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 یواقع یپر هیمن  یروز شهیبه نظرت م یجول":گهیم ای،رو به جول رهیکه به سمت در مدرسه م یدر حال ارانایت
 "نم؟یبب کیرو از نزد

 دی...بعارانایت دیشا":دهیجواب م یعادت کرده با لبخند مهربان زشیدوست عز یها یکه به خل باز یدر حال یجول
 ”!ینیاز اون ها رو بب یکی ی،روزیکنیها فکر م زیجور چ نیقدر که تو به ا نیدونم،اینم

 یکینمشون،یاگه بب خوادی...دلم میجول":گهیم خورهیرفتارش به چشم م یبه وضوح تو جانیکه ذوق و ه ارانایت
 ”!دونمی،نم نشونیباتریهم ز دیاز اون قدرتمند هاشون باشه....شا

 ارانا،دکتریت یآشنا بش ایدن یها یپر نیباتریاز ز یکیاالن قراره با  نیتو هم":گهیو م کنهیم یبلند یخنده  یجول
 ”!نیکیاستوارت ج  

...اصال یزودتر تموم بشه جول یاضیزنگ ر دوارمیام":گهیو م رهیهم م یاسم استوارت صورتش تو یادآوریبا  ارانایت
 " ...... ی وونهیاحساس مزخرف د یمعلم عبوث کم حرف ب نیا یحوصله 

 یو با خونسرد کنهیرو قطع م کنه،حرفشیم فیاستورات صفت رد یطور داره برا نیهم ارانایت نهیبیکه م ایجول
 ”!یدوست نداشتن":گهیم

اندازه و  یابروش رو باال م ایکه جول شهیم رهیخ ایبه جول دهیدهنش ماس یکه حرف تو یدر حال ارانایت
 ”!ارایت هیاستورات واقعا دوست نداشتن":گهیم

 شهینم ایمتوجه مخفف شدن اسمش توسط جول کنهیذهنش هضم م یرو تو ایکه هنوز داره جمالت جول ارانایت
 ”!یجول یآدم ها موفق تر فیتوص یتو شهیچرا تو هم ":گهیبا داد م عیسر یلی،پس خ

 اتیسوم ،ادب زنگ

 ”!ترجمه ارائه بده هیچهل نوشته شده باز کن و برامون  یرو که در صفحه  یشعر نا،متنیجاست

من ،دوباره  ی....خداایها....ت ی....کمکم کنارایمنم ت یبعد":گهیگوشش م یو تو شهیخم م ارانایبه سمت ت ایجول
 "؟یبریبه سر م زیشگفت انگ نیکدوم سرزم یتو

آدم رو خراب  یها ایرو گهیجور د کی یستیبلد ن":گهیبا اخم م ادیبه خودش م ایجول یکه از غرغر ها ارانایت
 "؟یکن

قراره ازم  نگزیهالف ک یآقا یوقت خورهیبه درد من نم اهاتیرو":گهیم یو با داد کوتاه کنهیاخم م ارانایبه ت ایجول
 ”!االتیدرس بپرسه،ملکه خ

 خونه ریمس

 "ارا؟یخونه،نه ت میبرگرد ادهیپ دیس مدرسه خراب شده و ما با*و*مسخرست که امروز اتوب یلیخ": ایجول

...با عتیبا طب ی،جول میبا آسمون حرف بزن یکم میتونیخوب م":گهیو م دهیرو عقب م شییطال یموها ارانایت
 !“ اتهیحرص تو از سر زنگ ادب دونمی!گرچه من مزییپا
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به  ریمتن کامل از شکسپ کی دی...چرا باارایافتضاحه ت":گهیزنه و با غرغر م یپاش م ریبه سنگ ز یلگد ایجول
 "کنم؟ یتا معن فتهیمن ب

ها به  یکه مدام بدشانس یمونیم یمثل ا سم رف ز،تویعز یجول یبدشانس شهیچون تو هم":گهیو م خندهیم ارانایت
 ”!زنیریسرش م

 "؟ ارایت شه،نهیتون م*س*که داره زم فی،ح هیفصل قشنگ زییپا":گهیو م زنهیم یپوزخند یجول

 ”!ایاسمم رو کامل بگو جول":زنهیبار مخفف شده ،داد م نیچندم یکه اسمش برا ارانایت

من ":دهیبعد هم با پوزخند ادامه م "االتیخ یملکه  خوامیعذر م":گهیم یسخرگو با م شهیخم م یکم یجول
 ”!ارانایکه پدر مادرت روت گذشتن ،ت ی  چه اسم نیا دونمینم

 ”!اسم من متفاوته،مثل خودم ایقشنگه....جول یلینه که اسم خودت خ":گهیو با اخم م رهیگیگارد م ارانایت

 کنند،همهیرو شروع م یسخنران التیتخ یخوبه...خوبه ملکه ":گهیو به زور م کنهیخندش رو کنترل م یجول
 "د؟یها بگ یپر یبایاز شهر ز یبرامون کم شهیساکت....م

 ”!یجول یمن رو مسخره کن التیتخ یتو حق ندار":گهیو م زنهیم ایجول یبه شونه  یمشت ارانایت

هم  افتیق دیتولدته،نبا گهیوقت د ارا،چندینشو ت یعصب":گهیاندازه و م یم ارانایت یشونه  یدستش رو رو یجول
 ”!اسمت مسخره باشه یبه اندازه 

 ستهیا یم یعصب ارانایاما ت دوهیو با دو به سمت خونه م دارهیدستش رو بر م عایحرف ،سر نیبا گفتن ا یجول
دست  نیروز ملکه آب ها بشم خودم با هم هیاگه ":زنهی،داد م دهیم رونیکه با حرص نفسش رو ب یو در حال

 ”!یجول کنمیهام خَفَت م

 خانه

 "امروز مدرسه چطور بود؟ ارانایت"

 "زدند یدر کار بود ...نه پرنده ها حرف خاص ی....نه شنل نامرئشهیمامان مثل هم":ارانایت

 "که درس ها چطور بود؟ نهیا ارانا،منظورمیت":مامان

معلم ها هم بلد  یمثل هر روز،حت یتکرار":گهیو م رهیبشقابش ور م یبا گوشت تو و کنهیم یخنده ا ارانایت
 ”!مسخرست یلیخ نیبا آسمون حرف بزنن و ا ستنین

 "نزد؟ یچطور بود؟از تولدت که بهت حرف ایجول":گهیو م کنهینم یتوجه ارایبه حرف ت مامان

 یبرنامه  نمیچرا....مامان زود باش بگو بب":گهیو م کوبهیحرف دست هاش رو به هم م نیا دنیبا شن ارانایت
 "جنگل پر از درخت؟درسته؟ هی م؟وسطیریگیم یمادربزرگ و اونجا مهمون یخونه  میریه؟میامسال چ

پدرت  دید دیارانا،بایت":گهیو م نهیشیم زیپشت م گذاره،یخودش م یکه ظرف پر از غذا رو جلو یدر حال مامان
 ”!شهره نیا یکه شغل پدرت مُلزم  بودنش تو یدونیداره،م یتام چه نظر
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 ”!کننیکوچک تر م یها یوقتشون رو صرف پر یها هم گاه یپر یحت":گهیو م نهیچیلب ور م ارانایت

 ”!ارانایت یشیوقت بزرگ نم چیتو ه":گهیو م کشهیم ارانایبه سر ت یدست مامان

 ”!کن زابل،باوریان اها وجود دارن مام یپر":گهیو م رهیبه آغوش مادرش م ارانایت

کوآرا  یجنگل ها یتا تولد امسالت رو تو کنمیبا پدرت صحبت م":گهیو م رهیگیرو در آغوش م ارانایت زابلیا
 ”!ارایت یبزرگ بش کمی،یکن یکه تو هم سع یشرط م،؛بهیبرگزارکن

ها وجود دارن مامان  یپر":زنهیکه چشم هاش پر از اشک شده داد م یو در حال دوهیبه سمت اتاقش م ارایت
 ”!ها وجود دارن ی....پر

 ارانایت اتاق

مَت سرباز و":ارانایت به ملکتون  دیتونیبه بعد وفادارانه م نیکُنت  جوان،از ا کنمیخودم قبول م ی ژهیشما رو به س 
 "!دیخدمت کن

 .....رسهیگوش مبه  نییمادرش از طبقات پا یمورد عالقشه که ناگهان صدا شینما یدر حال اجرا ارانایت

 "؟یدوچرخه سورا یریدم در منتظرته،امروز م یجول ارا،دوستتیت":زابلیا

سرباز درست کرده رو  کیرو که به شکل  یو بالشت گذارهیکمد م یرو تو شیا شهیش فیتاج ظر عایسر ارانایت
 کیبمون و مثل  نجایدم در منتظرمه....تو فعال ا یبرم،آخه جول دیمتاسفم رافائل،با":گهیو م رهیگیبه دست م
 ”!باش گهید یها یمراقب پر یسرباز واقع

و داد  دوهیو با دو به سمت پله ها م کنهیرنگش رو از دور شونش باز م یشنل آب عایحرف سر نیبا ا ارانایت
 ”!...امیمن دارم م":زنهیم

 یو ست ،دوچرخه سوار ی جاده

 "ارا؟یشهر مادربزرگت ت د،بهیریتولدت م یامسال برا":ایجول

کوآرا برگزار  یجنگل ها ینشده تولدم رو تو یپدر هنوز راض":گهیو م دهیتکون م یسرش رو کم ارانایت
 ”!فتهین یاتفاق چیامسال هم مثل سال قبل ه دمی...احتمال میم،جولیکن

 یها ره،خواستهیگیش رو وسط جنگل متولد یارا،کیخودته ت ریتقص":گهیو م کنهیدوچرخش رو کج م یکم یجول
 ”!دختر بنیغر بیعج یلیخودت خ

 هیثان نیاول یقشنگ تره ،من تو یلیجنگل خ یتولد تو ایجول":گهیو م برهیسرعت پا زدنش رو باال م یکم ارانایت
 ”!ست؟ین یعال نیو آب و آسمان صحبت کنم،ا دیهمزمان با خورش تونمیم میسالگ 18

تو ":گهی،م کنهیدو طرفشون نگاه م یکه به درخت ها یو در حال برهیسرعت پا زدنش رو باال م یهم کم ایجول
 ”!ارانایت یهست یبیواقعا دختر عج
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 یملکه  کینزد یها مهیاز ند یکی یتونیم ،قطعایهست یدختر مهربون یلیتو هم خ":گهیو م زنهیم یلبخند ارانایت
 ”!یرو ثابت کن تیاگر وفادار ،البتهیآب ها بش

وجود داشته  ییایدن نیکه چن یدیچند درصد احتمال م":گهیو با مکث م دارهیناگهان دوچرخش رو نگه م یجول
 "ارا؟یباشه ت

 زنه،یچشم هاش موج م یتو یکه برق یو در حال دارهیدوچرخش رو نگه م شه،یم یکه متوجه منظور جول ارانایت
 ”!کنمیثابت م ،بهتیجول کنمیبهت ثابت م": گهیم

تو ":گهیو با خنده م گذارهیرکاب دوچرخه م یپاش رو رو عایسر ه،ییایرو یلیخ ارانایکه هنوزم معتقده ت یولج
 ”!زیدختر...شگفت اَنگ یزیشگفت انگ

و  شهیساله م 18فردا  ارانایرن،تیکوآرا م ینشسته و با خانوادش دارن به سمت جنگل ها نیماش یتو ارانایت
 ....سال متفاوت رو در کنار خانوادش داشته باشه کیقراره امسال ،

 یها بودند چ یاگر درخت ها آب کنهیذهنش تصور م یشده و تو رهیحواسش به جاده است و به درختها خ ارایت
 ارهیپدرش اون رو از فکر کردن در م یناگهان صدا شد؟کهیم

 یبه کدوم افسانه  یدار ارا،دخترم،دوبارهیت":گهیم یاندازه و به شوخ یم یجلو به دخترش نگاه ی نهیاز آ پدر
 "؟یکنیفکر م یمحل

 ”!هیها آسمون چه رنگ یپر یایدن یتو نکهیبه ا":گهیو م گذارهیچونش م ریدستش رو ز ارایت

دختر رو  نیما ا":گهیم زابلیشده رو به ا ریچشم هاش سراز یکه آب از گوشه  یو در حال زنهیبلند قهقه م پدر
 "زابل؟یکنه ا کاریمدرسه چ میفرستیم

 یاالتیقدر خ نیچرا ا یپرسیدختر توئه تام ،از من م ارایت":گهیاندازه و با غرغر م یبه همسرش م ینگاه زابلیا
 "شده؟

اند  یطور نیهم هم ارانایت یهم سن و سال ها یهمه ":گهیو با لبخند م کشهیموهاش م یتو یدست تام
 ”!نگرانش نباش شهیرو به رو م یواقع ی...کم کم با زندگ ینگران باش ستی...الزم نزمیعز

که  زنهیو دوباره به جاده زل م شهیپدر مادرش خسته م یتکرار یعقب نشسته، از حرف ها یصندل یکه رو ارایت
...اول ذوق زده به سمت پدر و دهیخرگوش کوچولو اون سمت جاده داره براش دست تکون م کی کنهیحس م

خاطر اون هم  نیهم کنن،بهیاستقبال نم یزیچ نیافته که اون ها قطعا از چن یم ادشیما ا گردهیمادرش برم
ها  نیا": کنهیو با خودش تکرار م بندهیو چشم هاش رو م رهیگیم نیماش ی گهید یسرش رو به سمت پنجره 

 ”!.........االتیها همش خ نی!ا ارایت االتیهمش خ

 ت رییمادربزگ و پدربزرگ تو ی خونه

چقدر  دمتیکه د یبار نی...دخترم ،از آخرارایت":گهیو م کشهیو اون رو در آغوش م ادیم ارایبه سمت ت مادربزرگ
 ”!یبزرگ شد
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بهتون سر  ریبه د رید میکه مجبور دیببخش":گهیو م رهیگیمادرش رو م یو دست ها ادیبه سمت مادرش م تام
 "پدر کجاست؟ یست،را دنیم یمرخص رید یلیبه ما خ یدونیمامان ،م میبزن

 ،تایشناسینداره پسرم،پدرت رو که م یبیع":گهیو م دهیهوا تکون م یو دستش رو تو زنهیم یلبخند مادربزرگ
 ”!است اچهی...کنار دررهیگ یماه رهیم ارهیم ریوقت اضافه گ

 "،پدربزرگ؟ شیبرم پ تونمیمنم م":گهیو م ادیبه وسط حرف مادربزرگ م عایسر اچهیاسم در دنیبا شن ارایت

 می،تصم یدید ییایدر یپر اچهیدر ی،اگر تو یکه قول بد یبه شرط":گهیو م کنهیم یبه ذوق دخترش خنده ا تام
 ”!ششیپ ی،بر یرینگ

وقت دلم  چیکه من ه یدونیم":گهیو در همون حال م دوهیبه سمت در م عایکه مجوز رفتن رو گرفته سر ارایت
 ”!رو بده شنهادیپ نیخوشگل هم بهم ا یلیخ یلیخ یپر کیاگر  یخانواده ام رو ترک کنم بابا،حت خوادینم

 اچهیدر

 "؟یدخترم خودت ارایت"

 ”!ویدلم براتون تنگ شده بود،پدربزرگ مات":گهیاندازه و با ذوق م یخودش رو در آغوش پدربزرگ م ارایت

بزرگ  یلیدختر بچه که امروز خ کیم،یدار یچ نجایا مینیبزار بب":گهیو م کنهیرو از آغوشش جدا م ارایت پدربزرگ
 ”!یریبه بعد به عهده بگ نیرو از ا یادیز یها تیمسوول دیبا ارانا،تویت شهیسالت م 18شده،امسال 

 ”!باعث افتخار منه سرورم":گهیو م گذارهیم نشیس یو دستش رو رو شهیرو به پدربزرگش خم م ارایت

 یسابق یهمون دختر کوچولو کردم،هنوزمیخوبه...خوبه...اشتباه م":گهیو م کنهیم یبلند یخنده  پدربزرگ
 یزیخاص آماده کردم،چ یلیخ یکادو کیبرات  م،امسالیمنتظر اومدنت بود یلیخ نای!من و مادربزرگت ا دوارانایت

 ”!ها رو داره ت رییتو یملکه  اقتیکه ل

 ”!هیچ هیکه اون هد دیگیمطمئنا االن بهم نم":گهیو م کنهیپدربزرگش ذوق م یاز صحبت ها ارایت

 کیکوچ یملکه  ی،صبر کن یشیفردا شب که متولد م 8تا ساعت  دیبا":گهیو م رهیگیرو در آغوش م ارایت پدربزرگ
 ”!و کم طاقت من

 ”!میبزرگ گرفت یماه کیپدربزرگ اومده...بابا،ما با هم ":زنهیو داد م شهیبه سرعت وارد خونه م ارایت

دلم برتون تنگ شده بود  یلیخ":گهیو م رهیگیو پدرش رو در آغوش م ادیخوه م یخندان به سمت ورود تام
 یعذر خواه انیب دنشونیپارسال نتونستند به د نکهیو دوباره به خاطر ا زنهیم یهم به تبع لبخند زابلیپدر،ا

 ”!میکوآرا برگزار کن یجنگل ها وسطتر از همه اصرار داشت که امسال تولدش رو  شیب ارانایت":گهیو م کنهیم

 شهی....تو همویمات یبزرگ یاُه ،چه ماه":گهیو م شهیوارد حال خونه م نایادو کشه،کهیم ارایبه سر ت یدست ویمات
 ”!داشت میخواه یامشب شام خوشمزه ا ،قطعایکن دیرو ص یا یچه ماه دیبا یکه ک یدونیم

 یمتاسفم ماه":گهیم یاندازه و به آروم یپدربزرگش م یدست ها یتو یبه ماه یو نگاه زنهیم یلبخند ارایت
 ”!بزرگ
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 عصر7:30کوآرا،ساعت  یها جنگل

رو فر کرده  شییطال یشه،موهایم دهیکش نیزم یکه دامن بلندش رو دهیرو پوش یرنگ پف دار یلباس آب ارایت
 بایواقعا ز ارایم،تیقصه ها که بگذر یتو یها یبودن تمام پر یلیصورتش نشسته،از تخ یرو ییبایز شیو آرا

 .......یپر کیشده،درست مثل 

،ممنونم  هیعال زیچ ی،درخت ها و آب،همه  ش،آسمونیجنگل،آت":گهیو م رهیبه سمت پدربزرگش م عایسر ارانایت
 ”!کل عمرم بوده و خواهد بود یتولد من تو نیپدربزرگ...امشب خاص تر نا،متشکرمیمامان بزرگ ادو

 برنیرنگ گذاشته شده م یآب یپارچه ا یرو که رو یکیکه با هم ک یو در حال رهیگیدخترش رو در آغوش م تام
 ...خوننی،آهنگ م

 یعکس ها شامل عکس ها نیو جالب تر رهیگیو از همه عکس م ارهیدر م فشیک یرو از تو نشیدورب زابلیا
 !خندهیم نیریش یلیاون ها خ یتو ارای،چون ت شنیم ارایپدربزرگ و ت

 ....رسهینوبت به دادن کادوها م یو عکاس کیک بعد

 دنیبا د زابلیشه،ایم دهیکش رونیجعبه ب یاز تو لیت   یفر یو چند کتاب قصه  کنهیاولش رو باز م یکادو ارانایت
 ”!وقت بزرگ بشه تام چیدختر ه نیا یگذاریتو نم":گهیو م رهیهم م ی،کتاب ها اخم هاش تو

اگه صد سالش هم  یحت":گهیو م رهیگیو دخترش رو در آغوش م زنهیم یبه همسرش لبخند مسخره ا تام
 ”!میخوشحالش کن میخوای...ما مزابلیا خرمیکه بخواد رو براش م یزیبشه،بازم هر چ

