتم. 

ها که درست کنارم نشسته بودند، نگاه کردم. سریع از جایم بلند شدم ن و آتوسا چشمانم را باز کردم و به آنبا صداي نگران هاما

 و به سمت آیینه دویدم. 

قدر ذوق زده شدم که دلم هاي سفید روي کمرم ظاهر شده بودند. از دیدن خودم در آیینه آناي روي سرم و بالهاي قهوهشاخ

 ولي جلوي خودم را گرفتم. خواست بلند بخندم! مي

هایش را بر روي همان موقع در اتاق با شتاب باز شد و محکم به دیوار خورد. آدریانوس با خشم وارد شد. درحالي که دندان

 فشرد غرید:یکدیگر مي

 آخر کار خودتان را کردید؟! مگر من نگفتم...   -

 سکوت کرد و با تمسخر زمزمه کرد:

 هید دید.  خودتان عوارضش را خوا -

سپس از اتاق خارج شد. حرفش من را به فکر فرو برد و حس بدي به من داد. سرم را به زیر انداختم و سکوت کردم، سکوت 

دردناکي در اتاق حاکم بود و کسي حاضر به شکستن آن نبود. باالخره بعد از دو دقیقه آتوسا سکوت را شکست و با صداي گرفته 

 و آرامي گفت:

 ید برم. من دیگر با -

 رفت، گفت:درحالي که به سمت در اتاق مي

  -خدانگهدار! 

 هامان با لبخندي زوري گفت: 

  -بیا تا این اطراف را به تو نشان بدهم. 

 با لبخند سري تکان دادم و هر دو از خانه خارج شدیم. 

   

 پارت دوازدهم 

 ***آتوسا*** 

 تر شده بود، کشیدم و زمزمه کردم: نش خیلي کوچکام که از وقت شکستبا درماندگي دستي به شاخ شکسته

 چه بالیي قرار است به سر ما بیاید؟!  -

هاي کسي از جایم بلند شدم و به عقب داد آمده بودم. با صداي قدمها خوابیدم. به همان جایي که به من آرامش ميبر روي چمن

 بازگشتم. 

 آمد. با تعجب به او خیره شدم و تقریبا داد زدم:ه بود به سمت من ميهاي آرام درحالي که به زمین خیره شدسردین با قدم

 کنید؟! جا چه ميي جوان اینشاهزاده -

 سرش را باال آورد و با لبخند ریزي به من خیره شد. وقتي به من رسید درست کنارم نشست و با مهرباني گفت: 

 آیم! جا جایي است که من همیشه براي آرام شدن مياین -
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 پاچگي از جایم بلند شدم و سریع گفتم:با دست

 روم  جا مياوه خداي من! من متاسفم! االن از این  

 دستم را گرفت و با لبخندي گیج گفت: 

 اي؟شوي؟! مگر اشتباهي مرتکب شدهپاچه ميچرا دست -

 با تعجب و آرام گفتم:

 مگر به هم زدن خلوت شاهزاده جرم نیست؟!  -

 هربان و زیبا گفت:با لبخندي م

 نه! اصال!  -

 نفسي عمیق کشیدم و هر دو بر روي زمین نشستیم. همان موقع چشمش به شاخم افتاد و با لبخندي شرمگین گفت: 

  -بخشي؟! به خاطر شاخت من را مي

 سري به عالمت مثبت تکان دادم و با مهرباني گفتم: 

 حتما! -

 پر استرس گفت:آب دهانش را قورت داد و با صداي لرزان و 

 باید چیزي به تو بگویم!  -

با کنجکاوي و منتظر به لبانش خیره شدم. از جایش بلند شد و رو به رویم زانو زد. گلي سرخ و زیبا که درست کنار پایش بود را 

 اش جدا کرد و به سمتم گرفت. با صداي آرام و لرزان زمزمه کرد:از شاخه

 من...من...دوستت...دارم!  -

کرد که عشق یک دختر باطل شده به یک شاهزاده اشتباه ن نیز در هر ثانیه در فکر او غرق بودم؛ ولي منطق حکم ميآري! م

 محض است. 

 سپردم. گفت که باید از آن مکان بروم؛ ولي من آدمي نبودم که به حرف عقلم گوش بدهم و به حرف قلبم گوش ميعقلم مي

 گل را بگیرم و بگویم که چقدر دوستش دارم و همین کار را انجام دادم. گفت که با یک لبخند زیبا قلبم مي

اش گرفت و فشرد. وقتي حرفم تمام شد سرم را باال آوردم و به چشمان براق زیبایش خیره شدم. سرم را در دستان گرم و مردانه

 با ناراحتي گفت: 

 هست را به تو بدهد.  دهم که پدرم را راضي بکنم تا مایعي که در شاخشبه تو قول مي -

 با لبخندي اطمینان بخش گفتم:

 گذاري که اتفاق بدي براي من بیفتد!  من به تو اطمینان دارم! تو نمي -

تر سري به عالمت مثبت تکان دادم و به او لبخند زدم. با صداي خشن وعصبي پادشاه از جا پریدیم و به او که کمي آن طرف

 کرد، چشم دوختیم. پوزخند صداداري زد و با طعنه گفت: ایستاده بود و به ما نگاه مي

 کني؟جا چه ميپسرک احمق! آن -

 دستم را محکم در دستانش فشرد و با مهرباني زمزمه کرد: 

  -کنم! نگران نباش! همه چیز را درست مي

هاي بلند و هاي محکم و عصبي به سمت پادشاه رفت. پادشاه با اخم چیزي به او گفت و بعد با قدمدستم را رها کرد و با قدم

 استوار به سمت من آمد. 

 ترس بدي به جانم افتاد و رنگم به وضوح پرید. با صدایي محکم و پر غرور گفت: 
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  -ن و درس عبرت بگیر! مجازات کار امروزت در خانه منتظرت هست. آن را ببی

ان به من خیره بدون توجه به دهان باز مانده از تعجبم پشتش را به من کرد و رفت. با چشماني پر ترس به سردین که با اطمین

 شده بود، نگاه کردم. 

یقه به خانه کرد و دلشوره بدي داشتم. بعد از چند دقهاي آرام و سست به سمت خانه حرکت کردم. سرم به شدت درد ميبا قدم

 رسیدم و چند تقه به در زدم. 

 رسید. با ترس و نگراني پرسیدم: هاي اشکي در را باز کرد. رنگش پریده بود و بدحال به نظر ميمادرم با چشم

 چه شده؟! -

کشید. ند ميهاي کش دار و بلاز جلوي در کنار رفت و به داخل اشاره کرد. پدرم با پیکري خوني بر روي زمین افتاده بود و نفس

 با سرعت به سمتش دویدم با صداي پر بغض و لرزاني گفتم: 

  -پدر چه اتفاقي برایت افتاده؟! به خاطر م... 

 بین حرفم پرید؛ با صداي مقطع و آرام به همراه یک لبخند مهربان گفت: 

  -دخ... دختر... ک م... من عا... شق... ش.. شده؟! 

 ده بودند را پاک کردم و با درد و پشیماني گفتم:ام جاري شهایي که روي گونهقطره

 پدرم من متاسف...  -

 دستم را در دستانش فشرد و با لبخند پر دردي گفت: 

  -خرم! تمام مشکالت را به خاطر دخترکم به جان مي 

  

 پارت سیزدهم 

 ***مارگان*** 

مان ي دلپذیر اطرافل قایق بر روي آب بودیم و از منظرهدستم را داخل آب فرو کردم و با لبخند به هامان خیره شدم. هر دو داخ

 بردیم. با لبخند و مهرباني گفتم: لذت مي

  -من صداي خوبي دارم! دوست داري که برایت آهنگ بخوانم؟! 

ه به چشمانم خیره شد و با پلک زدن موافقتش را نشان داد. بعد از کمي فکر کردن تمام حسم را در صدایم ریختم و شروع ب

 خواندن، کردم: 

 به تو دل سپردم که تنها نمونم  -

 تو رو گریه کردم که عاشق بمونم 

 یه عمره شب و روز پر از انتظارم 

 قرارم چقدر خالیه جات چقدر بي

 بگو با کدوم عشق تو رو از خدا خواست 

 چطور آرزو کرد دلي رو که دریاست... 

 با لبخند به لبانم خیره شد و زمزمه کرد:

 خوني! چقدر زیبا مي -

ه دخترکي که بلبخند پر شرمي زدم و سرم را به زیر انداختم. همان موقع صداي دختري را شنیدم، سرم را سریع باال آوردم و 

 سرش را از آب بیرون آورده بود، خیره شدم. 
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نم از تعجب نیمه باز ماند و چشمانم گرد پوستي سفید دها ها و دم آبي تیره وبا دیدن دختري با گیسوان و چشمان آبي آسماني، شاخ

 شد. دخترک خندید و با شیطنت گفت: 

  -اي؟!دریایي ندیدهمگر تا به حال پري 

 سري به عالمت منفي تکان دادم و هیجان زده گفتم: 

  -ام! هاي عجیب زیادي دیدهام، چیزجا آمدهدر این چند روزي که به این

 گذاشت و زمزمه کرد:  اشبا کنجکاوي دستش را زیر چانه

  -اي؟!مگر از کجا آمده 

 لبخند عمیقي زدم و گفتم:

 این یک راز است.  -

 هیچ حرفي وارد آب شد. با تعجب به هامان خیره شدم و گفتم: سري تکان داد و بي

  -ام؟! حتي کنجکاو نشد که بداند من از کجا آمده

 با لبخند گفت:

 را دارند که در زندگي دیگران دخالت نکنند. ها معموالً این اخالقدریایيپري -

 

 

 با کنجکاوي گفتم: 

 گویي؟! ها برایم ميدریایيي پريدرباره -

 سري به عالمت مثبت تکان داد و گفت: 

 یند. آشوند؛ ولي به خاطر ترسي که به پادشاه دارند از آب بیرون نميآیند مانند ما ميها هنگامي که از آب بیرون ميدریایيپري -

 سري به عالمت فهمیدن تکان دادم و پرسیدم: 

 ترسند؟ چرا از پادشاه مي -

 آهي کشید و گفت: 

 . ي لطیفي دارند و طاقت ظلم را ندارند.ها روحیهزیرا پادشاه خیلي ظالم و زورگو هست؛ ولي پري دریایي -

 بعد از مکثي کوتاه صدایش را صاف کرد و پرسید: 

 ندازي را به تو یاد بدهم؟! من در تیر اندازي مهارت خاصي دارم! دوست داري که تیر ا -

 سرم را به عالمت مثبت تکان دادم و با هیجان گفتم: 

 اوه! بله، خیلي دوست دارم!  -

 لبخند کوچکي زد و از جایش بلند شد و گفت: 

 جا منتظر بمان تا برگردم. این -

 قایق را به سمت خشکي هدایت کرد، از آن خارج شد و باعجله به سمت خانه دوید. 

 **هامان*** 

ي بدي به جانم افتاد. نگاهم به پدرم که با پیکري خوني بر روي زمین وارد خانه شدم و با دیدن مادرم با چشمان گریان دلشوره

 عجله کنارشان نشستم. پدرم با دیدنم لبخند عمیقي زد و زمزمه کرد:  افتاده و خواهرم که در کنارش نشسته بود افتاد. ترسان و با
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 پسرم نگران من نباش! حال من کامالً خوب است!  -

 مادرم ما را به کنار پس زد و با اخم گفت: 

 کنم! ن از پدرتان نگهداري ميبهتر است که شما از این جا بروید. م -

 با تردید گفتم:

 اما مادر...  -

 رید و خشن گفت: بین حرفم پ

 همان که گفتم.  -

 من و آتوسا از جا بلند شدیم و به سمت اتاق حرکت کردیم. آتوسا بر روي تختش خوابید و با اخم گفت: 

 گذاشت که بیشتر پیش پدر بمانیم! اي کاش مادر مي -

 لبان خشکم را تر کردم و گفتم: 

 کنیم. دتر ميداند که چه کند! ما با نگراني حال او را باو بهتر مي

ي ما داشت رفتم. مارگان ي کمي تا خانه، کمانم را برداشتم و از خانه خارج شدم. به سمت آب که فاصلهبه سمت کمدم رفتم

 سرش را بر روي دستانش گذاشته و در فکر فرو رفته بود. 

 پارت چهاردهم 

مي از جایش بپرد. باترس نفس عمیقي کشید و زمزمه ي چپش گذاشتم که باعث شد کسمتش حرکت کردم و دستم را بر روي شانه

 کرد:

 اوه! خداي من!  -

 خندیدم و گفتم: 

 -ببخشید که ترساندمت!  

 سري تکان داد و کنجکاو به کمانم خیره شد.. 

 ***دو ماه بعد *** 

 ***راوي*** 

 آن باال برود با خنده گفت: کرد از هاي کوتاه و آرام به سمت تخت پدرش رفت و درحالي که سعي ميالماس با قدم

 بري؟ ي دریایي ميپدر جان! امروز من و دنیس را به خانه -

 ي دخترکش را به آرامي کشید و مهربان پاسخ داد: ها بود. آدریانوس گونهي دریایي مکاني زیبا در عمق آبخانه

 حتما! زود برو و آماده شو!  -

 برادرش گفت:  الماس سري تکان داد. با چاپلوسي پیشاني پدرش را بوسید و سریع به سمت اتاقش دوید. با ذوقي کودکانه رو به

 ي دریایي ببرد. پدر قبول کرد که ما را به خانه -

 حالي گفت: پسرک از جایش پرید و با خوش

 چقدر خوب! -

 هایشان شدند. هر دو مشغول عوض کردن لباس

 ار آب*** ***کن

 هاي پراشک مارگان خیره شد و با نگراني پرسید: هامان بالبخند به چشم
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 چرا ناراحت هستي؟! اتفاق بدي افتاده است؟! -

 ه او خیره شد. بهایش لبریز از اشک بود مارگان بغضش را قورت داد و درحالي که چشم

 اشت. دشت. پارگي بزرگي بر روي بال سمت چپش وجود لبش را تر کرد، پشتش را به او کرد و شنلش را از روي کمرش بردا

چرخد. لبش را تر کرد و با صداي هامان براي چند ثانیه نفسش بند آمد و رنگ از رخش پرید. انگار که دنیا دور سرش مي

 لرزان گفت: 

 مطمئنم که براي این درد درماني وجود دارد.  -

 هایش را پاک کرد. لبخند پر دردي زد و گفت:: هاي لرزان اشکبا دستدختر آب دهانش را براي هزارمین بار قورت داد و 

 ي جادوگري که آن معجون را داده بود، رفتم و او گفت که هیچ درماني براي این درد وجود ندارد. من به کلبه -

 هایش گرفت و با درد و عجز گفت:: ها لرزان و سرد دختر را در دستدست

 این امکان ندارد. -

 او را در آغوش کشید و بلند در آغوش یکدیگر گریه کردند. محکم 

 ***سردین *** 

 در را محکم پشت سرم بستم و زیر لب غریدم: 

 -قدر بدجنس و زورگو است؟! آخر چرا این

کرد که به آتوسا کمک کند. آهي کشیدم! سوار اسب سفید و زیبایم شدم و او را به سمت محل پدرم به هیچ عنوان قبول نمي

 ام هدایت کردم. رویایي

حدود نیم ساعت بعد به آن جا رسیدم، چشمم به آتوسا که بر روي زمین خوابیده و از درد به خود مي پیچید، افتاد. ترسان و با 

 هایم حالش را خوب کنم. استرس به سمتش دویدم و سعي کردم که او را آرام بکنم؛ ولي حالش بدتر از آن بود که بتوانم با حرف

ت نیاوردم و محکم او را در آغوش کشیدم. بعد از دو دقیقه باالخره آرام گرفت و دیگر تکان نخورد. سرش را از بدنم جدا طاق

 کردم و با تعجب پرسیدم: 

  -حالت خوب است؟! چه اتفاقي برایت افتاده است؟! 

 ي کشید و با درد و عجز گفت: ي زیاد قرمز و متورم شده بودند به من خیره شد. آهنشست و با چشماني که از گریه

 شود. سردین حالم اصالً خوب نیست! هر روز درد شاخ و سرم بیشتر و بیشتر مي -

 جان بر روي پاهایم خوابیده بود، خیره شدم. ناگهان جیغي کشید و از حال رفت! با ترس به او که بي

 ها و صورتش یخ کرده بودند. ترین تکاني هم بخورم. دستتوانستم حتي کوچکانگار که بر جایم خشک شده باشم؛ زیرا نمي

بعد از چند دقیقه به خودم آمدم و سرش را در آغوش کشیدم. ناگهان آهنگي زیبا را به یاد آوردم و حس کردم که خواندن آن حالش 

 کند. را بهتر مي

 خواهد فقط لیت انکار ميبي تو جاي خا -

 خواهد فقط زندگي لبخند معنادار مي

 کنند ها به اتفاق تازه عادت ميچشم

 خواهد فقط سر اگر عاشق شود دیوار مي

 رسد شاعر نباشي بهتر است بغض وقتي مي

 خواهد فقط بغض وقتي دیده شد خودکار مي

 هاي خیسم امشب آبروداري کنید چشم
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 خواهد فقط ار مياش سیگمرد جاي گریه

 رسد شاعر نباشي بهتر است بغض وقتي مي

 خواهد فقط بغض وقتي دیده شد خودکار مي

 هاي خیسم امشب آبروداري کنید چشم

 اش سیگار مي خواهد فقط مرد جاي گریه

 خواهد فقط...سیگار مي

  

 پارت پانزدهم 

هایش را احاطه کرد و بعد ناپدید شد. نگاهم به آتوسا افتاد شاخ هایم را باز کردم. نور عظیم سفید رنگي دوربا صداي جیغش چشم

 هایش ترمیم شده بودند. چشمانش را باز کرد و با سردرگمي گفت: که شاخ

 حالم کامالً خوب است!  -

 خندید و شگفت زده حرفش را تکرار کرد. محکم او را در آغوش کشیدم و با بغض گفتم: 

 حالم! واقعا خوش -

 لي هر دو بلند خندیدیم. حااز خوش

 ***مارگان*** 

 هایم را باز کردم، به هامان که سرش را بر روي پاهایم گذاشته و به خواب رفته بود خیره شدم. چشم

 اي که روي درخت بود کشیده و پاره شده بود. زماني که به درخت تکیه داده بودم وقتي از جایم بلند شدم بالم به بریدگي

 م را باال آوردم و خوب نگاهش کردم. با صداي پر غم هامان به خودم آمدم: اآرام بال پاره

 کردم! مارگان من متاسفم! اي کاش بیشتر از تو مراقبت مي -

 هایم را پاک کردم و با اخم گفتم: اشک

ها( دیدم. یک بار در یک برنامه کودک )تینکربل راز بالتقصیر تو نبود. یادم است وقتي بچه بودم و برنامه کودک باربي مي -

 هایش را به او چسباند و پارگي بال او ترمیم شد. دیدم که یک دختر که بال داشت؛ بالش پاره شد، خواهرش بال

 با لبخند پر بغضي گفت: 

 ! امتحانش خوب است -

 هایمان را نزدیک یک دیگر بردیم. هر دو از جایمان بلند شدیم، پشتمان را به هم کردیم و بال

هایمان بلند شد و درد بدي در تمام بدنم به وجود آمد که باعث شد جیغ بلندي بکشم و فریاد هامان حاکي ناگهان نور بزرگي از بال

تر ولي در کمال تعجب کمي از پارگي بالم ترمیم شد و شکاف روي بالم کماز این بود که او نیز آن درد را تجربه کرده است؛ 

 شد. 

هایمان را بستیم و دستانمان را در هم قالب کردیم. دوباره هایمان را به یکدیگر چسباندیم. چشمنفسي عمیق کشیدیم و دوباره بال

لم به وجود آمد؛ ولي در کمال تعجبم آن درد را کردم دردي در باتر شد. حس ميآن نور عظیم به وجود آمد و آن نور بزرگ

 دوست داشتم. 

حالي من را در آغوش کشید. با ام را دید با خوشبه سمتم برگشت، با اضطراب و نگراني به بالم نگاه کرد و وقتي بال ترمیم شده

 صداي پر ذوق و هیجان گفت:

 مارگان عاشقتم!  -

 کوچکي گفتم:  خودم را از آغوشش بیرون کشیدم و با لبخند
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 طور!من هم همین -

 ***سردین*** 

گشتم. وارد قصر که شدم چشمم به سربازاني که با نگراني از جدایي از آتوسا برایم کمي سخت بود؛ ولي باید به خانه باز مي

 دویدند؛ افتاد. سویي به سوي دیگر مي

 احترام گذاشت و گفت: همان موقع یکي از سربازان متوجه من شد و با نگراني به سمتم آمد. 

 خواهند که شما را ببینند. اهزاده! پادشاه بدحال هستند و ميش - 

کرد بر روي فه ميبا عجله به سمت اتاق پدر دویدم و بدون در زدن، در را باز کردم. پدرم با رنگي پریده و درحالي که بلند سر

 فتم:هاي بلند به سمتش رفتم و با ترس گتختش خوابیده بود. با قدم

 اوه! پدر چه اتفاقي افتاده است؟!  -

 کرد با صداي مقطع و آرامي گفت: درحالي که به کمد کنار تخت اشاره مي

پ... سرم دا... خل... این... کمد یک کلید... هست... ب... با آن... در کشوي پنجم.. را... باز کن و دفتر بنفشي... که  -

 ن.. داخلش... هست را بر... بردار... و بخوا

سریع به سمت کمد رفتم، کلید را برداشتم و در کشو پنجم را باز کردم. دفتر بنفش رنگي که داخلش بود را برداشتم، آن را باز 

 کردم و با صداي بلند و رسا خواندمش: 

   -ام و یا درحال مرگ هستم خواني من مرده.پسرم حال که تو این کتاب را مي  

 ها پشیمان هستیم. ایم که سخت از آنباهات زیادي کردهمان اشتمن و پدرم در زندگي

رحمي اش را ببیند؛ او با بيپدر آدریانوس روزي پادشاه این سرزمین بود، ولي پدر من نتوانست قدرت و بزرگي او و خانواده

 سرزمین را از پدر آدریانوس گرفت. 