 کیو توش  کنهیبا ذوق جعبه رو باز م ارانایده،تیم ارانایخودش رو به ت یو کادو کنهیاخم هاش رو باز م زابلیا
 ”!نهیبیرو م تیموفق یکتاب روش ها

،پس با عشق مادرش رو در  رهیانتظار م یزیچ نیباز هم از مادر قانون مندش چن یول هیبیعج یکادو نکهیا با
 ”!مادربزگش یبه کادو رسهیکه نوبت م کنهیو ازش تشکر م رهیگیآغوش م

 کنهیاز مادربزرگش تشکر م ارایسرده،ت یلیشهر خ یرو بافته،چون معتقده هوا یبافتن وریپل کیبراش  مادربزرگ
 ....شهیم رهیو به پدربزرگش خ

نسبتا بزرگ رو جلوش  یجعبه  کیو  نهیشیکنارش م عای....پس سرهیمنتظر چ ارایکه ت دونهیهم م پدربزرگ
 ”!ارایدارم ت یادیز یها زیبرات چ":گهیو م گذارهیم

خانوادش  یاعضا یعکس که همه  کی...نهیبیم یادگاریعکس  کیجعبه  یو رو کنهیجعبه رو باز م ارانایت
 ....،مادربزرگ زابل،پدربزرگیتوشن...خودش که فقط پنج سالشه،پدرش،ا

 یطور نیدورن،ا یلیشهر خ یدانشگاه ها":گهیکه پدربزرگ م شهیم رهیو به پدربزرگ خ ارهینگاهش رو باال م ارایت
 ”!شهیدلت تنگ نم گهید

جعبه  یگردنبند از تو کیو  گذارهیم راندازیز یدست هاشه ،عکس رو رو یباارزش تو یش کی نکهیمثل ا ارایت
بود  ییایکنجکاو و رو یلیمادرت بود...اونم مثل خودت خ یبرا":گهیبار خودش م نیکه پدربزرگ ا کشهیم رونیب
 ”!کوتاه یلیتونست اما خ اونارا،یت نهیرو بب یپر کیاون باالخره تونست  یول
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تو متولد  یوقت":دهیادامه م ویکه مات شهیم رهیچشم هاش جمع شده با بهت به پدربزرگش خ یکه اشک تو ارایت
 ایزود از دن یلیکوچولو بمونه و خ یها هم وجود دارن....اما نتونست کنار اون پر ی،مادرت باور کرد که پر یشد
 ”!رفت

پدربزرگ... قول  مونمیمراقبش م":گهیو م رهیگیاون رو در آغوش م عایسر شهیکه متوجه منظور پدربزرگ م ارایت
 ”!دمیم

 ”!نشیارا،ببیمونده ت یاصل کار":گهیو با خنده م کنهیاشک هاش رو پاک م یو پنهان خندهیم پدربزرگ

 رهیگیچشم هاش م یو جلو کشهیم ونریرو ب یبرف یگو کیبار  نیاندازه و ا یم یبه درون جعبه نگاه ارایت
نشسته.....و برف و آب دورش رو احاطه  ییطال یرنگ با موها یآب یپر کی یبرف یگو نی... وسط اباستی،ز

 ”!...کردن

 !به صورت پدربزرگ شهیم یمنته یگو ی شهیاز اون طرف ش ارایت یها چشم

 نیایهاشه...حاال نم یاز اون واقع یکی هیحداقل شب":گهیو م کنهیبار با خنده دست هاش رو باز م نیا پدربزرگ
 "م؟یریرو جشن بگ ارایتولد خاص ت

 .... خونهیرو م یآهنگ محل کیبه دست زدن و پدربزرگ  کننیشروع م همه

که  هیرنگ یآب یو پر یگو یبرف در حال دَوَران تو یمحو گوله ها بیو حواسش عج ستیجمع ن یتو ارایت اما
 ....حبس شده شهیش یتو

 ....شهیو چشم هاش داره بسته م زنهیم نیکه قلبش سنگ کنهیحس م ارانایت

 .........کنه دایقلبش ادغام پ یتو بیکه با حس عج دهیاندازه و اجازه م یم ینگاه یبه گو دوباره

ن لحظه قراره رو شروع کنه و در او یلیتخ یقصه  کیو اونجاست که قراره  شهیم یکیبا احساس جنگل  ارانایت
دوباره متولد  ارانایکه ت دهی،وقتش رس یشب شده سوف 8ساعت "با پچ پچ به هم بگن: یموجودات ماورائ یهمه 
 ”!بشه؟

فرود  ارانایت یکنار دست ها ی....به آرامکنهیپرواز م ارانایو به سمت ت شهیجدا م نیپاهاش از زم یبه آرام یسوف
 یبه سمت پر ریو نفس گ یماورائ یو بعد از چند لحظه  شهیم رهیخ ارانایغرق خواب ت یبه چهره  ی...کمادیم

که سالها انتظار  یها،خودشه...خودشه...همون نانتیساتر":کنهیبلند اعالم م یو با صدا گردهیبرم گهید یها
هد وجود نخوا یترس گهی...درهیگیما رو نم یجنگل ها یرو یا هیسا گهید ی....به زودمیبود دهیاومدنش رو کش
 ".میکرد دایلحظه ملکمون رو پ نیداشت...ما از ا

تا  نیرو از زم یبشه....اون سفر دراز اریتا هوش دیسرباز ها ملکه رو به سمت قلعه ببر":دهیبعد هم ادامه م و
 ”!کرده یط نجایا

ها  نانتی....ساتررنیم ارانایو به سمت ت کننیسر خم م یحرف سوف نیا دنیبا شن عایسرباز سر یادیز تعداد
 نیا":گهیو م رهیم یبه سمت سوف یبا نگران یدنی،اما س شنیم تیبا لبخند به سمت خونه هاشون هدا یهم همگ
 ”!میاشتباه نکرده باش ؟ی؟مطمئنیاراناست،سوفیهمون ت
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باشه  یا گهینکرده که کس د یهمه راه رو ط نیاون ا":گهیو م زنهیم یدنیبه س یلبخند آرام بخش یسوف
 ”!اراناستیسابقمون،ا ی!اون دختر ملکه یدنیس

و  بندنیچشم هاشون رو م هیثان ارانا،چندیسابق ا یشدن اسم ملکه  انیهم زمان به احترام ب یو سوف یدنیس
 ”!تاسوس یتاسوس....تاسوس ها یتاسوس ها":کننیتکرار م

 .....رهیگیم فضا رو یرنگ ییطال یو گردها کننیبعد هم دست هاشون رو به سمت آسمون فوت م و

 ...کننیم یکه سالهاست دارن بدون ملکه و در عمق انزوا زندگ دوننیها م اون

 ....اشونه نهیس یتو یها ،سالهاست غم پنهان نانتیساتر دوننیها م اون

 .....شده یها چقدر قو ناندیسالها لرد  ف نیا یتو دوننیها م اون

 .... فنیاونها چقدر ضع و

رو داره آرامش رو به جنگل  اقتشیکردن که ل دایپ یملکه ا کننیچون اون ها حس م ستیمهم ن یزیچ گهید اما
 !ارانایبرگردونه،ت

 یخیمر قلعه،صبح

 یرنگ یاما به محض باز شدن چشم هاش نور آب شهیکم کم چشم هاش باز م یول خورهیغلت م یکم ارانایت
 .....نهیشیو م رهیگیصورتش م یدستش رو جلو یتمام رخوت و خستگ شه،بایمانع باز شدن چشم هاش م

 ایقو  کیپرنده... کی هیشب یزیچ کی....نهیبیرو م دهیکه روش خواب یزیاندازه و چ یم یبه اطراف نگاه یکم
 !..طاووس...که قطعا در هوا معلقه کیهم  دیشا

که به  ییاندازه.....قاب عکس ها یبه اطراف م یو نگاه ادیم نییو از پشت پرنده پا شهینگران م عایسر ارانایت
تکون  یاتاق گذاشته شده و هر از گاه یکه در گوشه  یرنگ یکمد آب ایوصل شدن و  واریبه د یبیشکل عج

 ....خورهیم

 ”!نبود یشکل نیمادربزگ ا یخونه ":زنهیو داد م شهیاطرافش نگران م دنیبا د ارانایت

روبه روش،تا حداکثر حالت ممکن چشم هاش گرد  یمنظره  دنیو با د دوهیبه سمت پنجره م عایسر
 .... شهر بزرگ کیکوچک از  یی.....نماشنیم

 یبزرگ منته یا اچهیکه از روبه رو به در یقرار گرفته بودند....آبشار ارانایت یپا ریکه سر تاسر ز یکوچک یها خانه
 یبیعج یشده بودند و آدم ها رهیخ راناایکنار پنجره نشسته و به ت یقُمر هیکه شب یرنگ یآب ی....پرنده هاشدیم

که  ییدور تر،جا یلیخ یلی.....و دست آخر خکردندیاشاره م ارانایو از دور به ت ستادندیا یپنجره م ریز یکه گاه
پرنده و جنگل....تقابل  یآب ،ب یروح و ب ی،بی...ساکت و خنثکیو تار اهیس ینی،سرزم شدیم میانگار شهر به دو ن

 ....مشخص بود نیدو سرزم نیا نیبه وضوح ب

 نیست،اولیخواب ن شهیو دست آخر که کامال باورش م دهیهم فشار م یبار چشم هاش رو رو نیچند ارانایت
 "به من بگه من کجام؟ یکی":کنهیم انیو بهت ب غیسوالش رو با ج
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 .کنهیم میو تعظ ادیبه داخل م ییرو بایو زن ز شهیدر باز م ارایت غیناگهان با ج که

که لکنت  یو در حال شهیآهسته دور م بیعج یبایممکنه ،پس از زن ز ریغ ارانایت یاتفاقات افتاده برا لیحلت
....صبر کن هیکه...کاف هیشو...کاف داری.....بارایشو ت داریخوابه...ب هیخوابه؟ هی نایا":کشهیزبان گرفته ، داد م

 حیتوض یسه کلمه حق دار یو تو عی...سردیکار کنیباهام چ دیخوایدرسته؟م نجایا دی،شما من رو آورد نمیبب
 ”!یبد

 یتو":گهیکنه ،با احترام م میتا تعظ شهیکه دوباره خم م یو در حال شهیسه کلمه هول م یواژه  دنیبا شن زن
قدر زود  نیبه من نگفته بود که قراره ا یباشه،آخه سوف یکلمه ا 10 دیدیمن،اجازه م یکمه بانو یلیسه کلمه خ

 ”!.....زیهمه چ

 ”!یبیچه زن عج": گهیو با تعحب با خود م شهیم رهیبه زن معلق روبه روش خ ارانایت

 یبانو....زندگ دیکنیعادت م":گهیو با لبخند م یوبه آرام کنهیکه هنوز جمالتش تموم نشده ،صبحتش رو قطع م زن
 ”!فرق داره یلیخ نیبا زم نجایا

 ”!عقب":زنهیدآگاه داد مو ناخو ترسهیجمالت م نیا دنیبا شن ارایت

 ”!چشم بانو":گهیو م کنهیجمله اطاعت امر م نیا دنیبا شن عایسر زن

رو  یا ییتوانا نیاگر واقعا چن ی،حتیذهن من رو بخون یتو حق ندار":گهیو م کنهیسرش رو خم م یکم ارانایت
 ”!خه؟یجا مر نیهم بگو ا ،حاالیداشته باش

 "! هیعاد ییتوانا کی نیذهن شما رو بخونن بانو....ا توننیهمه م نجایا":گهیو م شهینگران م یکم زن

 یبلند یبار با صدا نیاون ها بلدن ذهن هم رو بخونن پس ا دونهیو چون م کشهیم یقینفس عم ارانایت
 ”!یبیچه مردم عج":گهیم

 ینامربوط یژگیتا هر و دیدر خدمت شمان بانو...امر کن یها همگ نانتیساتر":گهیو با غرور م ادیجلو م یکم زن
 ”!رو ترک کنن

 ریاخ ی هیچند ثان نیا یبگم چون تو خوامیم یچ یدونیم دونمیم نکهیبا ا":گهیو بعد بلند م کنهیفکر م یکم ارانایت
 نه،یجوابت رو بدم چون فعال من بلدم به سبک آدم ها رفتار کنم پس جوابم ا دیبا ی،ولیکامال ذهنم رو خوند

 "...دیب...د... رییتغ رو یزیچ ستیالزم ن

 ارانایانجام بشه؟مگه ت یزیامر کنه ،تا چ دیاون با اد،چرایم ادشیدر حال کامل کردن جمله اشه که ناگهان  ارانایت
 کجاست؟ نجاین؟ایها ک نانتیساتر ه؟اصالیک

رو به  یهوا یو رو به زن معلق تو کنهیچشم هاش رو گرد م یو آرام آرام ،کم دهیآب دهنش رو قورت م ارانایت
 "معلق؟ جبیزن ع ستم؟هستمیها ن نانتیساتر یمن که ملکه ":گهیروش با مکث و تعلل م

به ":گهیم یو با لبخند معنا دار ارهیو آروم دستش رو جلو م زنهیرنگش رو عقب م یمشک یمعلق موها زن
 ”!من یبانو دیها خوش اومد نانتیساتر نیسرزم
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و در  دهیو با زن دست م کنهیعلق شگفت زده شده ،دست هاش رو دراز مزن م یکه کامال از حرف ها ارانایت
شما ها  یمن االن ملکه  یعنی":گهیم عایسر ارانایت شه،یمنتقل م ارایدست زن به دست ت یکه سرما یحال

 "هستم!؟

بانو ،شما هم  هیعیسرما طب دینگران نباش":گهی،م ارانایو بدون توجه به حرف ت زنهیم یلحظه زن لبخند همون
 ”!شهیم یکیآب  یمثل ما با سرما د،بدنتونیبش نانتیکه ساتر

 ”!خانواده ام شیبرگردم پ دیبشم...من با نانتیساتر کی خوامیمن نم":گهیو م کشهیعقب م عایسر ارایت

 "بانو؟ دیبه ما کمک کن دیخوایشما نم یعنی":گهیو م ادیجلو م یبا نگران زن

 دیآدمم و شما...اصال شما با کیبه شما ها کمک کنم....من ...من  دیچرا با":گهیو م رهیگیموضع م عایسر ارانایت
 ”!خوابه...خواب کی نید،ایباش یلیتخ

 ”!دیبرگرد دیتونینم گهیمن شما د یبانو":گهیو با بغض م رهیگیبه خودش م یمغموم یچهره  زن

 "؟یچ یعنی": کشهیم غیج عایسر ارانایت

 ”!از سرنوشت توئه یبخش نیارا،ایت":گهیم یو به سخت کنهیهم فرو م ینگران انگشت هاش رو تو زن

 "د؟یدونیشما سرنوشت من رو از کجا م":گهیو م کنهیفکر م یکم ارایت

 ”!رو نشونت بدم یزیچ دی،با ایبا من ب":گهیم یو با مکث بلند کنهیبغض م یکم زن

 رنیم نییپا یبلند ی...هر دو از پله هاشهیم یو زن وارد داالن بزرگ شنیو زن هر دو با هم از اتاق خارج م ارایت
 .....رسنیم کیتار یدخمه  کیو به 

 گستید یایدن هیانگار ":گهیاندازه و م یاطراف رو گرفته م یو نور کم اههیبه اطرافش که کامال س ینگاه ارایت
 "،شما چطور؟ نیزم ریز میگیتو....ما بهش م نیا

 رهیها ذخ ناندیکه خاطرات ف ییقلعه است...جا نیا ینقطه  نیتر کیجا تار نیا":گهیو م زنهیم ینیلبخند غمگ زن
 ”!شده

دلم  دونمیکامال م یاند...ول یچ ایاند  یها ک ناندیف نیا دونمینم ن،منی....ببنیبب":گهیو م زنهیم یپوزخند ارایت
 ی...ولدیتا ثابت کنم که شما ها وجود دار نمیقصه بشم...من دوست داشتم ،شما ها رو بب کیوارد  خوادینم

قصه بشم رو ندارم...من  کیوارد  نکهیا ییتوانا نکه م کنمیقرار گرفتم اعتراف م تشیموقع یراستش االن که تو
 ”!نیهم ارانامی،من ت گهیکس د چینه ه ندرال،ویهستم نه س سینه آل

....خدمتکار هیهم اسمش سوف یکه قراره باهاش روبه رو بش ی...زنهیدنیمن اسمم س":گهیو م ادیجلو م یکم زن
 ”!یقبل یکشته شده  یملکه  یشخص

 "کشته شده نه؟ یقبل یملکه  یگیتو ...تو م":گهیو م زنهیم ی،پوزخند یقبل یملکه  دنیباش شن ارانایت

آره کشته شده.....چون اون ":گهیتاسوس، م یتاسوس ها یو بعد از تکرار کلمه  زنهیم یلبخند کم رنگ یدنیس
 ”!!به خاطر خانواده اشنیبرگرده...به زم خواستیهم م
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به خاطر خانوادش  تونیقبل ی ،ملکهیچ یبمونم و کشته بشم،برا یتوقع دار":زنهیو داد م شهیم یعصب ارانایت
بمونم و از شما ،از شما  دیآرزو ام با یساله با کل 18دختر  کیجا زده و تنهاتون گذاشته اون وقت من که 

 "موجودات.......موجودات....؟

که ما  یفکر کن نیبه ا یتو حق ندار":زنهیو داد م بندهیو چشم هاش رو م ادیم ارایناگهان وسط حرف ت یدنیس
 ”!میاحمق هی

 ”!یمن رو بخون یفکر ها یتو هم حق ندار":کشهیداد م ارایت

 ی،تنها تو یقرمز زندگ م،حجمیدار ازی....ما به تو نارانایت میستیما احمق ن":کشهیبار بلندتر داد م نیا یدنیس
....تو حق ییرو نجات بده تو تونه،مایکه م ی.... تنها کسانهیقلب تو در جر یما تو یقلب تو وجود داره....زندگ

 ”!یما رو تنها بذار یندار

که  دیوقت تنهاشون نگذارم....ببخش چیمن به پدرم قول دادم که ه":گهیم هیو با کنا زنهیم یپوزخند ارانایت
 ”!مجبورم برگردم

که مادرت ناقص گذاشتش  یزیحفظ اون چ یبرا":کشهیداد م یدنیکه س گردهیدخمه بر م یبه سمت خروج ارایت
 ”!ارانایبمون،ت

 یدر حال حرکت رو یریو تصاو کنهیسالن رو پر م یبیکه نور عج گردهیبر م عایاسم مادرش سر دنیبا شن ارایت
 "!بندنینقش م وارید

 کنهیم کی،کودک رو به خود نزد کشهیآخرش رو داره م یکه نفس ها یرو در آغوش داره و در حال یکودک ارانایا
 ”!وسیپنس س وراسیه":کنهیگوش بچه زمزمه م یتو یو به سخت

 .....شهیجمله کامال محو م نیبه ضرب گفته شدن ا وارید یرو یخاطره  و

 "شما بوده، نه؟ یمادرم ملکه ":گهیو با بغض م گردهیبرم یدنیبه سمت س عایسر ارانایت

 نانتیساتر ی،زندگ ارانای....ت یخودت مجبورم کرد":گهیو م رهیگیرو در آغوش م ارانایو ت زنهیم یلبخند یدنیس
....تا شکستشون یهدف مادرت رو کامل کن دیه....تو باخون توئه....مادرت اون رو به تو انتقال داد یها تو

 ”!میبد

 میشکست بد دیرو با ایک":گهیبعد با غرور و اقتدار م هیاندازه و چند ثان یم ینگاه یدنیبا بغض به س ارایت
 "سرباز؟

ها رو  هیسا":گهیآروم و خوشحال م یلی،خ ستادهیقبل روبه روش ا یارانایا کنهیبار که حس م نیکه ا یدنیس
 ”!من یملکه 

 "؟یدنیبشم س نانتیساتر کی دیچطور با":گهیم یجد یلیو خ زنهیچشم هاش رو پس م یاشک تو ارایت

 دهیجوابت رو م یآب دیطلوع فردا خورش":رسهیبه گوش م ارانایاز پشت سر ت یبه آرام یزن یناگهان صدا که
 ”!ارانایت
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 دیشما با":گهیهوا معلقه م یرو دیسف یلباس یکه تو یزن دنیدو با  گردهیصدا برم دنیبه سرعت با شن ارانایت
 "درسته؟ دیباش یسوف

 ”!خدمت به شما باعث افتخار منه بانو":گهیو با احترام م شهیخم م یکم یسوف

آخه ":گهیم یرنگش و در آخر هم با کالفگ یآب یو بعد هم به چشم ها شهیم رهیزن خ ییطال یبه موها یکم ارانایت
 ”!کجام دونمینم یمن حت

ذهن انسان  یورا ییبانو...جا دیها قرار دار نانتیساتر نیشما در سرزم":گهیو م ادیتر م کیچند قدم نزد یسوف
 ”!که متاسفانه سالهاست در خطره ییکشفش کنه،جا تونهینم یکه هر کس ییها...جا

 کاریچ نجایانسانم..مادرم هم بود،پس من ا کیخوب من ":گهیم یو با حالت پرسش دهیموهاش رو عقب م ارایت
 "کنم؟یم

 ”!ارانایبود ت نانتیساتر کیمادرت ":گهیو م کنهیم یخنده ا یسوف

 ”!بود یجالب یشوخ":گهیو م زنهیم یبار پوزخد نیا ارایت

تش زبانزد که قدر  یجا بود....زن نیمادرت فرزند پادشاه ا":گهیو م رهیگیرو م ارایت یو دست ها ادیم کینزد یسوف
و  ختیبه هم ر زیکوتوله ها بود...اما متاسفانه بعد از مرگش همه چ یها ، و حت نانتیها و ساتر ناندیف یتمام
 ”!کردن دایها قدرت پ هیسا

 "هان؟ هیها همون سا ناندیف":گهیو م ارهیدر م یسوف یدست ها یدست هاش رو از تو ارایت

نداشتن،اما به محض مرگ  یها زمان حکومت مادرت اسم هیسا":گهیم ینگران یو با چهره  ادیجلو م یدنیس
ما بود....اون ها  نیکه خالف قوان یزیخودشون اسم گذاشتن...چ یکردن و برا دایپ یمادرت ،اون ها هم رهبر

شد و از اون جا بود  اهیس یآب یاجنگل ه نیاز سرزم یمیطور ن نیاز قدرتشون استفاده کردن و ا نیخالف قوان
 ارانایبه اتاق ا رهیت یابر ها نیطلوع نکرد و تنها نورش از ب دیجد یتا مشخص شدن ملکه  یآب دیکه خورش

 ”!شدیم دهیتاپ

طلوع  دیفردا قراره خورش یعنیشدم....حاال  داریکه من توش ب یقطعا همون اتاق":گهیو م کنهیفکر م یکم ارایت
 "کنه؟اون هم به خاطر من؟

نرفته  ادتیکه تو قلبته، یقرمز انیبه خاطر تو ،و جر":گهیم یو با غرور و شادمان زنهیم یبار لبخند نیا یدنیس
 ”!شهیها م نانتیساتر یو زندگ اتیاز روحت هم شامل ح یمیانسان بوده و ن کیکه پدر تو 

 نیمادرم چطور به زم":گهیو با غرور م زنهیلبخند م یه،کمیمهم تیشخص کنهیکه کم کم داره حس م ارانایت
 "ممکنه؟ ریبالعکس غ ایو  نیجا به زم نیانتقال از ا دیگیاومد....مگه نم

 سانیتا":کنهیو زمزمه م کشهیدست م وارید یرو یو به آرام کنهیرو به روش پرواز م واریبه سمت د یسوف
 و عکس مادرش رو شهیم کینزد واریبه د ارایرن،تیگیشکل م وارید یرو ییها ریو ناگهان تصو نیهانوس پ ر

و پدربزرگ  نایداره به مادربزرگ ادو و ستادهیها شده،کنار پدر ا ترییتو یانسان وارد خونه  کیکه به شکل  نهیبیم
 !اون هاست دارید نیاول نیمشخصه که ا شه،کامالیم یمعرف ویمات
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و تنها  ستیممکن ن ریها غ نانتیساتر نیخارج شدن از سرزم":گهیم تی،با جد نهیبیرو م ارانایت ریکه تح یسوف
 طیتحت شرا دهیکه بهت اجازه م یباشن....درجه ا سایتا یمقام و درجه  یکه دارا رهیگیصورت م یتوسط افراد
 ”!یرو ترک کن نجایو مردمت ،ا نینجات سرزم یخاص و برا

بار  نیو ا کشهیاش دست م دهیعکس ها د یکه تنها تو یو با بغض به صورت مادر شهیم وارید کینزد ارایت
 "اومد؟ نیها به زم نانتینجات ساتر یمادرم برا":گهینگاه کنه م یبه سوف نکهیبدون ا

 هیما هم تحت خطر بود...سا نیما بود و سرزم یمادرت ملکه ":گهیو م گردهیو برم کنهیعکس رو محو م یسوف
 ...کردنیمن تیملکه تبع یبودن و از حرف ها یدیجد سیخودشون به دنبال رئ یشده بودن....اون ها برا یها قو

" 

رو  ینیها چه قدر قدرت دارن که سرزم هیگروه از سا کیچرا ..مگه ":گهیو م پرهیم یوسط حرف سوف عایسر ارایت
 "ها رو نابود نکرد؟ نانتیبشه مادرم دشمنان ساتر رید نکهینابود کنن،چرا قبل از ا

 ”!ارایکرده بودن ت دایرو پ یباارزش زیچون اونا چ":دهیجواب م عایسر گهیداره م یبفهمه چ نکهیبدون ا یدنیس

 کنهیاخم م یدنیبه س عایسر یکه همون لحظه سوف گردهیبرم یدنیبه سمت س عایحرف سر نیا دنیبا شن ارایت
 ”!...متاسفمیسوف گفتمیم دینبا":گهیم یبا نگران یدنیو س

 یاطالعات ی،همه  دیشما بشم ،پس شما موظف یمن قراره ملکه ":گهیو م کنهیحرف اخم م نیا دنیبا شن ارایت
 ”!مشخص بشه هیقض نیا زهیجا همه چ نیکه هم دمیدستور م د،منیمن قرار بد اریرو در اخت دیکه دار

که تو کامال  یتا روز میتونیما نم":گهیو با آرامش و احترام م دهیسرش رو تکون م یکم ارایاخم ت دنیبا د یسوف
 ”!ارانایت میرو بهت بگ نی،راز سرزم یکن دایانتقال پ یواقع یسایتا کیبه درجه 

 "بوده اصال؟ یچ تیمامور د،اونیفرستاد نیبپرسم چرا مادرم رو به زم تونمیم":گهیحرف م نیا دنیبا شن ارانایت

دوباره  یما انرژ یکه بتونه به جنگل ها یزیچ میداشت ازیما به خون انسان ن":گهیو م زنهیم یلبخند یسوف
 ”!...بده انیداشته باشه و به جنگل جر انیکه جر یزیبده،چ

 "......انسان رو با خودش بدزده و خونش رو کیمادرم قرار بود ":گهیو با تعجب م کنهیچشم هاش رو گرد م ارایت

 نیسرزم نیکه ا یبود،البته تا وقت یما کاف یچند قطره خون هم برا یقرار نبود بدزده...حت":گهیو م خندهیم یسوف
و خراب  ختیبه هم ر زیکنه.....اما متاسفانه همه چ تیها حما ناندیکه از ما در مقابل ف یملکه داشت،کس

 نشیگرفت و به سرزم یهوشیهم در حالت ب نبه نام تام و او یما رو از فرد ازیخون مورد ن زانیم ارایشد!ا
 یشده بود که رو یمادرت عاشق مردموقع برگشت مثل گذشته نبود... ارایشده بود...چون ا ریبرگشت...اما د

دختر  کیارانا،یکه ا کردنیگرم گرفته بود....اون دو فکر م یلیبا پدر و مادر اون مرد خ ی....حتکردیم یزندگ نیزم
کنه و از  یساز هیها رو شب یپر یکه ذهنش بلده به خوب سندهینو کیکه قراره با پسرشون ازدواج کنه ، ییایرو

دروغ بزرگ رو باور کرد،و به  نیاون ها حرف بزنه....کم کم مادرت هم خودش ا بیو غر بیعج یها نیسرزم
با گفتن جواب  خواستیبرگشت ،و متاسفانه اون دو با هم ازدواج کردن، مادرت دلش نم نیبه زم یصورت پنهان

کرده بود و  ریی...مادرت تغینیحالت زم کی یعنی نیرد به تام اون رو ناراحت کنه...اون عاشق تام شده بود ا
رو سخت  یریگ میتصم طیشرا نی...پس اشدیم مونیاگر پش یکنه ،حت تیجنگ ما رو هدا توستینم گهید
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نبود که  یزیچ نیاون رو رها کرده و ا ارانایا هک کردیتا ابد فکر م گشت،تامیخودش برم نیاگر به سرزم کرد،یم
در  نشیسرزم گهیطرف همسرش و از طرف د کیرو گرفت که از  ارایا بانیگر یبخواد....عشق درست زمان ارایا

 نیگرفت آخر میها،تصم نانتیساتر نیسرزم یملکه  ارانایخاطر ا نیدو طرف ذهنش قرار گرفته بودن.....به هم
خانوادش......اون خودش  شیپ ادیبرگرده و ب نیکه به زم خواستیکشته شد چون م درتراه رو دنبال کنه،ما

داشت که مثل  ی....قلبزدیبا خودش مو نم یظاهر یرو آورد که از لحاظ چهره  یبچه ا اارانی.....اارایرو فدا کرد ت
 !گرفتیسرچشمه م یآب دیکه از خورش ییو چشم ها دیتپیخودش م

شد و  رهیبار به فرزندش خ نیآخر یبود،برا نانتیساتر مهیانسان و ن مهیکه ن یآوردن فرزند ایبعد از به دن ارایا
فرزند  نیداد،خون ا غامیما پ یگوش اون کودک خوند...و اون طور بود که به همه  یرو تو نیسرزم نیا اتیراز ح

 ! ......میدرد رو تحمل کن دیبچه بزرگ بشه،ما با نیکه ا یما بشه و تا زمان اتیح یقراره موجب ادامه 

ها  یکس از پر چیونده....و هآورده بود نم نیبرامون از زم ارانایبار ا نیکه آخر یاز خون یزیچ گهیبه امروز د تا
ملکه  ارانایخوش قلب بشن و سرنوشت ا یآدم ها ریکه درگ ترسنیبرن ،چون م نیتا به زم کننیهم جرات نم

 .......سابق دوباره و دوباره تکرار بشه ی

گوش  یها رو تو نانتیساتر اتیح ارانایکه ا یبه اون نقطه ا گردهیدخمه بر م نیها االن و در ا نیا یهمه  و
 ...سپرد که یما رو بدست کودک یوجودش نابود شد و زندگ یکودکش زمزمه کرد و تمام

 ....متولد شده بود نیزم یتو

 .....کردیپرواز م نه

 .....بود دهیرو د یآب دیخورش نه

 .....ها داشت نانتیساتر نیاز سرزم یخبر ینه حت و

 ....کامل نانتیساتر کیبود و نه  یواقع یسایتا کیکودک نه  اون

 ......اش بود نهیس یها تو نانتیمتاسفانه قلب ساتر ایخوشبختانه  اما

 ....شدیمنتقل م نجایارشد به ا یها یاز پر یکیتوسط  نیشکستن قوان قیاز طر دیبا پس

 ....کردیم یما رو تداع یایاز دن ییسو زد،کوریاش م نهیس یکه تو یکودک...تنها اسمش و قلب اون

 ”!ها شروع کرده بود هیشد که لرد سا یا یباز یدیشکل سرنوشتش با ما گره خورد و تبع نیبه بدتر ارانایت

ها مهربان  یبا پر دیبا ایدر انتظارشه ،آ یچ دونهینم شه،هنوزیم نیغمگ ی،کمیسوف یحرف ها دنیبا شن ارانایت
 یرو ادهیپ کیدوست داره به  یلیکجاست و خ قایدق دونهینم یباهاشون به خشم رفتار کنه،اون حت ایباشه 
 نیا قایدق دونمینم نکهیخوب هنوز با ا"گه:یم هیبعد از چند ثان کنه،ویسکوت م یخاطر ،کم نیبره ،به هم یطوالن

بهتون  یواقع یملکه  کیمثل  دمیم حیحال ترج نیبا ا ینه ول ایقصه ها خطرناک هست  یلردتون مثل لرد تو
 "کنه؟یم میهمراه یبشم،ک بدم و بخوام با مردمم آشنا هیروح

 یآب قلعه
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سرباز ها رو هم  یغذاها شه،البتهیپخته م یسلطنت یکه اکثرا غذاها ییقصره،جا یجا آشپزخونه  نیا":یدنیس
 شه،تایبخش از قلعه انتقال داده م نیبه ا قایت*س*و غالت م جات،نانیکنن،گوشت،سبزیجا درست م نیهم

 ".شهیگرسنه اش نم یکنه،کسیکار م نجایآشپز بزرگمون کارلوس ا

 "کارلوسه؟ ستادهیکه اونجا ا یمرد چاق":گهیاندازه و م یبه کارکنان آشپزخونه م ینگاه ارانایت

 ”!من یملکه  هیاش مرد خوب یجد یبر خالف چهره ":گهیو م کنهیم یخنده ا یدنیس

 "دن؟یهمه لباس زرد پوش نجایچرا ا":گهیاندازه و م یبه اطراف م ینگاه ارایت

 یها جدا بشن بانو سایتا یو حت یاز سرباز ها،خدمتکار ها،مردم عاد دیکارکنان آشپزخونه با":گهیم یجد یدنیس
 ”!من

 "ره؟یاون در به کجا م":گهیاندازه و م یبه رو به روش م ینگاه ارانایت

در به اتاق  نیدر....ا نیاُه...ا":گهیو م کنهیو بازش م رهیبه سمت در م عایبه در سر ارانایت یبا اشاره  یدنیس
باشن تا خوب بخورن و خوب هم  کیبه آشپزخونه نزد دیها با کرد،سربازیفکر م ارانای....ارسهیسرباز ها م
 ”!رو بسازن یارتباط یراهرو نیخاطر دستور دادن ا نیبجنگن،به ه

شما هم مثل انسان ها گوشت و ":گهیم یآرام شه،بهیمادر نداشتش آشنا م تیکه کم کم داره با شخص ارایت
 "د؟یخوریم جاتیسبز

من،نوع  یملکه  ستیغذامون ن کنهیکه ما رو از انسان ها متفاوت م یزیچ":گهیو م کنهیم یبلند یخنده  یدنیس
 ”!رگ هامون یکه تو هیخون

س چرا شما متفاوت تر از خون انسانهاست پ یلیخ دیکه شما دار یاگر خون":گهیو م شهیتر م یجد یکم ارایت
 "د؟یدار ازیبه خون اونها ن

قراره  ارانا،تویرو بهت نشون بدم ت ییجا دیبا":گهیو م ستهیا یاز حرکت م عایحرف سر نیا دنیبا شن یدنیس
و سرباز خانه و تئودور  یریم یقبلش با سوف ی!....ولیها رو بدون زیچ یلیحقه توئه که خ نیو ا یما بش یملکه 
 ”!یزنیشهر م یهم تو یگشت کی،و  ینیبیرو م

 اهیس ی قلعه

و زن با محو شدن چهره  کننیاتاق رو پر م یرنگ اهیس یو نور ها کنهیپرت م واریرو به طرف د یجوان گو دختر
 ”!کردن ه رولد داشیها پ یممکنه....اون عوض ری...غ نیا":زنهیم ارا،دادیت ی

 ”!ستهیدر برابر ما با تونهیساله نم 18دختر  کی...زیعز ینگران نباش آنجال":گهیو م زنهیم یپوزخند هرولد

بود....دختر مسخره و شوخ و  ی...مثل مادرش آبدمیذاتش رو د":گهیو م زنهیقدم م یاصل یراهرو یتو آنجال
باشه مثل مادرش پوست  یجد دیبا ی...وقتیبود....خوشبختانه در اکثر مواقع رفتارش بچه گانس ول یشاد

 ”!اونه قلب یتو اتیکه ح نانتهیساتر مهین کیهرولد،اون  گنیست م....اونا راکنهیعوض م
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آروم ":گهیو طعنه م یرکیو با ز شهیبلند م بشیو عج اهیس یصندل یرنگ و بزرگش از رو ینقره ا یبا عصا ه رولد
 ”!میاریقلب اون دختره...پس ما هم،قلبش رو بدست م یتو اتیباش آنجال....ح

 یآهنگر

 ”!رو نجات بده نمونیکه قراره سرزم یکس ،یشناسیرو که م ارانایتئودور،ت":یسوف

 ”!مرگم حاضرم به شما خدمت کنم بانو یتا لحظه ":گهیو م زنهیزانو م ارایو در برابر ت ادیبا احترام جلو م تئودور

 یروسکرافائل ع هیشما چقدر شب":گهیو م خندهیم ینیریکه انگار خصلت کودکانش به سراغش اومده،به ش ارایت
معتقد بود زمان عروسک  زابلیا میلباس هاتون ،گرچه مادر ناتن کرد،مخصوصایبهم خدمت م نیکه در زم دیهست

 ”!رو رها کنم هامکه عروسک  دادیوقت بهم اجازه نم چیمن گذشته اما روح کودکانم ه یباز

 چیو ه یریمیوقت نم چیه ارا،تویقلبته ت یتو اتیبه خاطر وجود ح نیا":گهیم یو با نگران ادیجلو م یکم یسوف
 ”!از قلبت خارج نشده باشه اتیکه ح ی...البته تا وقتشهیوقت هم حس ملکه بودنت بر سربازانت رها نم

 میرو تقد اتیکه من ح دیخوایشما م":گهیو م رهیعقب م یکم یطور ناگهان نیحرف اون هم ا نیا دنیبا شن ارایت
 "رم؟یشما کنم و با افتخار بم

خارج  نجایبمونه و از ا یباق نمونیسرزم یتو اتیکه ح میخوایما م":گهیو م دهیسرش رو تکون م عایسر یسوف
 ”!نینشه هم

 نکهیداره تا ا یبیعج التیکه تخ وونمیدختر د کیحاضرم تا ابد مسخرم کنن که ":زنهیو داد م شهیم یعصب ارایت
برگردم شما  نیمن اگر بخوام به زم یعنیشما  حرف نیسالمه....و ا 18، 17فدا بشم....من همش  یطور نیا

 "نه؟یا د،جزیاریام در م نهیس یحالت از تو نیتر انهیرو به وحش اتیقلب و ح

داشت...تو  میبا تو هم نخواه میسابقمون نداشت یملکه  ارانایبا ا یهمون طور که ما کار":زنهیداد م عایسر یسوف
وسط  اتیح یاگر پا ی،حت میستیو ن مینبود یوقت وحش چی..ما هیما فکر کن یدرباره  یطور نیا یحق ندار

رو نجات بده  نشیاست که سرزم کهبا مل شهیهم میتصم نیکنه،آخریحکم م روسیباشه....در ضمن قانون ه
 ”!اون رو نابود کنه نکهیا ای