 مرتکب اشتباه پدرم شدم.  آدریانوس سعي داشت که سرزمینش را از من پس بگیرد؛ ولي من نیز

ها نفرین ي آدریانوس هست مهر این نیست که آناي که بر روي شاخ و بال خانوادهپسرم آدریانوس مادرت را نکشته است. نشانه

 ها هست. ي مقام و ارزش آنشده هستند؛ بلکه نشانه

خواهم و از اعماق قلبم دوست دارم که از يدهد. پسرم من معذرت مآن نشان تفاوت آن خانواده را با سایر مردم نشان مي

 اش از طرف من طلب بخشش بکني! آدریانوس و خوانواده

خواست که پیکرش را بسوزانم؛ جان پدرم خیره شدم. اول از هر چیزي دلم ميهاي اشکي به پیکر بيسرم را باال آوردم و با چشم

 ولي کمي بعد از فکرم پشیمان شدم. 

 ي فروپاشي بود. زد و انگار آمادهام چنگ ميي سینهجانش را در دست گرفتم. بغض بدي به قفسههاي بيبه سمتش رفتم و دست

اي اي به آن زدم. در باز و سربازي وارد اتاق شد. پس از احترام با صداي گرفتهدستان سردش را به لبانم نزدیک کردم و بوسه

 گفت: 

 سرورم! باید پادشاه را به خاک بسپاریم.  -

ام در اتاق پیچید. درست است که همیشه با او و رفتارش مخالفت هق گریهبغضم شکست و صداي هق« خاک»با شنیدن کلمه 

 دم. گاه راضي به مرگش نبوکردم؛ ولي هیچمي

 تم:ردم و جدي گفهایم را پاک کردم. صدایم را صاف کاز جایم بلند شدم و اشک

 تواني آن را ببري. مي -

 ترام از اتاق خارج کردند. جان پدرم را با احچند سرباز دیگر وارد اتاق شدند و پیکر بي

چرخد. چند بار پلک زدم و بعد از اتاق خارج شدم و به سمت اتاقم کردم دنیا دور سرم ميلرزیدند و حس ميدستانم به شدت مي

 حرکت کردم. 
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 پارت شانزدهم 

 ریانوس*** ***آد

کردند، نگاه کردم. ي دریایي افتاده بود را براي آرتمیس تعریف ميبا لبخند به الماس و دنیس که با هیجان اتفاقاتي که در خانه

 الماس از روي پاهاي آرتمیس پایین پرید و با هیجان به سمتم دوید: 

 خري؟ خورد، ميمي ي دریایيهاي خوشمزه که دوستم در خانهپدر برایم از آن خوراکي -

اش را بوسیدم. چند شینگل )واحد پول سرزمین آدریانوس( به سمتش گرفتم و با ي مثبت تکان دادم و پیشانيسري به نشانه

 مهرباني گفتم: 

 خواهي بخر. جا برو و هر چه ميه آنجا بروم. به همراه برادرت بتوانم به آنمن نمي -

 یفش را باال انداخت و گفت: هاي کوچک و ظربا کنجکاوي شانه

 تواني؟ چرا نمي -

 نفسي آه مانند کشیدم و با شرمندگي گفتم: 

 شان براي تو و برادرت بسوزد. زارند؛ ولي شاید دلها از ما بيچون آن -

 هاي کوچک و سرخش را خیس کرد و با تردید پرسید:: لب

  به خاطر این که ما نفرین شده هستیم از ما متنفرند؟! -

نزدیک صورتم »ي هاي کوچکش را به نشانهزبانم از سخن گفتن قاصر شد. با لبخند کوچک و پر بغضي بهم خیره شد و دست

 تکان داد. « بیا

 اش گفت: ام را بوسید و با شیطنت دوست داشتنيسرم را به صورتش نزدیک کردم که محکم گونه

  که من بهترین پدر و مادر را دارم کافي است!نیازي نیست که کسي ما را دوست داشته باشد. همین  -

مان هایم حلقه زد و قلبم سرشار از عشق و هیجان شد. آرتمیس با صداي لرزان و پرغم به سمتبا شنیدن حرفش اشک در چشم

 آمد و با لبخند پر مهري گفت: 

 کنیم! ها افتخار ميما هم بهترین فرزندها را داریم و به آن -

و من با عشق و محکم پسرم، دخترم و همسرم را در آغوش کشیدم با تمام وجودم خدا را به خاطر داشتن چنین هر سه خندیدیم 

 اي شکر کردم. ي دوست داشتنيخانواده

 ام را بوسیدند و پس از گرفتن پول با سرعت از خانه خارج شدند. دنیس و الماس محکم گونه

است اتفاق خوبي بیفتد؛ حتي براي حال خوبم یک اتفاق خوب کم بود و انگار  کردم که قرارقلبم پر از انرژي بود و حس مي

 اش گفت: چندین اتفاق خوب در راه است. آرتمیس با لبخند زیباي همیشگي

 رسي! تر به نظر مياتفاقي افتاده است؟ به نظرم از همیشه خوشحال -

 نشستم، جواب دادم: لبخند کوچکي زدم و با سردرگمي درحالي که بر روي مبل مي

 کنم که قرار است اتفاق خوبي بیفتد. دانم! ولي حس مينمي -

 همان موقع کسي چند تقه به در زد و آرتمیس رفت تا در را باز کند. 

هاي ترمیم هاي براق و شاخ. با باز شدن در آتوسا با چشمرفتشد ضربان قلب من نیز باال و باالتر ميتر ميهر چه به در نزدیک

 شده، وارد شد. 

اي نصفه و با حیرت کرد و محکم او را در آغوش کشید. با صداي ناپذیر به سمت او دویید. خندهآرتمیس با ذوق و هیجاني وصف

 مقطع و پر شک پرسید: 

 چطور شاخت ترمیم شد؟!  -
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 ا از خود بازداشت. اي، هرگونه توضیحي ربا گفتن جمله لبخند زیبا و مرموزي زد و تنها

 توضیح دادنش برایم کمي سخت است!  -

 تم: اش زدم و با لبخندي مهربان گفبه سمتش رفتم، به آرامي دستم را به شانه

  خوب است! باقي آن مهم نیست. مهم این است که تو اکنون حالت کامالً  -

 ا قدرداني گفت: دست چپش را بر روي دستم گذاشت و ب

 روم تا کمي استراحت کنم. مي ممنون پدر! کمي خسته هستم. به اتاقم -

 قه کردم. هایم او را تا اتاقش بدرآرام سري به عالمت موافقت تکان دادم و با چشم

 ***هامان*** 

 هاي براقش خیره شدم. هایم گرفتم و با محبت و عشق به چشمهاي نرم و سفیدش را در دستدست

 هایم را رها کرد. جیغ بلندي کشید و بي جان بر روي زمین افتاد. هایش را در هم کشید و دستناگهان اخم

هاي هاي گرد شد و دهاني نیمه باز از تعجب به او خیره شدم. بعد از چند ثانیه به خودم آمدم، به سمتش دویدم و با دستبا چشم

 لرزان به آرامي تکانش دادم.

 مارگان!  -

 موقع بدنش از زمین کمي فاصله گرفت و از بدنش نور ضعیفي به اطراف تشعشو کرد.  همان

ي چند قرن گذشت بدنش بر روي با سردرگمي تنها به او که در هوا معلق بود، خیره شدم. بعد از چند دقیقه که براي من به اندازه

 پر شک گفتم:  زمین افتاد. آب دهانم را قورت دادم و کنارش نشستم. با صداي لرزان و

 مارگانم! -

 هاي سریع به سمت خانه حرکت کردم.هایش لرزیدند؛ ولي باز نشدند. با نگراني بدنش را از زمین جدا کردم و با قدمچشم

 

 پارت هفدهم 

د و سریع هاي بسته مارگان نگران شدستم را از زیر پاهایش باال آوردم و چند تقه به در زدم. پدرم در را باز کرد، با دیدن چشم

 از جلوي در کنار رفت تا وارد خانه بشوم. 

هاي بسته از جایش بلند شد. مارگان را بر روي آرام وارد خانه شدم، مادرم که بر روي مبل نشسته بود با دیدن مارگان با چشم

 مبل گذاشتم که پدرم گفتم:

 چه اتفاقي برایش افتاده است؟!  -

شان تعریف کردم. همان موقع در اتاقم باز شد و آتوسا با تعجب قاتي که افتاده بود را برايآهي کشیدم و با صداي لرزان تمام اتفا

 مان آمد. به سمت

 ي مارگان خیره شده بود، با استرس پرسید:هاي بستهمان آمد و درحالي که به چشمبا نگراني به سمت

 اتفاقي برایش افتاده است؟!  -

شد. دهایم اضافه ميآهي کشیدم و با غم باري دیگر تمام اتفاقات را به زبان آوردم. گویي با به زبان آوردن اتفاقات دردي به در

 پدرم با عصبانیت رو به من و آتوسا با صداي نسبتاً بلندي گفت:

 ي آن جادوگر پیر نروید؟! مگر من به شما نگفتم که به خانه -

 ا طعنه ادامه داد:پوزخند صداداري زد و ب

 آید! دهید چه بر سرتان ميقتي به سخن بزرگترتان گوش نميهه! اکنون ببینید که و -
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 هایم خیره شدم و آرام و با پشیماني پرسیدم: هاي لبریز از اشک به پابا بغض و چشم

 کرد! و را تضمین خواهیم کردیم که با این کار امنیت اگان بودیم و فکر ميپدر ما نگران مار -

 پس از کمي فکر کردن با کالفگي دستي میان گیسوان پرپشت و لختش کشید و با غم گفت: 

 داوند را زیر سوال بردید! ارزش شمردید و کارهاي خهاي خداوند را پوچ و بيما کاري کردید که گویي نعمتش -

دید که مارگان یک آدمي زاد باشد، نه یکي از يهایش نباشد؟! خداوند حتماً صالح مکند که به صالح بندهمگر خداوند کاري مي

 ما! 

 با دیدن نگاه پرغم و پشیماني من و آتوسا لبش را با زبان خیس کرد و آرام گفت: 

 تان شدید به گمانم کافیست! همین که متوجه اشتباه -

 اش گفت: نگاهي عاري از حس به من کرد و با صداي محکم و مردانه

 قش ببر و اجازه بده تا کمي استراحت کند. حال مارگان را به اتا -

شان رفتند. بدون توجه به آتوسا که با بغض به زمین خیره شده و در فکر فرو رفته بود، دست مادر را گرفت و هر دو به اتاق

 جان مارگانم را از زمین جدا کردم و به سمت اتاقش حرکت کردم. پیکر بي

 به باز کردن در اتاق نیستم با عجله در را برایم باز کرد و با پشیماني گفت:هاي پر قادر وقتي متوجه شد که با دست

 ي این اتفاقات به خاطر...  دانم که همهمن مي -

 میان کالمش پریدم و با اخم گفتم: 

 اندازم. فقط به خاطر تو نه! به خاطر من هم هست. من اشتباهم را به گردن تو نمي -

 ادامه دادم:  مکثي کردم و با صداي لرزان

 اکنون هم برو و بگذار کمي با مارگان خلوت کنم!  -

 جان مارگان را بر روي تختش قرار دادم و بر روي صندلي کنار تختش نشستم. سري تکان داد و از اتاق خارج شد. پیکر بي

اي نرم و شان کردم. بوسهدیکهاي خشکم نزجانش را در دستانم گرفتم و به لبهاي لطیف و بيآهي پر سوز و درد کشیدم! دست

 اش خیره شدم. هاي بستهها زدم و به چشمکوتاه به آن

مان انداخت و لبخند کوچکي هاي زیبايصورتش در خواب مانند کودکي معصوم بود. معصومیت صورتش من را به یاد خاطره

بر بست و جاي خود را به حلقه اشک درون  رنگم آورد؛ ولي با به یاد آوردن حال کنونش لبخند از لبانم رختهاي بيبه لب

 چشمانم داد. 

کشیدم که گویي درد و غم دنیا بر روي دوش من است و تالش بر این دارم که آن را تحمل کنم. با صداي اي درد ميبه گونه

 لرزان و مقطع گفتم: 

ام؟! من را گونه در هم شکسته شود که به خاطرت اینشنوي؟! حال من را ببین. باورت ميمارگان صداي من را مي -

 ام. ي کافي تنبیه شدهکنم به اندازهبخشي؟! به خاطر خدا چشمانت را باز کن. گمان ميمي

 پارت هجدهم 

 *آتوسا* 

ام در آینه خیره شدم. باري دیگر با تردید و کمي استرس دستي میان گیسوان لطیف و حالت دارم کشیدم و به صورت رنگ پریده

 به در اتاق مارگان نگاه کردم و با بغض زمزمه کردم: 

 گفت من نباید در کار خداوند دخالت کنم؛ همچنین اعتماد به آن جادوگر یک اشتباه محض است!  پدر که -

 آب دهانم را با سر و صدا پایین دادم و با صداي لرزان و پربغض گفتم: 

 ز غم حال بد او دق خواهد کرد شود؟! به یقین برادرم اوقت حالش خوب نشود، چه مياگر هیچ -
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 لبان خشکم را با زبانم خیس کردم و ادامه دادم: 

 -جادوگر است! باشد، همان به یقین تنها کسي که قادر به کمک کردن مارگان مي

 شک و تردید از قلبم خارج شدند و جاي خود را به اطمینان دادند. 

 د، بازش کردم. اي که کسي متوجه نشوهاي آرام و بي صدا به سمت در خانه رفتم و به گونهبا قدم

 اسب را از اتاق مخصوصش ي کامل و زیباي ماه افتاد. نفسم را مانند آه بیرون دادم و با عجلهبا باز شدن در، چشمم به دایره

 بیرون آوردم. 

 با اضطراب براي آخرین بار به در بسته خانه نگاه کردم. آهي کشیدم و با ترس زمزمه کردم: 

 شود؟ اگر وقتي بیدار شدند، متوجه نبود من بشوند؛ چه مي -

 توجه به خطري که در پیشه روي داشتم سوار بر اسب شدم. دل را به دریا زدم و بي

 استرس زیاد متوجه گذر زمان نشدم و وقتي که به کلبه کوچک پیرزن جادوگر رسیدم از فکر بیرون آمدم. از 

 گویي تازه متوجه کاري که قرار به انجام دادن آن بودم شده و ترس و پشیماني به وجودم رخنه کرده بود. 

 شتن هدایت کردم که ناگهان در کلبه باز شد. دستانم را با وحشت مشت کردم و با یک تصمیم ناگهاني اسبم را به قصد برگ

 پیرزن با لبخندي مرموز رو به من گفت: 

 -منتظرت بودم! 

 با وحشت به سمتش برگشتم و با صداي مقطع پرسیدم: 

 دانستید ک... که م... من ق... قرار است ک... که به این ج... جا بیایم؟ ا... از ک... کجا مي -

 پایم انداخت و با طعنه گفت: نگاه پر تمسخري به سر تا 

 -هه! از یک جادوگري چون من کمتر از این انتظار داشتي؟! 

 هاي گرد شده از تعجب من، وارد کلبه شد. توجه به چشمبي

ي قبل که خانه پر از وسایل عجیب دستي به گردنم کشیدم و با نگراني وارد کلبه وحم آورش شدم. در کمال تعجبم برعکس دفعه

 ون تنها یک دیگ بزرگ درست وسط اتاق قرار داشت. بود، اکن

 هاي گرد شده به او خیره شده بودم؛ نگاه کرد و کالفه پرسید: پیرزن به من که مقابل در ایستاده و با چشم

 آیي؟!چرا جلوتر نمي -

 با ترس و کمي مردد گفتم: 

 داني که مشکل من چیست؟ تو مي -

 ي لبش به اندازه یک وجب باال رفت و با لبخند زمزمه کرد: گوشه

 سي؛ نابود خواهد شد! جلو بیا! که اگر به داد زندگي برادرت نر -

 ا به او رساندم. هاي بلند و سریع خودم ربا شنیدن حرفش رنگ از رخم پرید و با قدم

  ي اتاق بود رفت و واردش شد.اي رنگي که گوشهبه سمت در قهوه

 ها را کنار دیگ قرار داد و با جدیت گفت: حدود پنج ثانیه بعد به همراه دو صندلي چوبي برگشت. صندلي

 -بنشین تا همه چیز را به تو بگویم. 

 ها و او بر روي دیگري نشست. من بر روي یکي از آن
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 پارت نونزدهم 

 که از سن و سال او بعید بود، گفت:اي دستي میان گیسوان سفید و پرپشتش کشید و با صداي محکم و جدي

 ام حق حرف زدن نداري، فهمیدي؟    تا زماني که به تو اجازه نداده -

  با تکان دادن سر جواب مثبت به سوالش دادم. نفس عمیقي کشید و درحالي که به زمین خیره شده بود، شروع کرد:

 -ست! مارگان یک انسان و یا یک آدمي زاد نیست؛ بلکه او یک شیطان ا

 ام بیرون بزند. از سینه ام مي کوبید که گویي قصد داردقلبم جوري به سینه

 لبش را تر کرد و ادامه داد: 

 خواهد او را با خود ببرد. ي برادرت شده و ميي شما را از هم بپاشد؛ ولي گویي دلباختهاو ماموریت دارد که خانواده -

 اش من را ترساند. هاي فراطبیعيه این موضوع شدم؛ ولي او با قدرتدفعه قبل که نزد من آمده بودید، من متوج

 کس متوجه نشود با روح برادرت در ارتباط بوده است. تان بشود، به طوري که هیچاو قبل از این که وارد زندگي

 با صداي مقطع حیرت زده پرسیدم:

 پس چرا خانواده ما را از هم نپاشید؟   -

 با تحکم و کمي طعنه گفت:  هایش را در هم کشیداخم

 -ي سوال کردن داده باشم! کنم که به تو اجازهفکر نمي

 حوصله نفس عمیقي کشید و ادامه داد: کالفه و بي

تان رفتار تواند شما را از یکدیگر جدا کند. قبل از ورود او به خانوادهچون اتحاد و صمیمیت بین شما بیش از حد است و او نمي -

 درت ندیدي؟ عجیبي از برا

 بعد از کمي فکر کردن با تعجب گفتم:

 داد. او به طور ناگهاني تغییر حالت مي -

 سري تکان داد و با صداي محکم گفت: 

هوشي اکنونش هم به دو دلیل است. اول به خاطر این که رد گم کند، دوم این که برادرت را به خودش نزدیک کند و در بي -

 با خود از این جا ببرد. خلوت او را بکشد و روحش را 

 زده از جایم پریدم و با صداي مقطع و پرترس گفتم: وحشت

 -اکنون برادرم با او تنها هست! 

بدون توجه به او از کلبه بیرون دویدم. با ترس و لرز بر روي اسب سوار شدم و با تمام وجودم او را به سمت خانه هدایت کردم. 

 کردند. خوردند و صداي بدي ایجاد ميهایم بر روي یکدیگر مياز ترس زیاد دندان

 کردم. مي هایم جلوگیريزد و من با لجبازي از ریختن اشکام چنگ ميبغض به سینه

 وقتي به خانه رسیدم، با چیزي که دیدم رنگ از رخم پرید و قلبم براي چند ثانیه متوقف شد. 

 رسید. م از داخل خانه به گوش ميهاي از اعماق دل مادردر خانه باز بود و صداي گریه

 آمد. هاي مادرم صداي پر ترس پدرم هم ميدر کنار صداي ضجه

 -؟! چشمانت را باز کن! پسرم! صداي من را مي شنوي

 هاي آن جادوگر به حقیقت پیوسته باشد، از اسب پایین آمدم و به خانه نزدیک شدم. آرام و با ترس از این که حرف

هاي آن پیرزن یک مشت دروغ محض باشد و اکنون پدر و مادرم براي موضوع دیگري خواست که حرفبا تمام وجود دلم مي

 این گونه گریه کنند. 
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هاي لرزان و آید. با قدمشان از داخل اتاق مارگان ميخانه شدم؛ ولي کسي آن جا نبود. کمي که دقت کردم متوجه شدم صداي وارد

 کوتاه به سمت اتاق مارگان حرکت کردم. 

هاي چشم وپشت در اتاقش مکث کوتاهي کردم و بعد وارد اتاق شدم. با باز شدن در مادرم و پدرم به سمتم برگشتند. صورت 

 ي زیاد قرمز و ملتهب شده بودند. مادرم به خاطر گریه

 پارت بیستم 

هایش . پدرم اخمپدرم! کسي که با وجود تمام مشکالت خم به ابرو نیاورده و محکم ایستاده بود، اشک در چشمانش حلقه زده بود 

 را در هم کشید و با صداي جدي و محکمي گفت: 

 این موقع شب کجا بودي؟  -

 مقطع و ترسان گفتم  با صداي

 م... من... ا... از بیرون... یک صداي عج... عجیب آمد. من ر... رفتم بي...   بیرون تا ببینم....  -

 توجه به من به سمت هامان برگشت. با ترس به سمتش رفتم و نگران پرسیدم: گویي حرفم را باور کرد؛ زیرا بي

 چه اتفاقي افتاده؟  -

 کرد برگشتم و ادامه دادم: را بر روي قلبش گذاشته و گریه ميبه سمت مادرم که دستش 

 کني؟! چرا گریه مي -

 اش حبس شد و رنگش رو به سیاهي رفت. لبش را به دندان گرفت، ناگهان نفس در سینه

یش کشید. هازده به سمت مادرم دوید و چند سیلي محکم به گوشش زد. همان موقع با تمام وجود هوا را داخل ریهپدرم وحشت

 پدرم آرام سرش را در آغوش کشید و با صداي لرزان و پر بغض گفت: 

 آرام باش عزیزم! مگر اتفاقي افتاده است؟  -

 کرد تقریباً بر سر پدرم فریاد زد: مادرم درحالي که بلند بلند گریه مي

 -ي اتاق افتاده است. اتفاقي نیفتاده؟! پسرم مانند یک میت بدنش سرد شده و گوشه

 ***سردین*** 

ام را بر روي زمین رها کردم و کمرم را به جان و خستهرمقم کشیدم. پیکر بيهاي خسته و بيکالفه و عصبي دستي به چشم

 افتم. دیوار تکیه دادم که نکند ناگاه از خستگي بیش از حد با صورت بر روي زمین بي

ام را روي هم گذاشتم. چشمانم لبریز از اشک و سفیدي چشمانم به خاطر بغض درون هاي خستهسرم را به دیوار تکیه دادم، چشم

 ام به رنگ خون درآمده بود. سینه

 ام زدمگیري کردم. چنگي به سمت چپ سینههایم جلوچند بار پلک زدم و با لجاجت از ریختن اشک درون چشمانم بر روي گونه

 و با بغض و درد گفتم: 

 -خدایا کافیست! کاري کن عاري از هر دردي شوم. 