 کنمیدرست م یا یقو یآهن یها ریمن شمش":گهیو م ادیوسط م رهیگیدعوا داره باال م کنهیکه حس م تئودور
 ”!میفکر کن گهید یها زیبه چ ستین یازیم،نیبا دشمن بجنگ میتونیکه م یمن،تا زمان یبانو

و بدون توجه به حرف تئودور  رهیگیاش م هیو گر شهیم ،سردرگمیدگیچیهمه قانون و اسم و پ نیا دنیاز شن ارایت
 میتونستیما نم":گهیو م ادیکنارش م یآرام به یکه سوف کنهیم هیو گر نهیشیم یو گوشه ا زنهیم رونیاز کلبه ب

ما خطر ناک بود و هم  یتر شدن تو هم برا بزرگ...یول ی...درسته که تو بچه اارایت میصبر کن نیتر از ا شیب
بار با خشونت و  نیا ،ویکن کودکانه هات رو کنار بگذار یسع ارای...تیبه ما کمک کن دیتو...و االن تو با یبرا

 ! ....یریبگ میصالبت تصم

....اون ینیبیمردم رو م":گهیو م کنهیکه روش نشستن اشاره م یتپه ا نییو بعد به پا کنهیمکث م یکم یسوف
لحظه هم به تو و  کیها  کنن،اونیم ،کاریبرگشت نکهیا دیبه ام ،ویکنیرو زنده م اتیتو ح نکهیا دیها تنها به ام
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بار هم که شده  کیرخ بده...بگذار  اتفاق نی!تو هم نگزار که اکننیماند شک نم یدر کنارشون خواه نکهیا
 اتیتوئه...،ح شیقلب پ ارانای....تمیدار ازیو االن به کمکت ن میکه ما وجود دار یباور رو بد نی،خودت به خودت ا

 !به توئه دیماست،ام شیکه پ یزیکه چ یزیچ یتوئه،ول شیهم پ

که ما  یتوئه و تا زمان ی نهیس یما تو اتیکه ح ینره تا زمان ادتی یپدر و مادرت ول شین،پیزم یبرگرد یتونیم
 نیتا ابد ا دیو شا یرو داشته باش ینیسال زم 40 ای 30اگه  یحت یباش یدختر عاد کی یتونیتو نم میزنده ا

به قول خود  دیشا ای،یکنیمثل بچه ها رفتار م شهیهم یول یدختر بزرگ هست کیتهمت رو بهت بزنن که تو 
 التیتخ نی،سرزم ینیسرزم نیتو متعلق به ا یول یبزرگ باش یا قهیچند دق دیتو شا ارای...تیا وونهید هیها  یزمن

 کیدر ازدواج مادرت با  شهیاشتباه ر نیو ا یستیجا بودن.....،تو مقصر ن نیا اکانتیکه ن یی،جایآب یاهایو رو
 یانسان کامل باق کی ایو  یبش یواقع نانتیساتر کیکه  یریبگ میتصم یتونینم توبوده، ینیانسان زم
 یکه با وجود ازدواج با انسان ها قراره دچار دوگانگ ینسل ترسن،ادامهیها ازش م یکه پر هیزیچ نیبمونه...ا

 نیآخر ی مهین ندیهم آخر دیمادرت و شا ی مهیتو رخ داده و من به عنوان ند یاتفاق برا نیاالن ا یبشه....ول
و توهم وجود داشتن ما رو  یکودک یتونیات تا ابد نم نهیس یاون هم تو اتیبهت بگم تو با وجود ح دیملکه با

 " .....یاگر بخوا ی،حتیفراموش کن

و  ارهیدر م بشیج یاز قلب رو از تو یرنگ و با طرح یآب یو بعد با بغض گردنبد کنهیسکوت م یکم یسوف
و چشم  یکه لمسش کن هیکاف ده،تنهایتوسط اون رخ م نیانتقال به زم که یزی...چساستینشون تا نیا":گهیم

گردنبند رو  نیقسم خوردم که ا نو م نهیگرچه که خالف قوان یتونی....میبر نیکه به زم یو بخوا یهات رو ببند
بار  کیقانون رو شکستم... نیبار به خاطر مادرت ا کیبود....من  یواقع یسایتا کیاگر  یکس ندم حت چیبه ه

نشون مال منه.....و با  نیقانون رو بشکنم....ا نیا خوامیباره که م نیسوم نیو ا نجایبه خاطر آوردن تو به ا
تصور  یتو یحت نیو ا شمیم یزندان ییسال ماورا 13که انجام دادم احتماال  ییگردنبند به تو و جرم ها نیدادن ا

نشون رو  نیو االن من حاضرم ا میبود یخوب یوست هاکه چقدر هست.......اما من و مادرت د نهیشیتو هم نم
 " ....یدیم حیرو ترج یاون شکل یبه تو بدم ،اگر واقعا زندگ

 کی یبرا متیاگر تصم":گهیو م ستهیا یوبعد م رهیچند قدم جلو م یکه سوف رهیگیبا بهت گردنبد رو م ارانایت
درخت وجود داره  کیساال ، ی اچهیدر یآب ها ونی،میآب یجنگل ها یتپه رو به رو نییلحظه هم عوض شد،پا

شب تاب روش نشستن،جذاب  رمها ک اردیلیداره که انگار م ییشده و برگ ها یقلب حکاک کیکه روش طرح 
 ....یتصور کن یکه بتون یزیتر از چ

 .... یکه با مردم آشنا بش ستین یفرصت گهی،د یکه تو گرفت یمیبا تصم متاسفانه

 ”!میدار ازیکه چرا ما به خون انسان ها ن نیو بب ایه جنگل معلق ببا قلبت ب ارانایت

 شهر یباال ی تپه

تر،بعد  شیهم ب دیه،شای....دو ثانهیثان کی...شهیم رهیو بهش خ رهیگیدستش م یگردنبد رو سفت تو ارانایت
برگردون  نیمن رو به زم":گهیو م گذارهیقلبش م یو به سرعت گردنبد رو رو بندهیهم آروم چشم هاش رو م

 ”!سایتا
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حس  یرییشه،تغیم رهیبه اطرافش خ کنهیو آروم آروم چشم هاش رو باز م کنهیسکوت م هیچند ثان ارایت
 ...تپه ...پس...پس یخودشه،هنوز هم رو کنه،خودشه،خودینم

 یبر یخوایتو قلبا نم":شهیم دهیچیگوشش پ یاز طرف قلبش ،تو ییکه صدا شهیم رهیبهت به گردنبند خ با
 ”!..........یفرار کن دیهرگز نبا ارانا؛تویت

 کاریقلب من چ ی...تویتو...تو ،یهست یتو ک":گهیو م گذارهیقلبش م یو دستش رو رو شهیبلند م عایسر ارایت
 ”!پدرم شیبرگردم،پ نمیبه سرزم خوامیم ،منیکنیم

قلبت  یرو رو سایخودت تا ؟تویرو صدا نزد سایمگه تو تا":گهیو م شهیفضا پخش م یتو یبه آرام صدا
 ”!یبه ما ملحق بش دی....تو بانجاستیتو ا نیارا،سرزمیت برهینم نیتو رو به زم سای...تایگذاشت

 ”!.......اما پدرم":گهیبعد م هیو چند ثان کنهیبغض م یکم ارایت

 ”!دارن دختر جوان ازیاما اونا به کمکت ن":گهیم یو به آروم رهیم ارایبه سمت گوش راست ت عایسر صدا

 تونمیم یدارم....آخه من چه کمک ازیمن به بزرگ تر هام ن":گهیو کودکانه م زنهیبا دست به گوشش ضربه م ارایت
 ”!سالمه 18به اون ها بکنم؟من...من...فقط 

....درخت ها بارور دنیشکوفه م یبه گل ها که دست بزن ارا،تویبا توئه ت اتیح":گهیو م کنهیم یخنده ا صدا
 نیا انیرگ هات باعث جر یکه تو یخون ی....گرمکنهیطلوع م یآب دیکنن،خورشیم دی...ابرها باران تولشنیم

 ”!شهیم نیسرزم

رو  گهیانسان د کین،یرو شکست سایتا نیشما که تا االن بارها قوان":زنهیو با حرص داد م شهیم یعصبان ارایت
 " ..دیکن دایکار پ نیا یبرا

 ”!خواهشا":دهیهم عاجزانه ادامه م بعد

از دست من  یرو به قلب تو انتقال داده........کمک اتیح ارانایملکه ا":گهیو بعد م کنهیسکوت م یکم سایتا
 ”!...من یبانو ستیساخته ن

 "روح ؟ کی ای،ییصدا کیاصال تو  ":زنهیداد م ارانایت

رو بلدم....کوه ها،چشمه  نیسرزم نیمن تمام ا":گهیم یو با خونسرد رهیم ارایبه سمت گوش ت عایسر سایتا
ها،سرباز ها،مردم  نانتی...اشراف زاده ها،ساترشناسمیرو م نیسرزم نیجانوران ا یها،جنگل ها،من تمام

 "....ها هیها،سا ناندی،فیعاد

 ی..توکنهیبرخورد م ارایش تصدا به گو دیاز تول یناش یکه انرژ یبه طور شه،یم کینزد ارایهم به گوش ت بعد
 ”!ها هرولد هیلرد سا":گهیم ارایگوش ت

درسته؟تو هم  یبه من کمک کن یخوایکه تو م یعنیحرف ها  نی،ا نمیبگذار بب":گهیو م کنهیفکر م یکم ارایت
 اهیو س یقو یچقدر یگیکه م یلرد نیا نمینه؟اصال بگو بب یباش کیها شر هیلرد سا نیجنگ با هم یتو یخوایم

 ”!ادیبه حساب م دیقدر براتون تهد نیهست که ا
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 گهید زیدنبال چ ارانا،اونیت ستین دیما تهد یاون برا":گهیم یبیو بعد با جرعت عج کنهیفکر م یکم سایتا
و ما رو نابود نکرده....لرد  ومدهیکه به خاطرش ،سالها به سمت ما ن یزیکه سالها متنتظرش بوده،چ یزی...چیا

 ”!قلب توئه یکه تو یزیجاودانه است....چ اتیها دنبال ح هیسا

به حساب  دیتهد هیمن  یپس لرد برا":گهیو م دهیآب دهنش رو قورت م یحرف به سخت نیا دنیبا شن ارانایت
 ”!شما ها هستم درسته؟ یو من سپر بال ادیم

و  دیمراقبت کن اتیح د،ازیتونیم د،شمایهست نیسرزم نیا یشما ملکه ":گهیو بعد م کنهیسکوت م یکم سایتا
 ”!دیبد یموجودات زندگ یبه همه 

بکشه تا  رونیام ب نهیس یمن رو بکشه و قلبم رو از تو خوادیهرولد هم م":گهیو م زنهیم یبار پوزخند نیا ارایت
 "هم من نابود شم،هم شما درسته؟

 یا گهید یاز روش ها شهیمن،هرولد هم یبانو دیشناسیشما لرد رو نم":گهیو م کنهیم یبار خنده ا نیا سایتا
 ”!راه حل اونه نیو کشتن،آخر کنهیاستفاده م

ها  هیلرد سا نیا":گهیو م خارونهیسرش رو م یکم هیها چ هیلرد سا یها مده،روشیکامال نفه نکهیبا ا ارانایت
 "ست؟یجاودانه ن

 ”!قلب شماست یتو اتیکه ح ینه تا زمان":گهیم یبیو با لحن عج رهیم ارایبه سمت گوش چپ ت سایتا

ابهام براش  کیلرد بوده...تنها  نیاز ا یو دور نشیقدر نگران سرزم نیکه چرا مادرش ا شهیمتوجه م ارایت
 دارن؟ ازین ارایت یانسان مهیمردم چرا به خون ن نی،ا نکهیمونده....اون هم ا

 یبه نوع بیعج یهمون صدا ای سایتا کنهیکه حس م یذهنش به سمت یسوال تو نیبا شکل گرفتن ا پس
 "... بزرگ...لطفا من رو به سمت یسایتا":گهیو م چرخهی، م ستادهیا

 یآب ی،وسط جنگل ها یدرخت  زندگ":گهیو م پرهیحرفش م یتو عایسر سایکه تا کنهیداره جملش رو کامل م ارایت
 ی هیثان م،سهیوفتیه بمن،اگر االن را یبانو کنهیبزرگ هم از اونجا عبور م ی اچهیکه در ییقرار داره ،درست جا

از قلبتون قرار  یحرف بزنم،در گوشه ا اتونکنم و باه تونیبتونم همراه نکهیا یهم برا م،منییاونجا گهید
 ”!دیقلبتون جا ند یرو تو یباشه که هر کس ادتونی...اما لطفا رمیگیم

فکر که  نیذهنش رو بخونن و با ا توننیجا همه م نیکه چقدر بده ا کنهیفکر م نیو به ا کنهیسکوت م یکم ارایت
که سه  رهیم نیذهنش به سمت ا عایاما سر شهیمنزجر م یکم خونهیداره ذهنش رو م سایاالن هم تا نیهم
 "بشه...؟ ارانایوارد قلب ت تونهیم یک نکهیا ایبرسن،پرواز کنن و  یبه جنگل آب توننیچطور م گهید ی هیثان

قلبش  یتو یبیدرد عج کنهیکه ناگهان احساس م زنهیذهنش شکل گرفتن لبخند م یکه تو یبیبه افکارعج ارایت
سوت  دیبلد":رسهیقلبش به گوشش م یاز تو سایتا یکه صدا گذارهیقلبش م ی....دستش رو رو شهیم دهیچیپ

 "من؟ یبانو دیبزن

 "؟یچ یبرا گهیسوت د":گهیم یبه سخت کنهیم ینیقلبش احساس سنگ یکه هنوز تو ارایت

 ”!زنمیبار خودم سوت م نینداره ...ا یاُه....اُه.....اشکال":گهیم عیسر یلیخ شهیم ارانایکه متوجه حال ت سایات
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به شکل طاووس به سمت  ییو پر ها د،یسف یبزرگ با بال ها یا سا،پرندهیسوت تا یبا پخش شدن صدا و
 .....سوارش بشه ارانایتا ت گذارهیم نیزم یو سرش رو رو ادیم ارانایت

 ...شهیشده،با تعجب سوار پرنده م ریکه کامال از اتفاقات دور و برش متح ارانایت

و  یآب یاز رنگ ها یبیترک کشیکوچ یکه خونه ها ینیانداز سرزم اد،چشمیشهر به پرواز در م یپرنده از باال و
 یابر ها نی....و درست در مخالف سرزمزهیبرانگ نیدادن، کامال تحس لیزرد رو تشک ای یهم صورت یو گاه دیسف

 شهیکه باعث م کشهیم یآه ارانای...تونجاستها ا هیکه قطعا لرد سا یاهیس یو قلعه  اننیکه در جر یرنگ رهیت
که چشمه  دهیعقب م یمشوشش رو کم یو موها چرخونهیسرش رو م یکم ارایسرعتش رو کم کنه،ت یپرنده کم

 ....کنهیرو جلب م ارانایبزرگ، توجه ت دیر سفاب کیدر دور دست به شکل  ییبایز ی

 "ستیملکه بودنم بدک ن":گهیلحظه با خودش م کی یبرا ارانایت

ها  هیو لرد سا اتیح یکه پا ینه تا وقت":گهیم یبیعج یو با خونسرد ادیم ارانایافکار ت ونیبه م سایناگهان تا که
 "من یوسط باشه بانو

 اتیح ات،درختیح ی اچهیدر

 ....نهیشیآب م یرو فیظر یلیو خ کنهیسرش نزول م نییپا ی اچهیبه سمت در یبه آرام پرنده

 ”!........پرنده..پرندهنیبش نیزم یآبه،برو رو نجاینه...نه....ا":زنهیداد م ارایت

 .....خورهیآب نشسته و تکون نم یحرکت رو یپرنده ب اما

 ”!شهیتموم م یس ک*و*کاب نیا":گهیو م کشهیم یقیو نفس عم رهیگیسرش روبه سمت باال م ارایت

 ”!من یجلوتره بانو یکم یدرخت  زندگ":دهیجواب م عایسر سایتا که

 "شنا کنم؟ یتا درخت زندگ یاطراف کامال آبه،نکنه انتظار دار نی...ایخوب که چ":دهیجواب م یعصب عایسر ارایت

 ”!بانو دیردا یادیز یها ییشما توانا":گهیم یبار به آرام نیا سایتا

 "آب راه برم؟ یمن رو یبسه....نکنه انتظار دار":گهیو م ارهیسکوت باال م یدستهاش رو به نشونه  عایسر ارایت

 ”!البته":گهیم یو با شوخ کنهیم یخنده ا سایتا

 یمیو ش کیزیمدرسه سه کتاب مختلف از علوم ف یمن تو":گهیو م شهیحرف شگفت زده م نیا دنیبا شن ارایت
 ”!ستهیا یآب نم یباشه رو شتریاز آب ب شیکه چگال یزیهر سه ثابت شده ،چ یخوندم و تو

 ”!نیمن،نه زم یهاست بانو نانتیساتر نیسرزم نجایا":گهیو م خندهیدوباره م سایتا

 یچگال":گهیم عایسر سایکه ...تا برهیرو به سمت آب م شیپا کی ینداره به آرام یا دهیبحث فا نهیبیکه م ارانایت
 ”!دیآب حرکت کن یرو دیخوایکه شما م دیمن....به آب دستور بد یکم شما ذهنتونه بانو

 ”!عبور کنم خوامیمن م":گهیذهنش م یو تو برهیبار جفت پاهاش رو به سمت آب م نیا ارایت
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 گذارهیآب م یرو شیبا شک پاها ارانایو ت رنیگیشکل م یکوچک یموج ها ارانایت یپاها ریز یاون لحظه به آرام و
ممنونم آب ":گهیم یو به آرام زنهیم ی...لبخند ستادهیآب ا یرو شهی...شگفت زده شده و باورش نمستهیا یو م
 ”!زیعز

 یدرخت زندگ گنیم قایکه دق ییجا ای میتق*س*به سمت م یآب ها شده به آرام یحس که ملکه  نیبا ا ارایت
 ....رهیقرار داره م

 ارای....تانیبه نظر م بیعج یلیکه خ یرنگ یآب یبزرگ تر وجود دارن و با برگ ها یاخه هابا ش ییدرخت ها جلوتر
درخت ها به  گذارهیکه به جلو م یو هر قدم رهیجلو م ی،به آرام شهیطور که هر لحظه شگفت زده تر م نیهم

 ”!....کننیم میسمتش تعظ

رو لمس  شنیشاخه به سرعت شکفته م یکه از رو یرنگ یآب یشکوفه ها یو گاه زنهیلبخند م زیبه همه چ ارایت
 !کنهیم

 "! ....انهیدر جر نجایا ی...زندگنجاستیا یزندگ":گهیهم بلند بلند م یگاه و

 سایخاطر رو به تا نیبدنش در حال گردشه و ضربان قلبش باال رفته،به هم ی،که خون تو کنهیحس م ارانایت
 "جاست؟ نیهم یدرخت زندگ":گهیم

 !دهینم یبار جواب نیا سایتا

 ....شنوهینم یکه باز هم جواب پرسهیدوباره سوالش رو م ارایت

آب شفاف  یو دستش رو تو شهیخم م یرو حفظ کنه....کم شیخونسرد کنهیم یاما سع ترسهیم یکم ارانایت
 "د؟یببر یمن رو به سمت درخت زندگ دیتونیشما م":گهیو با مکث م کنهیفرو م

 .... کنهیموج درست م ارایبا پرسش ت عایسر آب

رو سر  یشما درخت زندگ":گهیو م کنهیسرش نگاه م یباال یو به آسمون و پرنده ها شهیبا افسوس بلند م ارایت
 "د؟یدیراهتون ند

 ....کنندیتوجه به سمت مقصدشون پرواز م یها ب پرنده

 بندهیو چشم هاش رو م گذارهیقلبش م یو رو ارهیدست هاش رو باال م یو بعد به آرام کنهیفکر م هیچند ثان ارایت
 یهستم....به من بگو درخت زندگ ارانای،ت نیسرزم نیا یملکه  نیها،من جانش نانتیساتر اتیح":گهیو م

 "کجاست؟

 ....انهیدر قلبش در حال جر یزیکنه،چیحس م ارایت

چند لحظه به لرزش در  نهیبیکه جلوش م یزیو از چ کنهی، چشم هاش رو باز م یبعد هم به آرام هیثان چند
 ....ادیم

 .....ستین دایدرخت غرق در نور پ کیبه جز  یزیچ چیو ه رسهیبه نظر م اهیس آسمان
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سرش رو از اوج  یبه آرام ارانای....تکردهیکه تصور م یزیبزرگ تر از چ یلیقرار داره،خ ارانایت یکه رو به رو یدرخت
 .....رسونهیدرخت م یها شهیو به ر ارهیم نییکه سر در آسمان داره پا یدرخت

درخت مثل بند ناف متصل  یها شهیکه به ر یکوچک یها یآب قرار دارند......و ....و پر یکه رو ییها شهیر
قرمز ...درست  ییشده اند....و لب ها دهیرنگ پوش یآب ییکه با برگ ها یبلور یبسته و بدن ییاند...با چشم ها
 !حرکت یب ییمثل فرشته ها

 ی....حت دهیرو حرکت م زنهیم یآب به خنک یکه به خاطر سرد ییو پاها رهیاراده،به سمت درخت م یب ارانایت
 .....رهیبگ نهیبیکه م یزیچشم هاش رو از چ تونهیلحظه هم نم کی

 عایحرکت،سر نیو با ا کنهیدرخت رو لمس م یتنه  یو با دست راستش به آرام شهیم کیبه درخت ،نزد ارانایت
 ....رنی، و در آسمان شب فرو م انیدرخت به پرواز در م یبرگ ها یها شب تاب از رو اردیلیم

 شهیکه متصل به ر یها کودک ونیلیو به م شهیخم م یو کم زنهیُشکه شده لبخند م ییبایهمه ز نیکه از ا ارایت
 .....کنهیدرخت هستند نگاه م یها

 .... ادیبه نظر م کیکوچ یفرشته  کیکه در حال خواب مثل  زنهیم یکودک یدستش رو به گونه ها یآرام به

 ....کشهیو دستش رو عقب م کنهیم یزدگ خیاحساس  عایسر

 .....یو بعد یبعد کودک

 .....زده اند خی ینوزاد ها مثل مرده ا ی همه

 "سا؟یتا هیداستان چ":زنهیو به سرعت داد م شهیم نگران

 ....شهیم دهیشن یبه خوب ارانایگوش ت یتو شیو نفس ها کشهینفس م یبه آرام سایتا

 "ن؟یبچه ها ک نیچرا...چرا سرده ....اصال ا ی....درخت زندگسایتا":زنهیدوباره داد م ارانایت

بچه ها رو  نی....تو اارایخوب دقت کن ت":گهیو م شهیم کینزد ارانایبه گوش راست ت یبار به آرام نیا سایتا
 !“ یشناسیاون ها رو م ،تویشناسیم

 ”!شناسمینم":زنهیداد م ارایت

 ی....سربازانت،مردمانت، دوستانت کسانیتمرکز کن دی...فقط باارایت یشناسیچرا م":دهیجواب م عایسر سایتا
رو از  اتشیح یماده  ی،چون درخت زندگ شنیهستن و متاسفانه دارن نابود م یکه هنوز متصل به درخت زندگ

 یقطره ها نیسر کرده...چون مادرت از ترسش آخر اتیدست داده.....سالها بدون ملکه بوده...سالها بدون ح
قلب تو  یبا خون تو اتی.....حیو به موقع اون رو به درخت پس بد یرو به تو داده تا ازش حفاظت کن اتیح
 یرو زخم اتیجنگ درخت ح نیآخر یا توه هیلرد سا گنی....متاسفانه اون طور که همه مارایشده ت ختهیآم

اون هم عاشق شد ،و درست  یبگرده تا درخت رو درمان کنه ول یزیاومد تا دنبال چ نیکرد،پس مادرت به زم
بده که به درخت متصل نباشه و دست  یرو به کس اتیبهتره ح دیملکه فهم کیهمون لحظه بود که به عنوان 

داره  انیدر رگهاش جر یزیانسان که چ کی.....هیو زندگ انیمنبع جرانسان که خودش  کیلرد هم بهش نرسه...
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رو حفظ  نشیملکه است و قراره که سرزم کی نیکه وارث سرزم ی....خون....خون تو،خون فرزندهیگزند هیکه شب
 ”!یشناسیها رو م نیا یتو همه  ارایکنه..........خوب فکر کن ت

. کالسی....نی...آدولف ....روب رت.....آنتُنشناسمیآره.....م":زنهیداد م ار،یاخت یناگهان ب ارانایت
 "...شناسمی...تئودور......من همه شون رو میدنی...سی.سوف

.... متاسفانه مدت هاست ارانایشده ت ضیسالهاست که مر یدرخت زندگ":گهیو بعد م کنهیسکوت م یکم سایتا
که  ییما حمله کرد.....جا اتیح یرد به سرچشمه جنگ آخر....ل یهستند....تو ضیسربازانت مر یکه تمام

نوزاد  کیبه شکل  شهیقت همیدرخت........اون ها در حق نیوصل هستند....ا یها به زندگ نانتیساتر یتمام
 ....روسهیه یاز قانون ها یکی نیدر ابعاد مختلف ...ا یپر کیشدشون مثل  یساز هیهستند و در جسم شب

نوزاد به مادر  کیبه شکل  یقیتئودور.....همه در جسم حق یسربازانت....حت ی..حتیدنی...سی....سوفارانایت
شده و به  یها زخم هیلرد سا ریتوسط شمش شیدرخت وصل هستند و درخت سالها پ نیا یعنی، شونیقیحق

 یتر شیب یفرزند ها دوبارهرو بهش پس بده تا  یزندگ انیداره که به درخت متصل نباشه و جر ازین یخون کس
ها رو هم نداره.....اون  نانتیبه مردم ساتر اتیدادن ح ییتوانا یدرخت سال هاست که حت نیرو متولد کنه...اما ا

 یزندگ کی انیانسان ،جر کیانسان...خون  کیکه مادرت سالها دنبالش گشت ، یزیداره ....چ ازیبه خون تو ن
...... 

که به خاطرات  هیدست توئه....فقط کاف یها تو نانتیترسا نیسرزم اتی....حیستیتو به درخت متصل ن ارانایت
 ......یبشناس دیکه با یادیز یزهایو چ ینوزاد ها رو شناخت نیکه ا یی....جایمادرت رجوع کن

که  یزیقلبت و توسط چ یکه تو یاتیکن....با ح میرو که به درخت زدن ترم ی...به ما ملحق شو و زخمارانایت
 ”!بده یرگ هات دوباره به ما زندگ یکه تو یمادرت سالها ازش حفاظت کرده...با خون

 .....لغزهیم نییراستش به پا یاز گونه  یو قطره اشک شهیشگفت زده م سایتا یحرف ها دنیاز شن ارانایت

 .....گذرنیم عیسر یلیچشم هاش خ یکه توسط مادرش به ذهنش انتقال داده شدن،از جلو یخاطرات

 ......شدن درخت یتولدش.....زخم ی....جنگ.....ازدواج مادرش....لحظه ی....شادیزندگ

داد  یافته و به سخت یزانوهاش م یرو ارانایو ت کنهیعبور م ارانایقلب ت یاز تو ینیسنگ انیلحظه جر کی یبرا
قلبش  یاز تو یادیو خون ز شهیم دهیدر یبه آرام ارانایت ی نهیو اون لحظه س "ها  نانتیساتر یبه سالمت":زنهیم
 "...........................رهیگیم انیآب جر یرو

 نجات

 یرو عایو دستش رو سر شهی،خم م رهیآب افتاده م یکه رو ارانایو به سمت ت دوهیآب م یبه سرعت رو یسوف
 ......انایو...ساسروسی.... ...هانایانا،هاپایساسو":کنهیو مدام تکرار م ذارهیشده م یقسمت زخم

برطرف شده،اما  ی،زخمش تا حدود شهیچشم هاش باز م ارانایافته که کم کم ت یکم کم به نفس نفس م یسوف
 ....کنهیم ییاش خودنما نهیس یخراش هنوز رو یجا

 "افتاده؟ یچه اتفاق":گهیو م شهیبلند م یبه سخت ارایت
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به تپه  عایاول از همه سر فته،پسیب یراستش من حس کردم ممکنه برات اتفاق":گهیو م زنهیم یلبخند یسوف
چرا اما  دونمی،نمیباش اچهیدر یتو دیکه تو با کردمیچرا اما حس م دونمینکردم...نم دایتو رو اونجا پ یرفتم ول
ملکه ها  ی هیتو با بق کردمی...حس مستیذاتت تنها گذاشتن ما ن ی،تو یکنیکه تو ما رو ترک نم کردمیحس م
که تو...  دمیاومدم و د نجایمن...به ا یاومدم....خدا نجایکردم و به ا ی...،پس دست آخر خودم رو راضیفرق دار

 ادیها رو  زیچ یلیچون هنوز خ ی،خون بده ول اتیکه به درخت  ح یبه قلبت دستور داده بود یناگهان یلیتو خ
از دستت خارج  اتیداره ، متاسفانه کنترل ح یادیقدرت ز اتیح ارانای..تیشد هوشیب یطور نیا ینگرفته بود

 "یشد هوشیب یشد و به تو فشار اومد ،اون وقت بود که تو از ناتوان

 ”!ی....ممنونم که نرفتارانایت یکنیممنونم که کمکمون م":گهیم یجد یلیو بعد خ کنهیسکوت م یکم یسوف

 "کجاست؟ سای....تاسایتا":گهیم عایسر ادیاسم رفتن م ی،وقت دهیگوش م یسوف یکه داره به حرف ها ارانایت

ح...حرف  سای...تایتو با تا":گهیو با لکنت م یو به سخت شهیاسم مات م نیا دنیلحظه با شن کی یبرا یسوف
 "؟یزد

 "ه؟یعجب زیالبته که حرف زدم....چ":گهیم یو با خستگ دهیرو مالش م نشیس یکم ارایت

 "؟یحرف زد سایتو واقعا با تا":گهیم یبار به آروم نیو ا ادیتر م کینزد یکم یسوف

 نیو از قوان نهیگروه انتقال به زم سیرئ سایتا یمگه نگفت":گهیو با بهت م شهیم رهیخ یبه نگاه نگران سوف ارایت
شده و به  یداد که درخت زخم حی...برام توضنجایا امی...پس مشکل کجاست؟کمکم کرد بکنهیم یرویپ روسیه

مادرم حفاظت کنم...باعث شد که جا نزنم و  راثیاز م خوادیداره...بهم ثابت کرد که قلبا دلم م ازیخون من ن
بزرگ  یلیخ یپرنده  کی یکمکم کرد....حت یلیخ سایبمونم و بر ترَسم غلبه کنم....تا یواقع نانتیساتر کیمثل 

 ”!میاومد نجایون به ااحضار کرد و ما هر دو با ا دیسف یرو به شکل طاووس

 عایسر یسوف" مرغ؟یس یپرنده ": زنهیو شگفت زده و داد م شهیبلند م عایحرف ها سر نیا دنیبا شن یسوف
 اتیدرخت ح یخالکوب دنیو با د کنهیلباس ملکش رو پاره م نیآست کنه،ویرو بلندش م ارانایو ت ادیتر م کینزد
 .......هم نداره دنیکنه قدرت نفس کشیحس م یبخنده...حت ایکنه  هیگر دونهیره،نمیعقب عقب م اراینبض ت یرو

 "؟یچه خبر شده سوف یبه منم بگ شهیم":زنهیشگفت زده شده داد م یکه از رفتار سوف ارانایت

 ”!ارانایت یشد روسیاز ه یتو جزئ":گهیو با بهت م دهیقورت م یآب دهنش رو به سخت یسوف

 "شدم؟ یچ":گهیو با بهت م ستهیا یآب م یو آشفته و درب و داغون رو سیخ یبا ظاهر ارانایت

،به تو قدرت جادو داده شده.....تو  نکهیا یعنی یها شد روسیاز ه یتو جزئ":گهیو با ذوق م زنهیم یلبخند یسوف
رو خشک  ایدر کی، یآسمون رو رنگ بزن کی، یرو بشکاف نیزم کی....یکوه رو جابه جا کن کیبا جادوت  یتونیم
هر چه  دین قدرت رو به تو داده!تو.......تو.....ما بایا سای....تایملکه شناخته شد نیتو قدرتمند تر ارانای....تیکن

 یادیز ی....تو کار هایما بش یملکه  یو تو به صورت رسم میتر مراسم ملکه شدن تو رو برگذار کن عیسر
حرف  سایتا به امروز نتونسته با تا یملکه ا چیدختر...ه یا فوق العاده ؟تویحرف زد سایبا تا ی...تو چطوریدار

 ”!بزنه
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 نیقلبم گذاشتم تا به زم یرو رو سایگردنبد تا":زنهیزده شده داد م جانیه یسوف جانیبار که از ه نیا ارانایت
 ”!باشه یمهم تیقدر شخص نیا کردمیبه کمکم اومد...فکر نم سایبرگردم که تا

حرف نزده  سایمادرت هم با تا یحت":گهیم یا یوصف نشدن یو با شاد رهیگیرو در آغوش م ارانایت یسوف
 ”!یباش یکه اشتباه یومدیهمه راه رو ن نی....تو ادونستمیبود....من م

 یکنیم هیگر یتو دار":گهیو با مکث م برهیم یسوف یداره دستش رو به سمت گونه  یبیکه حس عج ارایت
 "؟یسوف

 کنمیمادرم محافظت م راثینگران نباش ،من از م":گهیو با اقتدار م رهیگیرو م یسوف یعت دست هابه سر  ارانایت
 "..کنمیاز مردمم محافظت م ،منیسوف

 ”!من ی:خوشحالم بانوگهیو با غرور م رهیگیرو در آغوش م ارانایت عایحرف سر نیا دنیبا شن یسوف

 هیگر یاد،حتیقشنگ به نظر م اتیح یو درخت زخم اهیبه جز آسمان س زیگفت،همه چ شهیاون لحظه م در
به پرواز  یمیکه همراه با باد مال ییشکوفه ها ی...حتچرخنیم ارایکه به دور ت ییشب تاب ها ی...،حتیسوف یها

 ...ی...حتی.........حتننینشیم ارانایت یموها یو رو انیدر م

با نام هرولد بر اون  یها که کس نانتیاز ساتر ینیسرزم ی مهیبه جز ن زی،همه چ ادیبه نظر م بایز زی...همه چآره
باهاشون  یبه زود ارانایاند که ت یها سواالت نیه؟ای...از کجا اومده...و به دنبال چهی.....هرولد ککنهیحکومت م
ملکه  نیمتفاوت تر کنهیم زنه،حسیکنه موفق شده و لبخد میحس م ارانایکه ت نهیاما فعال مهم ا شهیرو به رو م

 انیو درآن م زنهیگرفته لبخند م تیموفق نیبه خاطر ا عتیکه طب یجشن دنیاز د ارانای.....تزنهیاست و لبخند م
 !شهیم ییرنگ بدون درنگ طال یآب ی اچهیو در خورهیقل م ارایاز چشمان ت یقطره اشک به صورت ناگهان کی

آب فرود  یو اونجاست که شکوفه ها رو رنیبه سمت قلعه م یو با سوف ادیآب به حرکت در م یآرام رو ارانایت
 ”!باشه یخاص یواقعا ملکه  ارانایت دیشا":کننیزمزمه م یو به آروم انیم

 !شود یملکه م ارانایت

 .....هر دو در حال عبور از سالن دراز قلعه هستند یو سوف ارانایت

 انیابر در حاله جر هیشب یزیبا چ نیچون سطح زم ستندیها اصال معلوم ن کییآن موزا نیزم یکه رو یدراز سالن
 .... شده دهیپوش

وجود دارن که  یبزرگ یدو طرف راهرو ،پنجره ها ستن،دریابر ها مشخص ن انیآن ها در م یهر دو یپاها و
 یو گاه کننیکه از پشت پنجره عبور م یرنگا رنگ ی....پرنده هادیتوسط اون ها د یبه خوب شهیرو م یآسمان آب

 .....رسهیهم به گوش م کشانیج کیج یصدا

 یکیسابق،سربازان از خود گذشته و خدمتکاران وفا دار که  یمثل ملکه ها ییها یپر یاز پُرتره  یبزرگ یها تابلو
 ییبزرگ طال یراهرو صندل ی...دست آخر هم در انتهاخورهیپنجره ها نصب شدند به چشم م نیدر ب انیدر م
سابق  یملکه ها یکه مادرش،و تمام ییجاباشه.... یسلطنت ی،صندل دهیاحتمال م ارانایقرار داره که ت یرنگ

 ! ...اون نشستن یبار رو رو کیحداقل 
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که با پله به  شهیم یا گهید یو وارد راهرو چهیپیم ی،سوف یبه صندل دهیکه متاسفانه نرس رنیطور جلو م همون
 !رهیم یباال تر یسمت طبقه 

که با لباس ها و مناصب متفاوت درحال حرف زدن و  ییباال به شدت شلوغه و پر از خدمتکار و آدم ها ی طبقه
 ....کار کردن اند

 "؟یچه خبره سوف نجایا":پرسهیم جانیو با ه شهیم کینزد یو به سوف ارهیطاقت نم گهید ارانایت

 ”!من یملکه  کننیآماده م یگذار جشن تاج یدارن قصر رو برا":گهیآروم م یلیو خ زنهیم یلبخند یسوف

 ”!یسوف چهیپیم عیسر یلیخبر ها خ نجایا":گهیو با تعجب م کنهیچشم هاش رو باز م ارایت

که  یا یانرژ کنن،اگریم افتیدر یانرژ قیها اکثرا خبر ها رو از طر نانتیساتر":گهیو م کنهیم یخنده ا یسوف
داشته  ینییشدت پا یدر حال رخ دادن و اگر انرژ یاتفاق خوب یعنیداشته باشه ، ییشدت باال رنیگیم

 یما بش یکه تو قراره ملکه  دوننیم یاهال یروز ها همه  نیقراره رخ بده....خوب ا یاتفاق بد یعنیباشه،
 ”!ارانایت

شما هم ":گهیم جانیو با ه دهیمردم شگفت زده شده ، سرش رو تکون م نیا بیعج یکه از قدرت ها ارانایت
 یگیرو که م ییها زیچ کیبشم تا از نزد یواقع نانتیساتر کی ادیخوشم م یلیها....خ دیدار یجالب یقدرت ها
 "! ....درک کنم

که مادرتون  یمن،لباستون ،تاج یبانو شهیمراسم آماده م یبرا زیطلوع فردا ،همه چ":گهیو م زنهیلبخند م یسوف
 د،بهیآماده بشه ،با دیبا زی...همه چدیادا کن دیکه با یقبل بر سر گذاشتن،مهمون ها..جمالت یملکه ها یو تمام

 ”!باعث افتخار ماست نیمن و ا یبانو شهیها ،توسط شما اداره م نانتیساتر نیسرزم یزود

 یبعد هم سبد کنهیم میو تعظ شهیم کیتپل به اون ها نزد یکوتوله  کیرو بده که  یجواب سوف خوادیم ارانایت
 دینیبب ز،لطفایعز یرو درست خواهم کرد سوف یبزرگ یناهار فردا نان ها یبرا":گهیو م رهیگیم یرو به سمت سوف