 *** 

ها هایم را باز کردم و دستم را بر روي آنتابید. چشمرویم به صورتم ميبهي بزرگ رواي که از پنجرهبا نور مستقیم و آزار دهنده

 قرار دادم. 

اخودآگاه دستم را بر یادآوري اتفاقات دردناک شب قبل، قلبم به درد آمد و ن درهمان حال به سمت پنجره رفتم و پرده را کشیدم. با

 روي قلبم قرار دادم. 

 بغضم را قورت دادم و براي هزارمین بار متني که پدرم برایم نوشته بود را در ذهنم مرور کردم. 

م مردم شهر را باید خبر کنم و مرگ پدرم و تر باید به خانه آتوسا بروم. امشب تمادر آخر به این نتیجه رسیدم که هرچه سریع

 ها بگویم. هایش را به آننوشته
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 شد و به احتمال زیاد از شهر بیرون بیندازندم. این کار مسلماً خیلي سخت بود؛ زیرا پس از آن، دید مردم نسبت به من عوض مي

ار پوچ درحالي که سعي داشتم در ذهنم خودم را با افک آید؟ازند، چه کاري از دستم بر ميها من را از این شهر بیرون بینداگر آن

 آرام کنم، زمزمه کردم: 

 اند. هاي من و پدرم را به وضوح دیدهکنند؛ زیرا تفاوتیرون نميها من را از شهر بنآبه یقین  -

ام کشیدم سوان آشفتهي میان گیایستادن و فکر کردن کافي نبود، باید به خانه آدریانوس بروم و همه چیز را از زبان او بشنوم. دست

 هاي کوتاه و خسته از خانه خارج شدم. شان کردم. با قدمو مرتب

   

 پارت بیست و یکم 

 با صداي لرزان و پر دردم زمزمه کردم: 

 -پدر! قبل از مرگت متوجه اشتباهاتت شدي. امیدوارم خداوند تو را ببخشد! 

ي پدرم را به خاک نسپارند؛ زیرا ممکن است که آدریانوس اجازه ندهد؛ حتي جنازه جان پدرمبه سربازها دستور دادم که پیکر بي

 هم در خاک این سرزمین باشد. 

جان به سمت اتاق مخصوص اسبم راه افتادم. به سمت اسبم، تنها موجود عزیزي که در دنیا برایم باقي مانده هاي آرام و بيبا قدم

 بود، حرکت کردم. 

اي سرش را به من نزدیک بر روي یال سفید رنگش کشیدم؛ گویي بوي من برایش آشنا بود؛ زیرا به گونههاي لرزانم را دست

 کرد که گویي خواستار یک آغوش گرم است. 

 دستانم را از یکدیگر گشودم و سرش را در آغوش کشیدم. با بغض و صداي لرزان زمزمه کردم: 

 باوفاتري!  هاي اطرافم هماي اسب با وفایم! تو از انسان -

 شدند را بر روي یک دیگر قرار دادم. اش رفع نميخوابي خستگيام را که با هیچآرام سرم را به سرش چسباندم و چشمان خسته

 غرق در احساساتم بودم، با قطره اشکي که از گوشه چشمم روي صورت اسب افتاد به خود آمدم. 

صورتش ریخته بود، چند قطره اشک دیگر کنار چشمان کشیده و در کمال تعجبم به جز اشکي که از صورت من بر روي 

 اش قرار داشت. مشکي

هایي که زیر چشمانش بودند را پاک کردم و جانم اشکهاي بيگریست. با دستگویي او تنها کسي بود که به حال بد من مي

 زمزمه وار گفتم: 

 -تو ببار! این بار هم به جاي دل من هم ببار! 

 تر است. اي به سیاهي شبش نهفته بود که گویي او از هر کسي به من نزدیکهغمي در چشم

ام هاي براق اسب امیدي دیدم که بي چون و چرا اطمینان و امید را به قلب خستهمگر اسب هم احساس دارد؟! ناگهان در چشم

 دواند. 

اي کوتاه و نرم بر روي سرش نهادم و او را به هاي سرد و خشکم را با زبان خیس کردم و بر روي اسب سوار شدم. بوسهلب

 ي آدریانوس هدایت کردم. سمت خانه

 م. ي نسبتاً کوچک آدریانوس رسیدم به خودم آمدها و دقایق برایم مانند طوفاني سریع گذشتند و زماني که به خانهثانیه

 م از اسبم پایین آمدم و او را به درختي که نزدیک آنجا وجود داشت، بستم. آرا

وردم؛ ولي با آرو به روي در خانه ایستادم و دستي به پیراهن و شلوار سفیدم کشیدم. دستم را به قصد ضربه زدن به در باال 

 ي مادر آتوسا دستم مقابل در خشک شد. شنیدن صداي گریه

 تپید و رنگ از رخم پرید. آب دهانم را قورت داد و با ترس از خود پرسیدم. قلبم براي چند ثانیه ن

 اگر اتفاقي براي آتوسایم افتاده باشد، چه کنم؟  -
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 کرد از خود پرسیدم:با این فکر بند بند وجودم به لرزه افتاد. براي هزارمین بار، سوالي که همیشه ذهنم را مغشوش مي

 شناسي؟!  را نمي اي که حتي کامل اوختري شدهي دقدر زود دل باختهچرا آن -

ي آتوسا، درد بدي در ي آن دخترک افتاده بود، قلبم را به او تقدیم کرده بودم! با صداي گریهاز روز اولي که چشمم به چهره

 ام احساس کردم. اعماق سمت چپ سینه

اي کوچک باز زي نگذشته بود که در خانه توسط دختر بچهي محکم به در کوبیدم. چیاختیار دستم را باال آوردم و چند ضربهبي

 شد. 

هایش قرار ماندند و کمي متورم بودند. گیسوان حالت دارش به صورت نامرتب بر روي شانهدریاي چشمان دخترک به خون مي

 داشتند 

  

 پارت بیست و دوم 

 کردم مهربان و آرام باشد، پرسیدم: اي که تالش ميهرنگم را با زبان تر کردم و با صداي لرزان و وحشت زدهاي خشک و بيلب

 اي؟ چرا گریه کرده -

 که چیزي بگوید، صداي خشک و جدي پدرش آمد:قبل از آن

 الماس! چه کسي آمده؟!  -

دخترک نگاهي گذرا و کوتاه به سر تا پایم انداخت، سپس با ترس وارد خانه شد و در را پشت سر خود بست. صداي دخترک که 

 گفت: وحشت به پدرش مي با

 -پدر! شاهزاده آمده. 

رسید. کمي بعد در به سرعت باز شد و قامت استوار آدریانوس آشکار شد. کمي خم شد و با احترامي از پشت در هم به گوش مي

 محکم و مردانه گفت: 

 شاهزاده مرا به خاطر این تاخیر ببخشید!  -

با دیدن قامت محکم و استوار او از خود و پدرم شرمسار شدم. نفس عمیق هاي قرمز وجود داشت. در سفیدي چشمانش رگه

 کشیدم، پس از مکث کوتاهي با صداي لرزان گفتم: 

 -تان راجع به چیزي مهم صحبت کنم. باید با شما و خانواده

 آدریانوس از بیان حرفش تردید داشت. کمي این پا و آن پا کرد، سپس آرام گفت: 

 حال است! شاهزاده پسرم بد  -

 با نگراني و ترسي ناگهاني و عجیبي که به وجودم تزریق کرده بود، گفتم: 

 توانم به او کمک بکنم؟! چه اتفاقي برایش افتاده است؟ من مي -

 درحال که سعي در مخفي کردن بغضش داشت، گفت: 

 داخل بیایید.  -

 خودش به کناري رفت و با احترام کمي خم شد، تا من وارد شوم. 

 رفتار باشد؟! وشتوانست متواضع و خشدم. آخر این مرد چقدر ميگذاشت از خود بیشتر متنفر ميهر چه بیشتر به من احترام مي

 م به اطراف خانه خیره شدم. شان نهادم. با چشهاي کوتاه و لرزان، پا در خانه نسبتاً کوچکبا قدم

اي رنگ، چند عدد کمد به همان رنگ و رنگ دیوارها هم به رنگ هوهخورد؛ یک مبل چهار نفره قتمام وسایلي که به چشم مي

 مبل و کمد بود. 

 کرد، با صداي آرام و لرزاني گفت: درحالي که به اتاق کنار من اشاره مي
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 -ام داخل آن اتاق هستند. تمام اعضاي خانواده

 ایستاد، تا اول من وارد شوم. سر به زیر و آرام به سمت در رفت؛ به آرامي بازش کرد و با احترام کنارش 

 کرد.  امآرتمیس با حالي پریشان بر روي تخت و کنار هامان که چشمانش بسته و رنگ از رخش پریده بود، نشسته و گریه

 تر از مادرش قرار داشت. آتوسا هم کمي آن طرف

 خت ایستاده بودند. هایي سرخ کنار تمهایي چروکیده و صورت و چشدنیس و الماس، دو طفل کوچک با لباس

 ي من هر دو به حال قبلي خود بازگشتند. آرتمیس و آتوسا به احترام من از جاي برخاستن و مقابلم کمي خم شدند. با اجازه

 آدریانوس وارد شد، با جدیت و صداي بلند گفت:

 اي مهم با ما صحبت کند. پس لطفاً آرام باشید!ي مسئلهشاهزاده قصد دارد، درباره -

                                    

 

 

 

 

 پارت بیست و سوم 

 هاي بلند از اتاق خارج شد و پس از چند ثانیه به همراه یک صندلي چوبي بازگشت. سریع و با قدم

 ها خیره شدم. با احترام صندلي را کنار من قرار داد و مقابل در ایستاد. بر روي صندلي نشستم و به صورت تک تک آن

نم را با صدا قورت دادم و سرم را به زیر انداختم. با خجالت کاغذي را که از داخل کمد پدرم پیدا کرده بودم را از جیبم آب دها

 هاي لرزان به سمت آدریانوس گرفتم. خارج کردم و با دست

زیر انداختم تا واکنش با شک و تردید برگه را از من گرفت، بازش کردم و با صداي بلند مشغول خواندنش شد. باز سرم را به 

 شان را نبینم. 

شان از تعجب شان نگاه کردم. چشمانتکي تکفرما شد، سرم را باال آوردم و با شرم به چهرهزماني که سکوت بر خانه حکم

 گرد شده و چیزي براي گفتن، نداشتند. 