 "نمونه ها چطوره؟ نیا

 دیخوایم":گهیهمون لحظه م ارانایکه ت دنیبه جو کنهیو شروع م کشهیم رونیسبد ب ینان از تو یتکه ا یسوف
 "و بپاش؟ زیقدر بر نیا د؟چرایناهار بد

 ازینون ها ن نیاز ا یادیز زانیسانا،فردا به م یعال":گهیم عیسر یلیو خ گردونهینان رو به سبد برم یتکه  یسوف
رو م زیم یکه رو یی.....گوشت هامیدار  ”!دارن ازیتو ن یبه نون ها شنیس 

و  زیبر نیوسته،ایها به ما پ نانتیساتر نیسرزم یملکه  نیتر یقو":گهیو با ذوق م ارانایبه ت کنهیهم رو م بعد
 "من؟ یبپاش نداره بانو

و با سکوت از  کنهیم میو دوباره تعظ زنهیم یلبخند پر رنگ یحرف سوف انیبه سانا که سانا با پا کنهیرو م یسوف
 میو با احترام تعظ شهیم کینزد ارانایمتر بزرگ به ت کیباشه با  اطیخ ادیکه به نظر م یو زن شهیاتاق خارج م

 یانجام کارش به آرام نیدر ح ارانا،ویت یها ونهبه اندازه گرفتن سر ش کنهیشروع م عیسر یلیو بعد خ کنهیم
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درست  شهیگرفته م یفاب یکه از پرنده  یریحر یداشته باشه و با پارچه  یلباس ملکه دامن بزرگ دیگفت":گهیم
 "؟یبشه ،درسته بانو سوف

دست  دی!بای،اَشل میدار ازیلباس ن نیبله...همون پرنده ....ما فردا حتما به ا":گهیو م کنهیم دییتا عایسر یسوف
 ”!یبجونبون

احتمال  ارانایکه ت سهینویم دشیدفتر سف یها رو زیچ یسر کیو با جادو  کنهیمترش رو جمع م عایسر یاشل
 ! لباسه یاندازه ها دهیم

 ،بهییبلند باال ستیکه پشت سرش کارلوس با ل شهیاز اتاق خارج م یو بدون حرف کنهیم میتعظ عایسر نیاشل
 ...آشپز چاق پخته بشه نیتوسط ا دیفردا با یمهمون یکه تو ییغذاها ستی...احتماال لشهیم کینزد یسوف

به سمت پله ها  یتر از او نخواهد گرفت به آرام شیب یشلوغه و منطقا جواب یفعال سر سوف نهیبیکه م ارانایت
 عیقدر سر نیا زیکه همه چ شهی،هنوز باورش نم ستهیا یم یپادشاه ی،کنار صندل نییاپ یو در طبقه  رهیم
ها نجات  هیرو از دست ارباب سا نیمسرز  نیها بشه تا ا نانتیساتر نیسرزم یرفته و فردا قراره ملکه  شیپ

 ....بده

هست؟چطور  یها چه شکل هی....اصال لرد سارهیقرار بگ یشخص نیچن یداره که رو در رو ییقدر توانا نیا یعنی
 بشه؟ یچ ه؟قرارهیآدم

 ....کنهیرو لمس م یو با دستش صندل کشهیم یقینفس عم ارایت

و خود به  شنیبه هوا بلند م ارای،توسط نور دست ت یصندل یو گرد و خاک رو شهیم ینوران ارانایت یها دست
 ....رنیخود به سمت پنجره م

 نیگرد و خاک پاک کنم و از ب نیها رو مثل ا یدیپل یهمه  شهیم یعنی":گهیو با خودش م زنهیم یلبخند ارایت
 "مادرم رو حفظ کنم؟ راثیو م نیسرزم تونمیم ایببرم؟آ

و داد  ادیم نییبا عجله از پله ها پا یکه همون لحظه سوف نهیتا روش بش رهیم یبه سمت صندل یبه آروم ارایت
 ادیرو  روسیه نیاز قوان زیچ چی...فردا مراسمه و شما هنوز هدیمن...شما کجا رفت یبانو":زنهیم

 ”!دی....معلمتون باال منتظره !لطفا عجله کندینگرفت

 ندرالیس ای یبرف دیچقدر ملکه شدنش با ملکه شدن سف":کنهیو با خودش زمزمه م رهیبه سمت پله ها م ارانایت
 ”!...قصه ها فرق داره یموجود تو یهمه ملکه ها ایو 

 یو دست هاش رو رو ستهیا یدهم م یپله  یرو یکه ناگهان سوف رنیاز پله ها باال م یبه آرام یو سوف ارانایت
 .....گذارهیم قشیشق

 ....کننیعبور م ییماورا ی هیثان چند

 ....عرق کرده یکم یسوف

ا صورت که چشم هاش ب دارهیاش بر م قهیشق یدست هاش رو از رو یو به آرام کشهیم قینفس عم چند
 !کنهیم یطالق اراناینگران ت
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 ”!یدارن سوف گر نی،م رنیگیسردرد م نیزم یکه تو ییاصوال آدم ها":گهیم یرو به سوف یبه آروم ارانایت

در اطراف قصر  یفیضع ارانا،امواجیت میمراسم رو اجرا کن دیتر با عیهر چه سر":گهیو م زنهیم یلبخند تلخ یسوف
 ”!....ستین یخوب یاصال نشونه  نیاند و ا انیدر حال جر

 روسیو ه سایتا قسم

 ...شهیم رهیرو به روش خ رمردیو به پ نهیشیم یرنگ یقهوه ا یپشت صندل ارانایت

 ....زنهیو و لبخند م کنهیم سالم

 ...رهیگینظر م ریز شیته استکان نکیرو با ع ارایو ت ادیتر م کینزد یکم رمردیپ

 ”!کردنیتر رفتار م مانهیصم نیزم یمدرسه ها":گهیدلش م یتو بشیغر بیمعلم عج دنیبا د ارایت

ذهنش  تونهیم بشیمعلم عج فتهیم ادشیخودش فرو رفته ، ناگهان  یها الیفکر و خ یطور که تو نیهم ارایت
 !زده باشه یی...انگار که حرف نا به جاگذارهیدهنش م یدستش رو رو یناگهان یلیرو بخونه پس خ

 یصندل نیپشت ا یول یدرسته که قراره ملکه بش":گهیو بلند م زنهیم یلبخند کم رنگ ارانایبه رفتار ت ریپ استاد
 !یبپرداز خورنیکه به دردت م ییزهایو پس دادن چ ادگرفتنیکن به  ی....پس سعارانایت یدانش آموز کیتنها 

 ی....اون ها از ما قورهیجنگ صورت بگها  ناندیما و ف نیب دیشا ی...و حتیبش نیسرزم کیفردا قراره ملکه  تو
 ....میترن...اما ما باهوش تر

 ....کردن بلد باشه تیکه هدا میدار ازیملکه ن کیبه  تنها

 ...یبد صیاون هرولد بدذات رو تشخ یعکس العمل ها یتا بتون یریقرار بگ میتحت تعل دیتا مدت ها با تو

 "هرولد واقعا بدذاته؟ ایآ":رهیبه فکر فرو م ارانایت

 ....یدار شیرو در پ یتو راه دراز ارانایت":دهیو ادامه م زنهیم یپوزخند ریپ معلم

 ...وجودت جمع شده یتو یادیز یها قدرت

 .......واتیخونت...ح انیجر

 ... و

و با ابهام  کنهیمحکم م کشیکوچ ینیب یرو رو نکشیع یو با حالت پرسش شهیم کینزد ارانایبه ت ریپ معلم
 "هم به تو تعلق گرفته درسته؟ روسی،قدرت ه گفتیم یسوف":گهیم

روش به جا مونده ،به  اتیدرخت ح یو نبض دستش رو که خالکوب دهیسرش رو تکون م ینگران یبا کم ارایت
 ”!دهینشون م ریمعلم پ
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و با  دهیچهره م رییتغ عای،اما سر کنهیمنگاه  ارایبا افتخار به ت ییماورا ی هیو تنها چند ثان زنهیلبخند م یکم معلم
و گرنه قدرتت از  یاز اون ها استفاده کن یچطور و ک   یریبگ ادی دیبا یول یدار یادیز یتو قدرت ها":گهیغرور م

 ”!...کشونهیم یو خودت رو هم به نابود شهیکنترلت خارج م

که طرفت از چه  ی....بدونخورهیم یکه هر و رد به درد چه کار ی....بدونیتحت کنترلت داشته باش دیرو با قدرتت
 ....داره ییچه قدرت ها ستادهیکه مقابلت ا یکه کس ی...بدونهیضعفش چ خوره،نقطهیضربه م یزیچ

 نجاستیو مساله ا شونیریبگ ادیو  یداره که وقت بزار یبستگ ییزهایچ زانیها تنها به م نانتینجات ساتر ارانایت
 ”!....میحالت کار کن نیبه فشرده تر دیو با میندار یادیز که ما وقت

تعهد  کی...یریبگ ادی یادا کن دیرو که فرا با ییها الوگیشروع بهتره،د یبرا":گهیو م رهیبه سمت پنجره م رمردیپ
ت به *ن*ا*ی*خ یعنیو اگر بسته بشه،شکستنش  شهیم سایو تا روسیه نیجاودانه که شامل قوان

 ”!...نتیسرزم

اول اسم شما رو  تونمیم":گهیو م زنهیسکوت کرده با احترام لبخند م بشیمعلم بداخالق و عج بنهیکه م ارانایت
 "بدونم آقا؟

دونستن اسم  یطرفت رو بشناس نکهیا یبرا":گهیو آروم م شهیم رهیخ ارایدر صورتش به ت یرییبدون تغ رمردیپ
ها رو وقت تلف  یسالم و احوال پرس نیاجدادم،ا یمن و تمام یمعلم ها ارانا،گرچهیت ستین یکاف لشیو فام

معلم  ی....من از نسل جادوگر هاتورهبگم اسمم آر  دیبا دیملکه هست گاهیچون شما در جا یول دونستندیکردن م
 ”!میکرد یعمرمون رو سپر گرانیجادو به د میتعل یهستم....من و خاندانم سالها برا

وقت رو تلف نکنه تا معلم  دهیم حیاما ترج شهیدان همه معلم باشن شگفت زده مخان کی نکهیاز تصور ا ارایت
 یچه جمالت":گهیم تیو با جد رهیم ینکنه ،پس با عجله به سراغ سوال اصل یتر عصبان شیسش رو ب*و*عب
 "آرتور؟ یآقا رمیبگ ادی دیرو با

 !یریبگ ادیکن  یکنم،سعیبار برات تکرارم کی":گهیو م دهیتکون م یسر آرتور

از  میموجود در رگ ها اتیح یقطره  نیتا آخر خورم،کهیها قسم م نانتیساتر نیسرزم دیجد ی....ملکه  من
 یرخت بربسته و مردمانم تا ابد در خوش نمیها از آسمان سرزم یاهیها و س یدیپل یدفاع کنم تا تمام نمیسرزم

 ....کنند یو آرامش زندگ

و آنچه قسم خورده  نمیبه سرزم یطیشرا چیکه تحت ه خورمیها قسم م تنانیساتر نیسرزم دیجد یملکه  من
 ....رمیمردمانم را در نظر بگ تیامن یت نکنم و تحت هر حالت*ن*ا*ی*ام خ

 .... یواقع یسایتا کیکه مانند  خورمیها قسم م نانتیساتر نیسرزم یملکه  من

 "لطفا؟ دیکاغذ و قلم بد کیبه من  شهیم دیببخش":گهیبلند م ارایکه ت رسهیتعهد سوم م ینجایبه ا آرتور

ذهنت ثبت  یجمالت رو تو نیهمه ا دیبا":گهیم تیو با عصبان گردهیبا اخم برم عایحرف سر نیا دنیبا شن آرتور
 نیبا قلبت تک تک ا دی....باستندی...فقط تعهدات ساده نستندین یها فقط جمالت معمول نی...اارانایت یکن

 نیا ری....در غیریحساس اون رو به کار گ یادر وقت ه یتا بتون شونیریبگ ادی دی،با ارانایت یجمالت رو درک کن
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ما رو  یملکه  نکهیا اقتیهنوز ل یبگ یخوای....نکنه میکشیپات پس م ،بایایکه با قلبت جلو ن یصورت...تا زمان
 "؟یندار یبش

همش رو حفظ  عیقدر سر نیا تونمینه....نه...من فقط نم":گهیرس مو با ت ترسهیم یاز خشم استادش کم ارانایت
 ”!نیکنم ،هم

تا  یگیقدر م نیبعد من هر کلمه رو تکرار کن....ا":گهیم یو بعد به آرام کنهیو سکوت م کشهینفس م یکم آرتور
 ”!نکن دشونی....نا امارانایت یقسم بخور دیها با نانتیساتر ی....فردا در مقابل تمامیهمش رو حفظ کن

 ....تمرکز کنه شهیخارج م رشیکه از دهان معلم پ یکلمات یرو کنهیم یو سع دهیتکون م عایسرش رو سر ارایت

 ....تامل کنه یهر کلمه کم یبار فرصت داره که رو نیو ا کنهیپشت سر استادش جمالت رو زمزمه م ارانایت

وقت صبر  چیسرنوشت ه دونهینم ارانای...اما ترهیداره جلو م عیقدر سر نیا زیکه همه چ شهیباورش نم هنوز
 ! .....یرخ داده رو درک کن عیتا تو وقا کنهینم

که اون  ییصدا نیتر بایها ،ز نانتیاز نظر ساتر ره،امایو صدا ها باالتر م شهیهر لحظه شلوغ تر از قبل م قلعه
ها  نانتیساتر نیسرزم یمن ملکه ":کنهیزمزمه مبار  کیکه هر چند وقت  ییصدا شه،یم دهیچیقصر پ یروز تو

 ”!خورمیقسم م

 نیخون لباس

جمالت رو به  ی،تمام کنهیحس م ارایتموم شده و ت ارانایاول کالس آموزش به ت یکه جلسه  شهیم یساعت چند
 ...شکل حفظ شده نیبهتر

 "دن؟یرو دارن به من م یبزرگ نیبه ا تیواقعا مسئول یعنیمن ،ملکه؟":کنهیبا خودش زمزمه م ارانایت

و  رهیبزرگ م ی...به سمت راهرو نهیبیرو از دور م یدنیکه ناگهان س رهیگیجمله خنده اش م نیبا مرور ا ارایت
ها لباستون رو آماده کردن  اطیخ":گهیم یو به آرام کنهیم میتعظ ارانایت دنیبا د یدنیکه س زنهیرو صدا م یدنیس

 ”!دیشیمادرتون م هیک شبشده...بدون ش بایز یلیبانو...خ

و  کنهیم میبا لبخند تعظ ی،که سوف رهیم ستادهیدستشه و اون طرف تر ا یکه لباس تو یبه سمت سوف ارایت
 ”!من یبود بانو دیما خواه یملکه  نیتر بایقطعا شما ز":گهیم

لباس رو پوشوندن، لمس  یجا یکه جا یرنگ یآب یو پرها رهیگیوزن رو بدست م نیلباس سنگ ارایت
و با لباس  دهیها...مثل مادرش.....احساس پرواز بهش دست م ی....درست مثل پرنده ها...مثل پری...آبکنهیم

 ”!یماهرن سوف یلیشما خ یها اطیخ":گهیم یو رو به سوف زنهیم یچرخ

 ! ......بانو دیدرخش دیخواه نینگ کیفردا شما مثل ":گهیو م کنهیم یخنده ا یسوف

 ینشه بانو یوقت خون چیلباس ه نیکه ا دوارمیام":گهیبا بغض م ارایو رو به ت شهیچهرش جمع م یکم یسوف
 ”!من
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 یبعض یگاه":گهیو م ستهیا یو با افسوس از چرخش م شهیرو متوجه م یحرف سوف یمعن عیسر یلیخ ارانایت
 ”!هیمرگ و فداکار شیکی...ینجات مردمت الزمه سوف یها هم برا زیچ

من قسم ":گهیو م رهیگیرو م یسوف یدست ها ارایکه ت ارهیسرش رو باال م عایحرف سر نیا دنیبا شن یوفس
 ”!...نگران نباشیخوردم سوف

 ”!شد دیما خواه یملکه  نیفردا شما بهتر":کنهیزمزمه م جانیو با ه رهیگیرو در آغوش م ارایت یسوف

 ییدامنش به جا یکه به حتم دنباله  یاندازه.....لباس یرنگش م یبه لباس آب ی، و دوباره نگاه خندهیم ارانایت
 "کنهیم هیلباس رو توج نیشدن ا یکه خون هیزیتنها چ یکه با خون ،قرمز رنگ بشه! فداکار رسهیم

 شوم ی نقشه

خندان  ریو تصو کشهیروبه روش دست م ی نهیآ یو با خشم رو شهیبلند م شیصندل یخشم از رو یبا کم هرولد
 ...شهیمحو م ارانایت

 ”!رنیبگذار بگ رن؟خوبیجشن بگ خوانیم":گهیم یو با خشونت مرموز زنهیپوزخند م هرولد

رو به  هیو با کنا کنهیو چند لحظه بعد سکوت م زنهیم یکه هرولد قهقه ا شهیم رهیبا تعجب به برادرش خ آنجال
 "ن؟دعوت نکردن ،کرد یآنجال اونا که ما رو به مهمون":گهیخواهرش م

 شوم جشن

 .....مرتبش کنه کنهیم یو سع کشهیبه لباسش م یدست ارایت

 " ...کنم و هرگز یزندگ یواقع یسایتا کیکه مثل  خورمیقسم م":کنهیبار هزارم تکرار م یبرا یسوف

جمالتش رو هزار  ی...بسه ..باور کن که تمامیسوف":گهیبا غر غر م ارایجملش رو ادامه بده که ت خوادیم یسوف
 ”!و من کامال حفظ شدم یبار گفت

 یاومد یوقت":گهیو م ارهیدر م بشیج یرو از تو یگردنبند یو با ناراحت شهیم رهیخ ارانایبه ت یبا نگران یسوف
گردنبد....مادرت امروز به تو  نیو ا یآب یگو هیکتاب... هی...یهمراهت بود،....لباس بافتن زی...چند تا چنجایا

 "! ارانایت کنهیر مافتخا

 ....گردنبد رو به گردنش بندازه یسوف دهیو اجازه م زنهیم یلبخند تلخ ارانایت

و  فتهیموج م یبیبه شکل عج نهیآ ی،تو شهیم کینزد نهیو قدم قدم به آ دهیموهاش رو عقب م یبه آرام ارایت
 ”!رهیگیشکل م نهیدر آ یواقع یملکه  کیبه شکل  یدختر ریدر اون لحظه تصو

 ...رهیگیسن قرار م ی،و رو رهیاز پله ها باال م ارانایت

 ی.....درست مثل قصه هاواناتیح یها...کوتوله ها....پرنده ها...حت نانتی...خدمتکاران...ساتریعاد مردم
 ! قرار دارن ارایت ی...رو به رویلیتخ

 .....چهیپیموهاش م نیکه باد ب کشهیم یقیو نفس عم رهیگینظر م ریهمه رو ز یکم ارانایت
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 ”!از مادرش هم قشنگ تره یحت":کننیو پچ پچ م شنیشگفت زده م ییبایبا اون همه ز ارانایت دنیاز د همه

 ....زنهیلبخند م ی...سوفندازهیم یبه سوف یو نگاه چرخونهیسرش رو م ارایت

 ....رو شروع کن یسخنران یعنیکه  دهیدستش رو تکون م یدنیو س کنهیم یدنیبه س ینگاه ارانایت