 شان را دیدم، با شرم و خجالت گفتم: وقتي سکوت

 پذیرم. ق است. اگر من و پدرم را به جایي دور تبعید کنید، ميهر تصمیمي که شما بگیرید، ح -

 آدریانوس با تردید دستي میان گیسوانش کشید و با صداي آرامي گفت 

 باید فکر کنیم.  -

 صدایم را صاف کردم و سر به زیر گفتم: 

ي این موضوع فکر کنید. من امشب تمام مردم را به قصر دعوت کردم، تا این خبر را به قط تا امشب وقت دارید که دربارهف -

 ها بگویم. آن

ه در تکیه دادم، تا چند ثانیه ب هاي گرد شده از تعجب به من خیره شده بودند، از خانه خارج شدم.ها که با چشمبدون توجه به آن

 بیاید.  کمي حالم جا

 ***آدریانوس*** 

 هایي براق به من خیره شده بود، نگاه کردم. ي آتوسا از فکر بیرون آمدم و به او که با چشمبا صداي هیجان زده

 -شود. پدر وقتي به قصر برویم، هامان به راحتي درمان مي
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 دي و محکمي گفتم: اي جکردند، خیره شدم و با صدبه دنیس و الماس که با تعجب و نگراني به ما نگاه مي

 -تان بروید. شما به اتاق

 هر دو با صداي آرام و لرزاني گفتند: 

 -چشم پدر! 

شان کردم. چند نفس عمیق کشیدم و با اخم شان حرکت کردند. دستي میان گیسوان پریشانم کشیدم و مرتببا سرعت به سمت اتاق

 هاي منتظرشان نگاه کردم. جدي و محکم گفتم: به چشم

را مانند  من تصمیم گرفتم که بگذارم پادشاه دروغین در قصر به خاک سپرده شود و پسرش در کنار ما زندگي کند. من او -

 دارم! پسرم دوست مي

 هاي آتوسا را ببینم. توانستم برق چشمبه راحتي مي

 دند. داونیم دقیقه را نشان ميهاي ساعت بزرگي که بر روي دیوار اتاق نصب بود، هشتعقربه

 رفتم، خطاب به دخترم گفتم:نفسم را با آه بیرون دادم و درحالي که به سمت کمد بزرگ چوبي اتاق مي

 به اتاقت برو، آماده بشو و لباسي مناسب براي برادرت بیاور تا او را نیز آماده کنم.  -

  

 ن نشست و به ناگاه زیر گریه زد. مابا تکان دادن سر حرفم را تایید کرد و از اتاق خارج شد. آرتمیس بر روي تخت

 هاي لرزان و سردش را در دستان گرمم فشردم و با لحني محکم و امیدوار کننده گفتم:با ترس و نگراني به سمتش رفتم. دست

 چیزي براي نگراني وجود ندارد. مطمئن باش!   -

 ر عشقش نگاهم کرد! با پشت دست اشک چشمانش را پاک کرد، لبخندي زیبا و معصوم زد و با چشمان پ

 ********* 

هاي هامان را مرتب کردم. کت چرمي مشکي بلند و شلواري به همان رنگ بر تن خود و هامان کردم. دنیس آرام گیسوان و لباس

 هم مانند ما لباس پوشید. 

 ت، بر تن کرده بود. آمد و بر روي قسمت کمرش یک پاپیون مشکي قرار داشالماس یک لباس زرد زیبا که تا روي زانوانش مي

هاي زیبایي بر رویش قرار داشت، پوشیده بودند. رسید و پولکشان ميداري که تا مچ پايآرتمیس و آتوسا لباس زرد رنگ و پف

 لباس آتوسا برق بیشتري نسبت به لباس آرتمیس داشت. 

 چال ایجاد شده بود، گفت: هایش الماس با شیطنت به سمتم آمد. لبخند زیبایي زد و درحالي که بر روي گونه

 ام؟! پدر! من زیبا شده -

 اش نهادم و با لبخندي مهربان گفتم اي آرام و نرم بر پیشانيبوسه

 آورد!در مقابل زیبایي شما کم مي« زیبا»ي کنم که چنین دختران و همسر زیبایي دارم. کلمهبه خودم افتخار مي

  

 پارت بیست و چهارم 

هاي معصومش به من خیره شد و با صداي ي ریزش مانند یک مرد کوچک شده بود. به سمتم آمد و با چشمدنیس قامت و جثه

 اي پرسید: لرزان و ترسیده

هاي زیبایي گونه لباسکنید؟! قرار است به کجا برویم که اینشود؟ چرا مادر، شما و خواهر گریه ميدر چرا هامان بیدار نميپ -

 گویید؟  ایم؟ چرا به ما چیزي نميپوشیده

 او پسر باهوشي بود!  توانم با دروغ دست به سرش بکنم؛ زیرادانستم نميهاي پسرکم چه بگویم. ميدانستم در جواب سوالنمي
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 وقتي سکوت و عجز من در جواب دادن سوال را دید لبخندي زد و با لحني مهربان و آرام گفت: 

 -که من چیزي ندانم، پس حرفي ندارم! دانید اگر شما صالح مي

اي نثارش کردم. ي نرم و لطیفش را بوسیدم و لبخند قدردانانهکند، سرشار از لذت شدم و گونهگونه مرا درک مياز این که این

 هایش را چند بار باال انداخت و با شیطنت گفت: ابرو

 تر شدیم! م بگید؛ وقتي که بزرگشید که حقایق رو به ما هاما باالخره یک روزي مجبور مي -

 اش را نوازش کردم و بالبخند و لحني مهربان گفتم: شانه

 -درسته! 

 ام از بین رفت. ولي با به یاد آوري مشکل بزرگي که براي رفتن به قصر داشتیم، تمام خوشحالي

را میان گیسوانم کشیدم و با کالفگي به دیوار هایم توانستیم با آن به قصر برویم. انگشتما تنها یک اسب در خانه داشتیم و نمي

 تکیه دادم. 

 شه. من: نه! نه! نمي

 آرتمیس با نگراني به من نگاه کرد و پرسید:

 چه شده؟!  -

 ام را روي چشمانم کشیدم و با درماندگي گفتم: انگشت شست و سبابه

 توانیم به قصر برویم. نمي -

 یلش را به زبان آوردم: که دلیلش را بپرسد، خودم دلقبل از این

 توانیم با یک اسب به قصر برویم!  زیرا ما تنها در خانه یک اسب داریم، تعدادمان زیاد است و نمي -

 هایش از ترس گرد شدند و با وحشت پرسید: آرتمیس چشم

 -حال چه کنیم؟ چگونه به قصر برویم؟ تمام مردم در قصر به انتظار... 

 توانست باشد؟ طع کرد. یعني چه کسي ميصداي زنگ خانه کالمش را ق

 دادند. نگریستند و هیچ یک کاري انجام نميها نیز داشتند که با تعجب به یکدیگر ميگویي سوالي که من داشتم را آن

 هاي بلند و استوار خود را به در خانه رساندم.  حرکت دیدم از فکر بیرون آمدم و با قدمها را که بيآن

 هایم از تعجب گرد شدند و در جا میخکوب شدم. کردم با دیدن چیزي که رو به رویم بود، چشمدر را که باز 

 هاي قصر مقابل در به انتظار ایستاده بود. ي سلطنتي مقابل در قرار داشت و یکي از خدمهکالسکه

 خدمه به احترام من کمي خم شد و با صدایي سراسر از احترام گفت: 

تان را با ي شما به من و دیگر خدمه گفته است و از من خواسته که شما و خانوادهسرورم! شاهزاده سردین همه چیز را درباره -

 کمال احترام به قصر ببرم. 

 : هاي کوتاهش به سمتم دوید و با شوق و ذوق گفتالماس با قدم

 یجان انگیز!شویم؟ چقدر هاوه پدر! یعني ما قرار است که سوار کالسکه ب -

 اي نرم و کوتاه بر رویش نهادم. ت گرفتم و بوسههاي کوچک و ظریفش را در دسدست

 آن خدمه با سرعت به سمت کالسکه رفت، دربش را باز کرد و با احترام کنار آن ایستاد. 

رسد خدمه آن که دستم به او بهاي بلند وارد خانه شدم و به سمت هامان که بر روي تخت خوابیده بود، رفتم؛ ولي قبل از با قدم

 وارد اتاق شد و سریع گفت: 

 لطفاً صبر کنید!  -



 

novelfor.ir 

 داستان باطل شدگان نودهشتیا

 

 پارت بیست و پنجم 

و دست دیگرش را  با تعجبي آمیخته به ترس به او نگریستم. او با احترام به سمتم آمد، کنار تخت ایستاد و یک دستش را زیر پا

 جدا کرد. زیر گردن هامان قرار داد و با یک حرکت او را از تخت 

 وقتي متوجه نگاه متعجب و خیره من به خود شد، با لحن آرامي گفت: 

   -سرورم! این وظیفه من است! شما نباید خود را خسته کنید. 

 یره شدم و محکم و استوار پرسیدم: هایي دلخور اما پر جذبه به او خبا چشم

 ل فرزند خود را نیز ندارم؟!ام که توانایي حمکني که من پیر و فرتوت شدهتو احساس مي - 

 

 دانست که چه بگوید. داد به لکنت زبان افتاده بود و نمياو که حق را به من مي

 هایش بیرون کشیدم. که چیزي براي گفتن، بجوید دستم را جلو برده و پیکر تنومند و مقتدر پسرم را از بین دستقبل از آن

کشند؟ ها را به دوش ميام این غمگونه در این وضع ببینم؟! به کدامین گناهم خانوادهنآه اي پسرم! به کدامین گناهم باید تو را ای

 ها را ببینم و سکوت کنم؟! توانم غم آنمگر من مرد این خانواده نیستم؟ پس چگونه مي

 اي از گیسوان پسرم را نوازش کردم. هاي لرزانم را باال آوردم و تکهدست

 ي من باشد و چه نباشد! آید؛ چه خواستهر ما ميمن: هر چه خدا بخواهد بر س

 هایم را دید با سرعت خود را به کالسکه رساند و دربش را باز کرد. آن خدمه که اطمینان چشم

شان کمک کرد تا وارد کالسکه شوند و هنگامي که به دنیس و الماس با گرفتن دستشان و به آرتمیس و آتوسا با باال گرفتن دامن 

 ها باال بروم با احترام و کمري خمیده کنار ایستاد. استم از پلهخومن مي

درون کالسکه دو ردیف صندلي این طرف و آن طرف بود که من، دنیس و هامان یک طرف و آرتمیس، آتوسا و الماس هم 

 مان نشستند. خدمه هم به پشت اسب رفت.  مقابل

نگریستم و به خواب رفتند. در سکوتي که بر فضا حاکم بود به بیرون مي نیمي از راه را هم نپیموده بودیم که هر چهار نفرشان

 اي نامعلوم سیر مي کردم. در فکر به آینده

 ***  دوساعت بعد*** 

هایم گرفتم و به هاي نرم همسرم را میان دستبا توقف کالسکه درون حیاط وسیع قصر، چشم از بیرون گرفته و به آرامي دست

 آرامي بوسیدمش! 

هاي زیبایش لغزیدند بعد به آهستگي باز شدند؛ با دیدن من لبخندي زیبا کنج لبش نشست. با عشق دستم را فشرد و بعد از چشم

 ها را از خواب زیبا بیدار کند. هاي عاشقانه رد و بدل کردن به سوي بقیه بازگشت تا آنکمي نگاه

 سوال همیشگي در ذهنم تداعي شد: ام آن باز هم با دیدن عشق و صمیمیت بین اعضاي خانواده

 آیا من لیاقت این عشق و این خانواده را دارم؟!  -

 ن گوشم نواخته شد، از فکر بیرون آمدم. ام نشست و نجوایي که دروونهگاي که بر روي با بوسه

 هایي! آرتمیس: تو الیق بهترین

 کرد. ش بود که بي اختیار آدم را محو خود مياش خیره شدم. چلچراغي در چشمانهاي نورانيبا قدرداني درون چشم

ها افتاده بود؟ هایم از تعجب گرد شده و هیاهویي در قلبم به وجود آمد. چه اتفاقي براي آنوقتي متوجه جاي خالي بقیه شدم، چشم

 پس چرا آرتمیس نگران نبود؟ 
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 پارت بیست و ششم 

 ه صورتم پاشید و با اطمینان و لحن آرامي گفت: با دیدن چشمان متحیر و ترسان من لبخند آرامش بخشي ب

لماس و اگران نباش! آن خدمه به همراه چند خدمه دیگر پسرمان هامان را نزد طبیب بردند تا درمان را شروع کند. آتوسا، ن -

 ي قبل از کالسکه پیاده شدند؛ فقط شما چون فکرتان مغشوش بود، متوجه نشدید! دنیس هم چند دقیقه

هاي ظریفش را در دست گرفتم و هر دو از کالسکه آبي رنگ پایین روي آسودگي کشیدم و با لبخندي کوچک دستنفسي از 

 رفتیم. 

ها نآ ها غرق تماشاي تجمالت قصر شده بودند و اصالً متوجه ما نشدند. اصالً از رفتارشان خوشم نیامده بود؛ ما که بهبچه

 نگریستند؟! ها به اطراف ميگونه همچون قحطي زدهینسادگي و قناعت را آموخته بودیم، پس چرا ا

کرد که اگر کاري نکند، مطمئناً من کاري خواهم کرد که پشیماني به بار بیني ميآرتمیس که متوجه عصبانیت من شده بود و پیش

 شان کند.  ها را متوجه رفتار اشتباهها رفت و سعي کرد آنآورد با مالیمت به سوي بچهمي

مان یک راه صاف که تا قصر خالي از درخت بود و رويهاي سر به فلک کشیده احاطه کرده بودند و روبهمان را درختاطراف

 رویش فرش قرمز وجود داشت. 

 ها صدایش را صاف کرد و با احترام گفت: مان آمدند و بعد از کمي احترام یکي از آنهاي بلند به سويچند خدمه با قدم

 لم بیایید. سرورم! به دنبا -

 خود به دنبال این حرف، مقابل ما حرکت کرد تا مسیر را نشان ما دهد. 

شدم و سعي شان ميشان را پنهان کنند؛ ولي من متوجههاي متعجب و ذوق زدهکردند که نگاهدر مسیر دنیس و الماس سعي مي

 ها تنها دو کودک خردسال بودند. کردم نادیده بگیرم؛ زیرا آنمي

کاوید انتظار بیش از حد از دو کودک خردسالم داشته اش اطراف را ميهاي خیرهنستم زماني که فرزند بزرگم با آن نگاهتوانمي

 باشم. 

هاي بلند قصر به زیبایي کرد. ستونهاي منتهي به قصر رسیدیم. قصر چراغاني بود و چشم را خیره ميبعد از چند دقیقه به پله

 مزین گشته بودند. 

ام که در این قصر گذرانده بودم در ذهنم تداعي گشت. زماني که پدرم پادشاه هایي مبهم از کودکيهادم برخاست. خاطرهآه از ن

 کردند. آه آن روزها چه زود گذشتند! بود و همه با احترام با من رفتار مي

ا به سوي درب مشکي رنگي رفتند هوارد یک سالن طویل گسترده که در دو سویش تعداد زیادي درب وجود داشت، شدیم. خدمه

 و اطراف درب با احترام ایستادند تا ما وارد شویم. 

هایي متحیر اطراف خود را شان در جاي خود میخکوب شده و با چشمدنیس و الماس با دیدن شکوه و جالل سالن مقابل

 کاویدند. حق هم داشتند! مي

هاي طالیي و براق پوشش داده بودند در هاي مجلل که با روکشا و صندليههاي زرد و بنفش مزین شده بود. میزسالن با نوار 

 شان نشسته بودند.  هایي به همراه کودکانها و مردشد. پشت هر میز، زنسر تا سر سالن دیده مي

ا ایستاده بود هتر وجود داشت که شاهزاده مقابل آندر آخر سالن دو صندلي عظیم سلطنتي و زیبا، در کنارشان دو صندلي کوچک

 مان خم شد. ي احترام تا کمر مقابلمان آمد و به منزلهو هنگام ورود ما با سرعت به سوي

 ها نیز آن عمل را تکرار کردند. زده از جاي برخاستن و به تقلید از شاهزاده آنمردم با دیدن کاري که شاهزاده انجام داد، شگفت

گذاشتند، نگریستم و با سرعت و صداي استوار زمینم بودند و به ما احترام ميبا حیرت شگفت به مردماني که از سراسر سر

 گفتم: 

 توانید راحت باشید! مي -

 کرد با صدایي محکم و پراحترامي گفت: ها اشاره ميشاهزاده صاف ایستاد و درحالي که به صندلي

 بفرمایید!  -
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هاي هاي بزرگتر و دنیس و الماس بر روي صندليها رفتیم. من و آرتمیس بر روي صندليهاي بلند به سوي صندليبا قدم

 تر نشستند. کوچک

 شاهزاده کمي جلو رفت و با صدایي بلند مردم را به سکوت دعوت کرد؛ پس از آن با صداي بلند و رسایش گفت: 

 ارد که این خبر را خوب بپندارید و یا بد! ارم؛ این بستگي به خودتان دتان دخبر بد... و شاید خوبي براي -

 اي ادامه داد: آهي پر افسوس کشید و با صداي لرزان و خسته

 پادشاه شب قبل فوت کردند.  -

 کردند.گفتند و اظهار نگراني مياي عظیم به وجود آمد. همه با ترس و وحشت چیزي به دیگري ميدر میان جمع، همهمه

 شاهزاده با صداي بلند همه را ساکت کرد و باز ادامه داد: 

 -خوانم. شان به من یک نامه داد؛ آن را براي شما ميزمان مرگ 

تر از زدهآمد، مردم شگفتنامه را مقابلش قرار داد و با صداي لرزان و پرعجزش نامه را خواند. با هر کلمه که بر زبان او مي

 گشتند. قبل مي

 ت و هفتم پارت بیس

اي مملو از ترس و هراس در سالن ایجاد شده بود. هراس همگي از این بود که من بخواهم زماني که نامه به اتمام رسید، همهمه

  ها را مجازات کنم!به پاسخ تمامي رفتار بدي که با ما داشتند، آن

آورم م از مردم سرزمین خودم انتقام بگیرم؟! به یاد ميتوانستي قلبي من آن بود؟! آیا من مرد انتقام بودم؟! مگر ميآیا خواسته

 گفت. گونه ميي یک پادشاه خوب بودن اینپدرم همیشه درباره

 « ها عدالت را بر قرار کندیک پادشاه خوب باید براي مردمش مانند پدر براي فرزندانش باشد و بین آن»

 ي زني از میان جمع برخاست: صداي فریاد وحشت زده

 -ه! ما را به خاطر اشتباهاتمان ببخش! پادشا

پیچید به دنبال حرفش بر روي زمین زانو زد و باقي مردم نیز به تقلید از او آن کار را کردند. صداي ملتمس همگان در سالن مي

 کردند. ام طلب بخشش ميکه از من و خانواده

 . آن صحنه مرا به شدت منقلب کرده و قادر به زبان آوردن چیزي نبودم

هاي نرم و آرام خود را به من کردم تا بتوانم چیزي معقول بگویم که همسرم با قدمدر فکر بودم و افکارم را تجزیه و تحلیل مي

 رساند و با لبخند آرامش بخشي افکار مغشوشم را منظم کرد. 

 نفسي عمیق و بلند کشید و آرام جوري که تنها من متوجه شوم، زمزمه کرد: 

 عالي هستي! چیزي بگو که در نظرت بهترین است.  مانند همیشه -

هایش تپش قلبم منظم و آرام گشت. دستش را به آرامي در دستم فشردم؛ سپس با آرامشي وصف نشدني به سوي مردمم با حرف

 گونه سخنانم را آغاز کردم: بازگشته و این

 د تا تصمیم خود را با شما بازگو کنم. خواهم که آرامش خود را حفظ کنید و بگذاریاي مردم من! از شما مي -

 شان را در تایید سخنم مشاهده کردم؛ ادامه دادم: با کمي تردید و شک سکوت کردند. زماني که سکوت

تواند ام و خواستار این هستم که او را در بهترین مکان و با احترام به خاک بسپارم! پسر پادشاه هم مين پادشاه را بخشیدهم -

اید و هر که بودید، بماند م در کنار ما با خوشي زندگي کند و در آخر شما؛ شما پیش از این به هر کاري دست زدههمانند پسر

اي در سرزمین من... ما انجام دهد به سزاي عملش خواهد رسید. در این سرزمین براي گذشته. از این پس هر که کار ناشایسته

 تواند از این سرزمین برود. که مخالف سخن من است، ميریزي و قتل وجود ندارد. هر جایي براي خون

 ها انداختم و زماني که موافقت همگان را مشاهده کردم با رضایت گفتم: نگاهي اجمالي و سریع به تمامي آن

 و سرور بپردازید.  توانید به جشنحال هم مي -
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اي زیاد نزدمان آمدند و به ما پس از به اتمام رسیدن سخنانم، صداي شور و شادي مردم در قصر پیچید. در طول میهماني عده

 تبریک و به سردین تسلیت گفتند. 

 ***آتوسا*** 

گذاشتم ا پیش ميرسید. هر زمان که پحوصله به نظر ميي قلبم بود که گرفته و بيدر تمامي طول میهماني حواسم متوجه شاهزاده

 گفت. آمد و تبریک ميوم، فردي نزدم مياش را جویا شتا به او نزدیک شوم و دلیل نگاه غم زده

که او را تکیه داده بر تخت پادشاهي سالن که خالي از مردم شهر گشت بلند شدم و به دنبال سردین چشم در سالن چرخاندم تا این

 و مشغول صحبت کردن با پدر یافتم. 