کار به اونجا ها  میداشته باش ریاگر شمش": فتهیجمله اش م ادی ارانایو و ت شهیرد م اراینظر ت ریاز ز تئودور
 ”!رسهینم

 "ارانایت کنهیمادرت به تو افتخار م": زنهیکه لبخند م نهیبیرو م یسوف دوباره

 هی...تو هیچ ییجواب هر جادو یبلد بش دیبا":کنهیمکار  یچقدر قو ارایت نهیو منتظر بب هیجد یهنوز جد آرتور
 ”!ارانایت نجایا یدانش آموز

 .... و منتظره ستادهیاطراف ا نیها هم سایکه تا کنهیحس م یحت

 ....تا تمرکز کنه بندهیچند لحظه چشم هاش رو م ارانایت

 ”!.....مردمانم":زنهیداد م یو به صورت ناگهان کنهیو افکارش رو جمع م دهیقورت م یدهنش رو به سخت آب

زل  ارانایو در اون لحظه همه به ت رهیگیو باغ قصر رو فرا م اطیح ارانا،سکوتیواژه از دهن ت نیخارج شدن ا با
 !زننیم

من نوشته شده تا از  یداره...و انگار که برا یسرنوشت یهر کس":دهیو ادامه م کشهینفس م یبه آروم ارانایت
شکل متوجه  نیتر یوجود داره...اما به ناگهان دونستمینم یحت روزیکه تا د ینیحفاظت کنم...سرزم نمیسرزم

....و عشق رو کشنیدارن...نفس م اتیکه ح کننیم یدرونش زندگ یشدم که نه تنها وجود داره بلکه مردمان
 فمیرو وظ نی!پس من اجنگنیو م کننیآخر مقاوت م یتا لحظه  نشونیحفاظت از سرزم ی،اون ها برا شناسنیم
باشم که نونم رو با مردمانم  ینفر نیغذا باشه ،من اول ایکه در َصدر اون ها باشم....اگر حرف کمبود آب  دونمیم

نفر باشم که  نی،من اول ادیب شیپ یا گهید یاهیها و هر س هیها،سا ناندیبا ف ه...اگر حرف مقابلکنمیم میتقس
 ....و رد و جادو بخونم ایبکشم  ریشمش

ها کشته بشم...من  نانتیساتر نیسرزم یباشم که برا ینفر نیبشه،من اول ختنیخون ر ای یحرف فداکار اگر
 ....دمیکه تنها عکس هاشون رو د ینفر باشم.....مثل مادرم و اجداد نیاول دیگرفتم که با ادیامروز 

 .... ها....امروز نانتیساتر نیمن....مردم سرزم مردم

موجود در رگ  اتیح یقطره  نیکه تا آخر خورمیقسم م یآب دیها در مقابل خورش نانتیساتر دیجد یملکه  من
رخت بربسته و مردمانم تا ابد  نمیها از آسمان سرزم یاهیها و س یدیپل یدفاع کنم تا تمام نمیاز سرزم میها

 ....کنند یو آرامش زندگ یدر خوش

و آنچه قسم خورده  نمیبه سرزم یطیشرا چیکه تحت ه رمخویها قسم م نانتیساتر نیسرزم دیجد یملکه  من
 ....رمیمردمانم را در نظر بگ تیامن یت نکنم و تحت هر حالت*ن*ا*ی*ام خ

 ..................که خورمیم قسم
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 کشهیسر م رونیابر ها به ب ونیاز م یآب دیو خورش شهیناگهان آسمان پر از نور م رسهیبه عهد سوم که م ارانایت
ها  نانتیساتر دیجد یمن ملکه ":کنهیرو زمزمه م سایتعهد تا یعنیتعهد آخر  تیبار با لبخند و جد نیا ارایو ت

 ".....یواقع یسایتا کیکه به مانند  خورمیم ،قسمیآب دیدر مقابل خورش

دستش رو به سرش گرفته و با دست  کی یافته،سوف یم یکه نگاهش به سوف دهیداره جملش رو ادامه م ارانایت
 ! ...که عجله کنه کنهیاشاره م ارانای،به ت گشید

حفاظت  یبروم و تنها برا نی..به زمنمیدفاع از ....از..سرزم طیدر شرا":گهیو با لکنت م شهیهول م یکم ارانایت
 " ......مردمانم با انسان ها در ارتباط

با پدرش  دیوقت نبا چیه یعنی...کنهیلحظه شک م کی یسخته...برا ناارایت یواقعا برا یجمالت نیکردن چن ادا
آب  یوقت آرزو نکرده بود که ملکه  چی.....کاش هایدوستش جول یحت ایحرف بزنه؟ پدربزرگش...مادربزرگش؟و 

 " ....ها بشه

 دیافکارش خونده بشه....چون نبا دیجمله ها فکرکنه....چون نبا نیبه ا دیدر لحظات آخر هم نبا یحت ارانایت
 .....کنه دیها رو نا ام نانتیساتر دیت کنه.....نبا*ن*ا*ی*خ

و تنها برا حفظ مردمانم با انسان ها در ارتباط ":دهیو ادامه م کشهیو دوباره آه م کنهیاحساس غربت م یکم ارایت
 کیمثل  میزندگ یلحظه  نیکه تا آخر کنمیبا انسان ها حرف نزنم...!من تعهد م یگرید طیشرا چیباشم و در ه

 " ...............یزندگ یواقع یملکه  کیو  یواقع یسایتا کی، یواقع نانتیساتر

ادا کنه که ناگهان ابر ها  شهیاخرش رو کامل کنه و فعل آخر رو که باعث ملکه شدنش م یجمله  خوادیم ارانایت
 ...شهیمحو م عیسر یلیخ یآب دیو خورش رنیگیآسمان رو فرا م

 ....شنیسرخ باغ به سرعت پژمرده م یو گل ها کننیرشد م نیاز زم یرنگ اهیس یها شهیر

 ...شنیو مدام پراکنده م دنیکش غیبه ج کننیشروع م مردم

پرنده به سمت  کی غیج یاندازه که ناگهان سرش با صدا یبه مردم م یچه خبره ،نگاه شهیکه متوجه نم ارانایت
 ...ادیفرود م نیبا سرعت به سمت زم یخاکستر یپرنده  کی یرو یپوش اهی... مرد سشهیم دهیآسمان کش

 ....نهیشیم نیزم یو رو کشهیم یبنفش غیدوباره ج یخاکستر ی پرنده

اندازه و  یابروش رو باال م کیو  شهیم ادهیپرنده پ یکه مرد با لبخند از رو زننیم رهیبا ترس دور باغ دا مردم
 کیبه  ازین کنمیخشکه و فکر م یلیمتاسفانه جشنتون خ یول میشد تونییایمزاحم مراسم رو دیببخش":گهیم
 " ...داره یباز شیآت

 "من؟ ینه بانو":گهیو با طعنه م کنهیخم م ارانایجمله سرش رو به سمت ت نیبا گفتن ا هرولد

 کنهیرو دنبال م یاما با نگاهش سوف شهیرو متوجه م ییها زیچ کیکه در بهت فرو رفته ،از ترس مردمش  ارانایت
 "ها هیلرد سا":کنهیزمزمه م یبا نگران یکه سوف

چه جالب،خدمتکار وفادارمون ":گهیو م زنهیم یو قهقه ا رسهیم یو به سوف کنهیرو دنبال م اراناینگاه ت هرولد
 ”!دینمراسم رو تماشا ک کیاز نزد دیتونیپس همه اتون م هی...عالنجاستیهم که ا زیعز یسوف
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خودم ":گهیو با خشم م زارهیم ارانایسر ت یرو یو اون رو با مسخرگ رهیبه سمت تاج م عایحرف سر نیبا ا هرولد
 ”!کنمیباشه خودمم نابودت م ادتیپس  ارانا،یتو رو ملکه کردم ت

دست زده باشه، دست هاش رو به هم  ینجس زیو انگار که به چ زنهیم یجمله پوزخند نیبا گفتن ا هرولد
 ”!....آنجالهیباز شی...پس وقت آتمیخوب،ملکتون رو هم که مشخص کرد":گهیو با انزجار م مالهیم

شعله  نیشدن اول انی...با نمازنهیقلعه م واریو به د کنهیو با دست هاش جرقه درست م زنهیم یپوزخند آنجال
ها توسط پرنده  ناندیاز ف ی....که ناگهان ارتش بزرگدوندیم یو هر کدوم به سمت کشنیم غیمردم ج شیآت ی
 ! وندنیپیو به آنجال م کننیقصر عبور م یها واریاز د یکوچک یها

 دنیچشم هاش در حال دو یکه از جلو یمرمان یدر پ یپ یها غیج انی...در میبهت ،و شولوغ انیدر م ارانایت
ن،ا یکوتاه رخ داده بودند ،هنوز رو ییماورا ی هیکه فقط در چند ثان یاتفاقات انیبودند،در م و به آتش  ستادهیس 

 !شده رهیکوتوله خ یها ناندیبه نام آنجال و ف یهرولد ،و زن یباز

تا از  دیاریآب ب":زنهیو در اون لحظه با خشم داد م خورهیاشک از چشم هاش قل م یقطره  نیاول اریاخت یب
 ”!میکن ییرایمهمان هامون پذ ی هیهد

 ....دوباره و دوباره اشک و

...مردم هم از فرصت استفاده کنهیها رو کم م ناندیها و ف هیسرعت سا یو کم رهیگیتمام باغ رو فرا م اشک
 ! .....پاشنیدر حال سوختن آب م یها واریباغچه به د یو ازاشک روان رو کننیم

کس  چیبار وسط مراسم....ه نی....ااچهیر...اون بار در دکنهیم یرو جار ارانایلحظات قدرت ت نیدر ا یکس چه
که در دست دارن از  یو هر کدوم با ظرف رنیبه سمت چاه م یبرداشتن ظرف چوب ی!....تنها مردم برا دونهینم

و اشک فرو رفته و نگرانن ...اما  آب ی....پاهاشون تا مچ توکننیطرف رو خاموش م کی نیزم یاشک روان رو
 ....دختر متفاوته کیواقعا  ارانایکه ت کننیرو حس م نیکامال ا

 ....یجنگ واقع کیهشداره نه  کی نیکه ا کنهیدرک م یشده،باز هم به خوب نیخشمگ نکهیهم با ا ارانایت

قصر  ی...قصدش نابودزنهیگدار به آب نم یملکه شدنش....هرولد ب یمقابله برا کی.....هییرایپذ کی
، به شدت عرق کرده و جابه  ستیتنش راحت ن یلباسه تو کنهیو حس م کشهیم ینینفس سنگ ارای....تستین

حمله  ارایبه ت هرولدکه آنجال به دور از چشم  رهیکمک به سمت مردمش م یحال برا نیبراش سخته،با ا ییجا
 دیبا دونهینم ارایو ت رهیخون م ارایشدت از ت ندازه،بهیم ارانایت یشونه  یرو رو یو از پشت خراش بزرگ کنهیم
 ..........انهیخونش در حال جر یسم تو کیمثل  یزیچ کنهیو حس م شهیتر م شیکنه...درد هر لحظه ب کاریچ

و به سمت  زنهیم یبکنه...آنجال قهقه ا دهیکه امونش رو بر یبه حال درد یتا فکر رهیسمت داخل قلعه م به
 یاما نه سوف گردهیم ،یه دنبال سوفاندازه و با چشم هاش ب یم شیبه لباس خون ینگاه ارانای...ترهیها م ناندیف

 ....رو یدنی،و نه س کنهیم دایرو پ

 ارانایهستن که با جادو و مشعل باغ رو در بر گرفته اند....ت ییها شیدر حال خاموش کردن آت ییاون دو جا حتما
 .... رهیکم کم داره از حال م
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ملکه کمک کنه...اما احساس  کیکه مثل  خوادیمنقبض شده و قدرت حرکت رو ازش گرفته....دلش م بدنش
 ....افتن یهم م یچشم هاش دارن رو کنهیم

به  زنهیبلند هرولد که با گروهش داره حرف م یکه در همون حال صدا دوهیبه سمت قلعه م یبه سخت ارانایت
 ”!میبریم نیرو بعدا از ب یکار ه،اصلیمهمون شوازیپ نید،ایبه قصر صدمه نزن":رسهیگوشش م

 ....رهیبدنش در حال گسترشه، به سمت قلعه م یکه هر لحظه تو یو با درد زنهیم یپوزخند راناایت

 ....مونهیباغ جا م یرنگش تو یآب یلنگه از کفش ها کی نیو در همون ح رهیجلو م یسخت به

اما ناگهان  رهی...به سمت کمد لباس ها مشهیم رهیاش خ یو به لباس خون بندهیو در رو م شهیوارد اتاق م ارانایت
کمد اتاق خوابش از  یدرست در جلو نشیبا لباس خون ارانای....تکنهیو سم اثر م شهیکنترل از دستش خارج م

 .......رهیحال م

و با دستش  زنهیو قهقه م شهیم رهی،به مردم در حال تکاپو خ ندازهیبه اثرات آتش م ینگاه نکهیبعد از ا هرولد
 ”!بسه یعنی که کنهیاشاره م ارانشیرو به 

 ....رنیم اهیس یبه سمت قلعه  یکوچک یبا پرنده ها عایو سر کشنیاز جادو دست م همه

 "افتاده هرولد؟ یاتفاق":پرسهیو با بهت م ادیبه سمت برادرش م آنجال

دستش  یرو تو یرنگ یکفش کوچک آب شه،لنگهیجلوتر خم م یو کم دارهیقدم بر م نیزم یآروم آروم رو هرولد
 یکنن...اون جور فیتعر یا گهیرو به شکل د ندرالیبه بعد داستان س نیفکر کنم از ا":گهیو رو به آنجال م رهیگیم

 ”!میخوایکه ما م

به گوش  یبیعج یرنگ قصر،تنها قهقه ها یسکوت خاکستر انیکل قصر رو فرا گرفته و در م یاهیو س شب
 .... رسهیم

 .....رو نخورد،اون تعهد نبست سایقسم تا ارانایت":کنهیم دیجمله رو تاک نیکه ا شهیم دهیشن ییپچ پچ ها یگاه و

!" 

 پادزهر

 ".نجاستیا":گهیو رو به مرد جوان م کنهیو در اتاق رو باز م ادیاز خدمتکار ها به سرعت از پله ها باال م یکی

و کف  بندهیو چشم هاش رو م نهیشیزانوهاش م یاندازه،رو یم ارانایبه ت یو نگاه شهیوارد اتاق م عایسر امیلیو
 ”!.... انایسا ایسونوس....هانا انایا،سایهانا":کنهیو با تمرکز زمزمه م دارهینگه م ارانایسر ت یدستش رو باال

 رهیخ امیلیمردم به دهن و یو تمام رهیگیسکوت اتاق رو فرا م هیو همزمان چند ثان کنهیسکوت م عایجوان سر مرد
در حال  اتیوارد خونش شده.....ح پایسم ها":گهیو با مکث م رهیگیدستش رو پس م عایسر امیلیکه و شنیم

 ”!ادیو ممکنه از پا در ب رهچالش رو ندا نیتحمل ا ارانایشدن با سمه اما متاسفانه جسم ت ریدرگ

 ادیو رد رو  چند تا ارایبه ت دیکه با کنهیو آرتور بلند بلند غر غر م پرهیجمله رنگشون م نیا دنیهمه با شن مردم
 " ....تا از خودش دفاع کنه دادمیم
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و جوشوندش رو به خوردش  دیپادزهرش رو بجوشون اهیگ دیبا":گهیو با غرور م شهیبلند م نیزم یاز رو امیلیو
 " ...دیکن دایپادزهر رو پ اهیگ دیبا عایسر کنهیو به سرعت عمل م هیا یسم قو پایداد،سم ها جهینت دید،شایبد

 "ام؟یلیو میکن دایپ یبا چه اسم دیپاد زهر رو با":گهیو م ادیم کیقصر نزد یاز خدمتکار ها یکی ساشا

 شهیم دایما پ یجنگل ها یشمال ینوتر نا تنها در قسمت ها اهیگ":گهیاندازه و م یبه ساشا م ینگاه متفکر یلیو
 دایگر پ ایمیک کی دیجادو هم بدست آورد فقط با قیرو از طر اهیاون گ شهیهنوز م یاون هم اواسط بهار...ول

 " ...دیکن

 ”!یالر":زنهیداد م عایو سر کنهیفکر م یکم آرتور

نبود اون  ادمی":گهیو م ندازهیم ریسرش رو به ز عایکه آرتور سر شنیم رهیبه آرتور خ یاسم الر دنیبا شن همه
 ”!ادیشده به حساب م دیتبع هیکه انجام داده، یه*ا*ن*گ نیبه خاطر آخر

 گهید اگریمیک یاز الر ریماست و ما هم به غ یملکه  ارانایاما ت":گهیو م کشهیخودش رو وسط م عایسر کارلوس
 ”!میندار یا

که خرج ما کرد  یاون به خاطر اشک":گهیو م ادیکوتوله وسط م کیکه  کننیم دییبا َشک حرف کارلوس رو تا همه
 ”!میریبگ میتصم دیتر با عیسر هیقو یلیسم خ نی....ااوردیسم طاقت ن شد و دربرابر فیقدر ضع نیا

خواهش  یمنم با جاجا موافقم..بهتره فعال از الر":گهیم امیلیکه و کننیم دییبار محکم تر کوتوله رو تا نیا همه
 ”!که کمتون کنه دیکن

 یو سوف یدنیس":گهیم یو با نگران شهیم کیکه ساشا بهش نزد رهیحرف به سمت در م نیبا گفتن ا امیلیو
 " ....رو

 4از  شی....در کل بیزدگ خی یطلسم ساده  کی":گهیم تیو با جد گردونهیسرش رو به سمت ساشا برم امیلیو
 سی....هر چند ساعت هم با ورد فانددیداخل و روشون پتو بنداز نشونینداره....از پشت باغ ببر ریساعت تاث

قدرت رو به  یادیداره که حجم ز یفیباش،اون دختر جسم ضع ارانای... اونا خوبن ساشا،مراقب تدی،گرمشون کن
نابود بشه،قدرت خود به  ارانای....اگر تدینشده دست به کار بش ریدرون خودش نگه داشته....بهتره تا د یسخت

 ”!که یمتوجه کنه،یم دایرو آزاد کرده انتقال پ اتیکه ح یخود به سمت پادشاه

 ”!رهیهممون گ یپا گهید نجای...امیگردونیرو برم یالر":گهیم یو با ناراحت زنهیم یلبخند تلخ ساشا

 خوادیم یسم.....ک یعنیبوده.... یکه کار ک یبفهم یتونست":گهیکه ساشا با َشک م دهیتکون م یسر امیلیو
 "رو آزاد کنه؟ اتیح

 یک ریکه طعمشون گ هیاندازه خطرناکن ساشا،فقط کاف کیاونا به  یهمه ":گهیو م زنهیم یپوزخند امیلیو
 ”!....فتهیب

 ارانایدستم رو به سمت ت یوقت":گهیم امیلیکه و شهیم رهیخ امیلیو با ابهام به و دهیتکون م یسر ساشا
رفت که کار خود هرولد بوده  نیحدسم بر ا نیبه سمت ذهنم هجوم آورد....اول یرنگ یگرفتم...امواج خاکستر
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 خوادیهم هست دنبال قدرت جاودان است و م گهینفر د کیوسط  نیحالت داد،ساشا....ا رییاگهان امواج تغاما ن
 ”!سه طرف است قتیدر حق یول دهیم لیمبازره به ظاهر دو گروه رو تشک نیرو آزاد کنه....ا اتیکه ح