تر تالش خواني بکنم؛ ولي هر چه بیشرسید. سخت در تالش آن بودم تا لبآلود به نظر ميي هر دو گرفته و غضبهچهر

 شدم. کردم، کمتر متوجه ميمي

هاي جا را ترک کرد. از این حرکتش جا خوردم و با ترس و قدمهاي بلند به سوي درب سالن رفته و آنناگهان سردین با قدم

 پدر دویدم و در کنار من مادر نیز آمد تا هر دو جویاي دلیل بحث میان او و سردین شویم. لرزان به سوي 

 پدر که ترس و نگراني دیدگان مرا مشاهده کرد، با صداي مضطربي پاسخ داد: 

 -متاسفانه سردین قرار است امروز از این سرزمین برود. 

  معترضانه و با صداي لرزان و پر بغض تقریباً فریاد زدم:

 گذارید سردین در کنار ما و داخل قصر زندگي کند؟آخر چرا؟! مگر شما نگفته بودید که مي -

  

 پارت بیست و هشتم)آخر(

 

 ي جدي و عصبي پدر و نگراني مادر، به دنبال سردین از قصر خارج شدم. پس از به اتمام رسیدن حرفم بدون توجه به چهره

توجه به مني که با صدایي پر از نیاز بودنش، نامش را بر زبان هده کردم؛ ولي او بيجا مقابل درب قصر او را مشادرست همان

 آوردم، دور شد.مي

 

؛ اما که پایم به درختي برخورد کرده و سبب شد با فریادي بلند بر روي زمین فرود بیایمحدود پنچ دقیقه به دنبالش دویدم تا این

 دامه داد. سردین صداي فریاد مرا نشنیده و به راهش ا

ام احساس کنم و به ي سینهسرم به درخت و زانوي پاي چپم با زمین برخورد کرده و این سبب شد درد عمیقي را در قسمت قفسه

 ام حبس گشت. مدت چند دقیقه نفس در سینه

مرا به باال کشیده و رسانید، بودم که دستي با شتاب سخت درگیر دردي که در تمامي پیکرم ایجاد گشته و مرا به مرز جنون مي

 شیئ تیزي را در پایین گرنم قرار داد. 

هایم به وضوح به لرزه درآمده و رنگ از رخم تپید. دستاز ترس، لرزه به اندامم افتاده و قلبم به کندترین صورت امکان مي

 پریده بود. 

هاي دانستم چگونه از میان دستنميرمي گوشم احساس کردم؛ بسیار داغ و ممتد بودند. هاي فردي را درست در پشت ننفس

 قدرتمند او بَِرهَم.  

ي خراش و دردآگینم را در فضا رها کنم. صداي فریاد آکنده از خشمش درون پردهفشار آن شیئ بر گردنم سبب شد فریاد دل

 هایم را از درد برهم بگذارم.گوشم پیچیده و سبب شد چشم

 

 ام، برگردي.نریخته این دخترک را سردین! بهتر است تا خون - 

  



 

novelfor.ir 

 داستان باطل شدگان نودهشتیا

هایي که از ترس و نگراني گرد شده بودند از اي که رنگي به آن نبود و چشمچندي از سخنش نگذشته بود که سردین با چهره

  ها هویدا گشت.میان درخت

رت فریاد نداده و با نف ايهاي قدرتمند آن مرد بَِرهاند؛ ولي آن مرد به او چنین اجازهقصد داشت نزدیک بیاید و مرا از میان دست

 زد:

 

 دور بشو اي احمق! - 

 

 اي نامعلوم خیره گشته و با اضطراب لب زد:سردین با سرعت سر باال آورد و با چشماني درشت و نگران به نقطه

 

 پدر! -

 

نگریست، نگاه انداخت؛ ولي در همان زمان سردین به سوي ما آمد و قبل از آن مرد با نگراني و ترس به مکاني که سردین مي

 هاي آن مرد خارج کرده و در یک حرکت سرش را از بدن جدا کرد.که متوجه شوم قصدش چه است، شمشیر را از دست

 

 زد، نگاه انداختم. دگي خون فواره ميزده به پیکر بدون سرش که از محل بریگیج و وحشت

اي نرم و مملو از ام اطمینان حاصل کرد، بوسهدرپي خود را به من رسانید و زماني که از سالمتيهاي بلند و پيسردین با قدم

 ام نهاد. محبتي بر پیشاني

 خدایا شکرت!  -

 درحالي که از ترس و وحشت رعشه به پیکرم افتاده بود بر زبان آوردم:

 

  -تو... تو یک آدم کشتي! 

 

 جانم بر روي زمین افتاده و دیگه متوجه چیزي نشدم.قصد داشت چیزي بگوید و خود را تبرئه کند؛ اما من تا نیاوردم و جسم بي

 

اش از سردین، قصد جان مرا کرده بود تا سردین را بترساند. سردین ي چندین سالهشب بعد مشخص شد که آن مرد به دلیل کینه

 به خاطر حال بد من تصمیم گرفت که در قصر بماند.

 

 ***دو سال بعد***

 

طیف مادرم لسرم را باال آورده و به یکي از دستانم که درون دست گرم و قدرتمند سردین و دست دیگرم که درون دست نرم و 

 بود انداخته و زیر لب زمزمه کردم:

 

 مان کن!خدایا! کمک -
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 گونه گفته بود:هامان ایني حال طبیب شب قبل درباره

 

آید این است که سعي کنید او را به زندگي برگردانید؛ باید به شان خیلي بد است! تنها کاري که از دست شما برميشاهزاده حال - 

 تواند کاري انجام دهد.شود؛ ولي نمياو امید دهید. او متوجه اطرافش مي

 

 ما تصمیم داشتیم به دور او حلقه بزنیم و آهنگي که او دوست داشت را بخوانیم.

 

 لب زیرینم را تر کردم و همراه با بقیه و با صدایي آکنده از احساس خواندیم. 

مان رايآوردیم تا او کاري برا بر زبان مي« خدا»پس از به اتمام رسیدن آهنگ با چشماني منتظر به او خیره شده و زیر لب نام 

 بکند. صداي سست و ناامید مادر را به سختي متوجه شدم 

 پسرم تنهایم نگذار!  -

 هاي مهربانش خیره شدم.  دستم توسط سردین به آرامي فشرده شد. سرم را باال آوردم و به چشم

 آور رعد وبرق در فضا پخش شد. فضا در سکوت فرو رفته بود، ناگهان صداي بلند و خوف

 ي هامان با سري افکنده و صدایي مملو از ناامیدي بر زبان آورد: تاق شد و پس از معاینهطبیب وارد ا

 متاسفانه شاهزاده را از دست دادیم!  -

 هایم گرد شدند، طبیب پس از اتمام حرفش از اتاق خارج شد. چشم

شنیدم؛ یک را نميآرام شوم؛ ولي من هیچگفت تا من زد، پدرم سعي داشت او را آرام کند و سردین چیزهایي ميمادرم فریاد مي

 خواستم که بشنوم! نمي

 کرد و چیزي راه نفس کشیدنم را گرفته بود. قلبم درد مي

هاي لرزانم تالش کردم تا راه نفس کشیدنم را باز کنم؛ اما پس از چند ثانیه تاب نیاوردم و با درد بر روي زانوانم افتاده و با دست

  شد.تر از پیش ميمسودي نداشت؛ حالم وخی

 ام نهادم و با تمام نیرویي که در وجودم داشتم فریاد زدم: ي سینهدستم را بر روي قفسه

 کمک!  -

 بعد در تاریکي مطلق فرو رفتم. 

 ***یک هفته بعد*** 

کرد، گرفتم و ياش به من نگاه مدسته گل زیبایي که در دست داشتم را به سوي الماس کوچک که با چشمان سرخ شده از گریه

 زمزمه کردم: 

 خواهرکم! گل را بر روي قبر برادرمان بگذار!  -

هایي خمیده در کنار درختي ایستاده و در سکوت کرد. پدرم با شانهمادرم با حالي اسفناک کنار قبر نشسته و آرام گریه مي

 نظارگر ما بود. 

هاي لرزان کنار دنیس نشست؛ سرش را بر روي بر آن نهاد، با قدمي نرمي که الماس گل را بر روي قبر قرار داد و پس از بوسه

 هاي کوچک دنیس قرار داد. شانه

 گریست. م ميهایي پر غم به قبر خیره شده بود و آرادنیس هم با چشم

 پدر صدایش را صاف کرد و با غمي آشکار رو به ما گفت: 



 

novelfor.ir 

 داستان باطل شدگان نودهشتیا

گویم هامان را براي همیشه از یاد ر باشید و او را فراموش کنید. نميدانم که به خاطر مرگ هامان دلگیرید! ولي باید صبومي -

اش به ندگيببرید؛ ولي به خاطر او زندگي و شادي خود را فراموش نکنید. مرگ حق است و حال که هامان مرده، حتما دیگر ز

 سر آمده است!

 *** 

 نگران آیندتي! دلشوره داري تو هر حالتي!

 دوني چي خوبه چي بد!نمي

 دوني چي کار باید کردنمي

 شهمسیرت از سنگ پُر مي

 شه!دلت یه وقتایي دلخور مي

 از این و اون

 اما بدون

 که هر چي که باید اتفاق بیفته

 افته یه روزيمي

 نگران نباش!

 چون هر چي که باید اتفاق بیفته

 افته یه روزيمي

 نگران نباش! 

 هاي مستقیم مسیرتبه خط

 یر پشت سر نشوخیره شو و هیچ وقت اس

 تو خاطره نرو

 مثل باد از کنار آدما رد شو

 بذار پشت سرت بگن به هم

 بگن این دیوونه رو… این دیوونه رو

 فقط تو خلوت

 بگو با خودت همش بگو

 بگو هر سقوط یعني شروع ِ پروازم

 تمومه دنیا

 اگه دست به دست هم بدن

 سر راه تو یه سد بشن بازم 

 ههر چي که باید اتفاق بیفت

 افته یه روزيمي

 نگران نباش!

 چون هر چي که باید اتفاق بیفته
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 افته یه روزيمي

 نگران نباش! 

 تي! دلشوره داري تو هر حالتي!نگران آیند

 اگه یه وقتایي ترسیدي

 اگه جواب خوبي رو بدي دیدي

 بدون

 برگشتن ورق نزدیکه

 دنیا همیشه تنگ و کوچیکه

 شي با آرزوت رو ميیه روزي روبه

 هاي مستقیم مسیرتبه خط

 وقت اسیر پشت سر نشوخیره شو و هیچ

 تو خاطره نرو

 مثل باد از کنار آدما رد شو

 بذار پشت سرت بگن به هم

 بگن این دیوونه رو… این دیوونه رو

 فقط تو خلوت

 بگو با خودت همش بگو

 بگو هر سقوط یعني شروع پروازم

 تمومه دنیا

 اگه دست به دست هم بدن

 یه سد بشن بازم  سر راه تو

 هر چي که باید اتفاق بیفته

 افته یه روزيمي

 نگران نباش!

 چون هر چي که باید اتفاق بیفته

 افته یه روزيمي

 نگران نباش!

 هر چي که باید اتفاق بیفته

 افته یه روزيمي

 چون هر چي که باید اتفاق بیفته

 افته یه روزي مي

 ي اکنون است، نه غرق شدنزندگي فقط آب تني کردن در حوضچه
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 براي تغییر دادن اول باید باور کرد. 

 باید باور کرد... 

 ***پایان*** 

 