 ”!زن کیساشا،  دمیزن رو د کیمن ":دهیادامه م یو به آروم ارهیم نییصداش رو پا امیلیو

ت *ن*ا*ی*خ":کنهیو با ترس و تعجب زمزمه م ارهیسرش رو باال م عایزن سر کی یواژه  دنیبا شن ساشا
 "،نه؟یخون

 ”!آره....خودشه....آنجال":کنهیو در جواب زمزمه م زنهیم یپوزخند امیلیو

 ت کار جوان*ن*ا*ی*خ

تنها راه  یالر":گهیو با استرس م رهیقصر م یبه سمت خروج امیلیو یو پا به پا ادیم امیلیبا دو به سمت و آرتور
 "نه؟ امیلیماست و

 نمیسرزم نیکه دکتر ا هییسال ماورا 10من ":گهیو با غرور م گذارهیم رمردیپ یشونه  یدستش رو رو امیلیو
بر گرده،ما فقط مدت  یاگر الر یسرنوشت دخترت تکرار بشه،حت دمی....من اجازه نمدنیآرتور....نترس نجاتش م

 ”!میگردونیمقامش رو بهش بر م یکوتاه

معجون  کیت کاره....اون به دختر من *ن*ا*ی*خ کی یالر":گهیاندازه و م یم نییبا غم سرش رو پا رمردیپ
 "...رو فروخت..و دخترم تا ابد....تا ابد یتقلب

نه  ایبهش اعتماد کرد  شهیم ایآ دونمینم":گهیم عیسر یلیو با بغض اون هم خ دهیحرفش رو ادامه نم آرتور
 ”!هم باشه یکه آدم منصف یبه شرط یول هیماهر اگری...اون کمامیلیو

 ستین ینگران ی...جامشیریگینظر م ریما ز":گهیو م ندازهینگران آرتور م یبه چشم ها ینگاه امیلیو
 ”!...ها حکمش اعدامه نانتیساتر نیسرزم یت به ملکه *ن*ا*ی*ام،خیلیو

 ندهیبود....تو آ ی...اون هم پزشک ماهرامیلیو یپدرت هیواقعا شب":گهیو م زنهیم امیلیو یبه شونه  یدست آرتور
 ”!....میکنیافتخار م یتو کنارمون نکهی...ما به ایدار یروشن ی

 دی،؛شایلیراهمونه و نیآخر نیحاال واقعا ا ": کنهیتکرار م یبار به آروم نیکه آرتور ا دهیبا آرتور دست م امیلیو
 "کرد...؟ دایجنگل پ یرو تو اهیبشه اون گ

 یبدون خداحافظ عایو بعد هم به سر دهیدست م امیلیکه آرتور محکم تر با و کنهیبا تاسف به آرتور نگاه م امیلیو
 ”!راهمونه نیآخر نیراهمونه....ا نیآخر نی...ا":کنهیو با ترس تکرار م رهیقصر م یبه سمت خروج

معجون  کیتوسط  شیکه سالها پ فتهیم یدختر جوان ادینامحسوس  یلیو خ ندازهیتنها م رمردیبه پ ینگاه امیلیو
 .....طال یبدست آوردن چند سکه  یبرا ریگر فق ایکم کی ی لهی....اون هم به خاطر حشهیکشته م یتقلب ییبایز

! 

 .... ندازهیبه اطرافش م یو نگاه دهیسرش رو با پوزخند تکون م امیلیو

 ....هیقصر خال یسالن خروج اطراف
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،مگه نه  هیفیواقعا آدم کث یالر":کنهیو زمزمه م بندهیآروم چشم هاش رو م یلیو خ زنهیم یروزیلبخند پ امیلیو
 ”!م،تمامیصبر کن یبعد ینقشه  یتا زمان اجرا هیبانو آنجال ،فعال فقط کاف

 .....شهیاز در قصر خارج م یفیو زدن پوزخند کث سشیرئ یامواج برا نیبا فرستادن ا یپزشک تقلب امیلیو

 !ه؟یک یت کار اصل*ن*ا*ی*خ دونهیکس نم چیکه فعال ه نهیاما مهم تر از اون ا و

 خواب اتاق

 یرو بررس دیسابق و جد یملکه  نیب یو شباهت ها گذارهیم یدستمال مرطوب ارانایسر ت یرو یبه آروم ساشا
 ....کنهیم

 ..... طور رقم خورده نیدختر ا نیکه سرنوشت ا بهیعج چقدر

 ....وقت خودش رو نبخشه و تا ابد روحش در عذاب باشه چیه ارانایا دی،شا ادیاز پا در ب ارانایت اگر

 ....داره ادیکبود از درخت جدا شد رو به  یبه شکل نوزاد ارانایکه جسم ا یهنوز زمان ساشا

به سرنوشت ملکشون دچار  یمردم شهر احساس کنن به زود یشد همه که باعث  زیروز سرد و وهم انگ اون
 ....شنیم

 .....مرگ دردناک و بدون افتخار کی

 .....نکرد با آدم ها در ارتباط باشه یسع یشناخته شد و کس زیچ نیازرش تر یاون لحظه عشق ب از

 ....دادندیجواب سالم هم رو هم نم یشدند و حت نیاون روز مردم با هم سر سنگ از

 .....بود دهیرس انیپا یشهر به نقطه  زینموند و انگار همه چ یادامه باق یبرا یا زهیانگ

 ....مشاهده شده نیدر زم یهنوز زنده است و در وجود دختر اتیاعالم کرد ح یسوف نکهیا تا

 .....دختر ملکه حس کرده یعنی ارانایبه نام ت یدختر یرو در رگ ها اتیح یگفت که انرژ یسوف

 18بوده که تا تولد  نیرو به دخترش انتقال داده و قرار بر ا اتیآخر ح یدر لحظه  ارانایاعالم کرد که ا یسوف
 .....باشن تیهر دو در امن اتیو ح ارانایبا خبر نشه تا ت هیقض نیاز ا یکس به جز سوف چیدختر ه نیا یسالگ

 .......کنهیم دایرو پ ارانایو ت رهیم نیبه زم یسوف

 .....شنیها واقعا دوباره زنده م نانتیو انگار مردم ساتر گردهیبازم اتیح

قدرت رو  نیا اقتیل کننیکه حس م یجاودانه شدن در سر کسان یبرا یدوباره ترس از جنگ و قدرت طلب و
 ......شهیدارن زنده م

که با  ارانایو در همون حال رو به ت کنهیم یوچک خالک یظرف یو آبش رو تو دارهیدستمال مرطوب رو بر م ساشا
 " :کنهیزمزمه م دهیتخت خواب یرو دهیپر یرنگ

 ”!سهیرو بنو دیجد یافسانه  کیکه قراره  شهیما م نیوارد سرزم یو دختر رهیگیرنگ م زیهمه چ دوباره
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 یسوف گرید بار

گردن به کمرش  ی هیاز ناح یبیعج کشه،دردیبه گردنش م یو دست شهیتخت بلند م یاز رو یبه آرام یسوف
 .....زنهیم یکردن و صورتش به سرد خی...دست هاش به شدت  شهیمنتقل م

افته که توسط  یم ادشیو تازه  نهیبیتخت به حالت دراز کش م یرو رو یدنیاندازه و س یبه اطراف م ینگاه
 یکوفتگ لیکه دل فهمهیو م زنهیم یافتادن ....پوزخند هوشیباغ ب یشدن و تو یزدگ خیآخر آنجال ،دچار  یجادو

 ییجادو کردن از توانا یهاش برا لعملعکس ا ینیب شیشده و پ یخاطره....آنجال واقعا قو نیاالنشونم به هم
 ....کنهیرو سخت م ارانایمساله حفاظت از ت نیدو خدمتکار قصر خارجه....و ا ییها

،به سرعت  فتهیم ارانایت ادیدر باغ  یآوردن آتش سوز ادیکه ناگهان با به  شهیتخت جابه جا م یرو یکم یسوف
و از اتاق  ستهیا یاما باز هم نم رهیگیحرکت گردنش به شدت درد م نیبا ا نکهیو با ا شهیتخت بلند م یاز رو

 " ....ساشا....ساشا":گهیو م دهیقرار م بخدمتکار سوم رو قصر رو مورد خطا یبلند یو با صدا زنهیم رونیب

 .....رهیم یو به سمت سوف ادیم رونیب یاز اتاق بغل یسوف یصدا دنیبا شن عایسر ساشا

 ”!شده درسته ضیمر ارانای....تگهینگو که حسم درست م":گهیو م شهیم کیبه ساشا نزد عایسر یسوف

 یشده....تو یبود...زخم یحال آتش سوزباغ در  یوقت ارانایمتاسفانه ت":گهیو م کنهینگاه م یبا غم به سوف ساشا
 ”!....کردم داشیشده بود که پ هوشیاتاق خودش ب

 "هرولد ؟":گهیو م ادینگران جلوتر م یسوف

 اتیکرده تا ح یرو زخم ارانایکه ت ی...کسیهست سوف یمساله ا کی":گهیو م دهیبا غم سرش رو تکون م ساشا
 ”!....کار رو کرده نیرو آزاد کنه،هرولد نبوده...بلکه خواهرش آنجال ا

کار ازش بگذره....انتظارش رو  بیکه اون زن فر ستین یزیچ اتیح":گهیو بعد م کنهیمکث م یکم یسوف
 "ه؟یجد یلیخ ارانایداشتم...حاال جراحت ت

رو به خون  ی...اون زن زهرستینمساله فقط جراحت ": گهیو م کنهیاشک هاش رو پاک م یبه سخت ساشا
تر پادزهر رو بدست  عیسر دی....ما بایخونش پخش شده سوف یتا االن سم تو گه،یانتقال داده که دکتر م ارانایت
 ”!...میبش یکه دست به دامان الر نهیمونده برامون ا یو تنها راه باق میاریب

 "ت کار ؟چرا؟*ن*ا*ی*خ اگریمیک ؟همونیالر گهیو م کنهیتعجب م عایسر یاسم الر دنیبا شن یسوف

پادزهر  یاصل اهیپادزهر نوتر نا رو تنها اون بلده بسازه....فقط اون و گ":گهیو م دهیبا غم سرش رو تکون م ساشا
 ”!میکن یساز هیشب یگر یایرو توسط کم اهیاون گ دی....ما باکنهیجنگل رشد نم یفعال تو

وارد بدن  یداد که چه زهر صیپزشک قصر....تشخ امیلیو":زنهیر داد مبا نیو ا شهیهر لحظه نگران تر م یسوف
 "ه؟یشده و پادزهرش چ ارانایت

وارد بدن  یداد چه زهر صیدکتر...البته که تشخ ام  یلیو":گهیم دیو با ترد کنهیتعجب م یاز رفتار سوف یکم ساشا
 " ........پایشده ...زهر ها ارانایت
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و تحت نظر قرارش  دیاریرو ب یالر دیبر عایخطرناکه....!سر یلیخ پایها":کشهیاسم زهر داد م دنیبا شن یسوف
تر درست  عیگفته رو هرچه سر امیلیکه و یپادزهر دیوقت دست از پا خطا نکنه....با هیکه  دی...مواظب باشنیبد
 ”!....من ی.....اُه خدازمونیعز یارانایت چارهیچه بدون اون .....ب یچه با کمک الر میکن

و با  دوهیو بدون توجه به صورت متعجب ساشا به سمت کتابخونه م یکه کامال مضطرب شده با نگران یسوف
 ”!....باشه یراه دیبا ":زنهیقدرت داد م

 کتابخانه

شمع ها  عایسر ی،با ورود سوف شهیم کیو وارد اتاق تار کنهیرو داخل قفل فرو م یبزرگ دیبه سرعت کل یسوف
 "ارانا؟یبانو ا":گهیم دیو با ترد شهیم دهیچیاتاق پ یفضا یتو یزن یو صدا شنیخود به خود روشن م

تو سالهاست که کشته  یقرن گذشته و بانو نی....چندایرا":گهیم یو به آرام شهیوارد کتابخونه م دیبا ترد یسوف
 ”!....شده

 "ا؟یکردن آ ریها ما رو تسخ هیسا":گهیبعد م ییماورا ی هیو چند ثان کنهیسکوت م عایسر صدا

اون ملکه االن در  ی....ولمیکرد دایرو پ یدیجد یهنوز نه....ما ملکه ":گهیو م ادیجلوتر م یبه آرام یسوف
 ”!کار رو انجام بده نیحاال هم هم یبه ما کمک کرد شیخطره....همون طور که چند قرن پپ

 "؟یسوف یهست یدنبال چ":پرسهیم یبه آرام ایرا

 فتهیاتفاق ن نیفعال کنم....اگر ا ریغ خوامیرو م پایپادزهر...سم ها کیساخت  ینحوه ":گهیم یبه سخت یسوف
 ”!میشیم ریو ما هم به تبع تسخ شهیآزاد م اتیح

فرد با  کیپادزهر ها رو گفته اما فقط  یساخت تمام یآخر،نحوه  یقفسه ":گهیو بعد م کنهیمکث م یکم ایرا
 ”!یکار رو انجام بده سوف نیا تونهیتجربه م

 یفقط بزرگ دی...نبامیاز هوشمون استفاده کن دینه...نه ما با":گهیو م دهیسرش رو تکون م اریبدون اخت یسوف
 یزهر برا نیتر یآنجال از قو قتای....حقمینوبت ماست که بهشون ضربه بزن گهیبار د نی.....ا مینیقدرت اونا رو بب

 ”!میانجام بد یکار دیاستفاده کرده و بعد از درمان ملکه ما هم در تقابل با اتیرها کردن ح

بهت گفته که  ی....چه کسیاز هوشت استفاده کن سوف":گهیم یو به آروم کنهیجهت صحبتش رو عوض م ایرا
 "وارد خون ملکه شده؟ یچه زهر

 گردهی،در هون حال که قفسه ها رو م رو نگرفته -کتاب خونه یسخن گو یصدا- ایحرف را یکه هنوز نکته  یسوف
 " .......به ساشا گفته امیلیو":گهی،م

،بعد هم  پردازهیحرف م نیکردن ا یبه بررس ییو چند لحظه ماورا کنهیجمله سکوت م نیبا گفتن ا عایسر یسوف
 "ا؟یکدوم قفسه را":گهیم دیو با ترد ادیم نییآخر متصل شده پا یکه به قفسه  یاز نردبان عایسر

 ”!روسیه نیسوم از قوان یقفسه ":گهیم جانیمنظورش رو متوجه شده با ه یسوف کنهیکه حس م ایرا
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مورد  یو صفحه  ادیفرود م یسوف یدست ها یو تو کنهیکلمات کتاب خود به خود پرواز م نیزمرمه شدن ا با
 ...شهینظر باز م

 .....کنهیو شروع به خوندن م شهیبه سمت کتاب خم م عایسر یسوف

نوع سم ،صاحب سم  صیقادر نخواهد بود که با تشخ یپزشک چی،هیپزشک یتبصره  1300 یقانون شماره  طبق
 ..... بده و هر شخص سم مخصوص به خود رو م ن بعد خواهد داشت صیرو تشخ

 "چرا؟":گهیم ایو با مخاطب قرار دادن را ارهیسرش رو باال م عایمطلب سر نیبا خوندن ا یسوف

مجبور شدن  روسیو ن روسیف یگروه ها نیما بعد از جنگ بزرگ ب ش،نوادگانیسالها پ":گهیم عیسر یلیخ ایرا
کنن و با همون قدرت متوجه بشن که  یرو زخم گریکردن غذا و بقا همد دایپ یبا استفاده از قدرت هاشون برا

ها کشته  یبچه باز نیسر هم یدایز یکرده....!عده  یبرده هاشون رو زخم ایخانواده و  ایفرزندان  یچه کس
 یصاحب سم رو از تمام صیها ، قدرت تشخ نانتیساتر نیمطلق سرزم ییتوانا روسیخاطر ه نیشدند...به هم

ملکه  یبفهمه چه کس تونهیاگر بخواد هم نم یحت یا گهیپزشک د چیبلکه ه امیلیپزشکان گرفت و االن نه تنها و
 ”!سم عنو صیبا تشخ یکرده،حت یما رو زخم ی

 ”!ستیآشنا ن نیهم با قوان یلیپزشک خطاکار خ نیا ادیاما به نظر م":گهیو بعد با خنده م کنهیسکوت م یکم ایرا

 ”!....آنجالست یآدم ها ام،ازیلیو":کنهیو با ترس زمزمه م بندهیکتاب رو م عایموضوع سر دنیبا فهم یسوف

با  کوبیو ج شهیدرون قلعه نواخته م پور،یش یاکامال پردازش نشده که صد یذهن سوف یفکر تو نیا هنوز
 ”!گر رو آوردن ایکم یرو آوردن.....الر اگریمیک ی  الر":زنهیو داد م دوهیقصر م یتو یبلند یصدا

 یبرادر تن دو

به سمت اتاق  عایو سر کنهیاز قفسه ها فرو م یکی یو کتاب رو تو شهینگران م کوبیج یصدا دنیبا شن یسوف
 ....دوهیم یاصل ریوز

 شیمشک یموها یو کم ستهیا یم ریکنه،پشت در اتاق وز یتوجه گرانیمتعجب د یبه نگاه ها نکهیبدون ا یسوف
 !زنهیو در م کنهیرو مرتب م

 ”!یداخل سوف ایب":گهیو م رسهیاز داخل اتاق به گوش م یجد یمرد یصدا

 زیم یدست هاش رو رو ره،جفتیم زیو به سمت م شهیو با عجله وارد اتاق م کنهیدر رو باز م عایسر یسوف
 ... مهم رو قراره به اطالعتون برسونم یسه تا نکته ":گهیو م گذارهیم

 ....رو آزاد کنه اتیو ح ستهیبرادرش با یرو در رو خوادیشده و م یوارد باز آنجال

 ....هیطرف آنجالست و قالب امیلیو

 "!رو آزاد کنه....شارل اتیدونده تا حرو برگر  یالر امیلیشده و و یزخم ارانایت

زود  یلی...خدونمیم":گهیو م شهیبلند م زشیاز پشت م یطوس یقدبلند و چهار شانه با چشم ها ی،مرد شارل
ت *ن*ا*ی*خ یها کامال حس کردم که امواج اطراف قصر بو نانتیساتر ری...به عنوان وز دمیها فهم نیتر از ا
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پس باالخره وقتش  میتوسط امواج برام مشخص شد...بگذر زیرو به رو شدم همه چ امیلیبا و ی...و وقتدهیم
 ”!....دهیرس

 خوانیم":گهیم تیو با جد کنهیکه شارل دست هاش رو پشتش مشت م دهیسرش رو تکون م دیبا ترد یسوف
.جالبه ت به خودشون...*ن*ا*ی*ها شورش کنن اون هم با واسطه...اون هم با خ نانتیساتر نیسرزم هیعل

متعلق به  اتیو ح دهکامال نابود ش ارانایکه حس کردن ت یآخرن اون هم درست وقت ی،اونا منتظر زدن ضربه 
ها سالهاست که با ما پدر  ناندی...فیسوف مییاونا ما یکه هدف بعد نهیبخشش ا نیغم ناک تر یاوناست....ول

توسط خاندان پدرشون  لیجرج و ج یدو برادر با نام ها شیسالها پ یداشته باش ادیدارن،اگر به  یکشتگ
که هر  رسهیم ی...هر دو جنگ جو....اما روز یدو قو هر....هر دو قدرتمند ،کننیم دایرو پ یاستحقاق پادشاه

اما  کنهیوجود داره....برادر بزرگ تر جرج به دنبال عدالت حرکت م نشونیتفاوت بارز ب کیکه  شنیدو متوجه م
با  توننیکه نم ننیبیم ی......دوبرابر وقتدهیثروت و قدرت رو در سر پرورش م یایبرادر کوچک تر رودر تقابل 
 لیها رو تشک ناندیف لیو مردم ج میشیها م نانتیو ما شامل ساتر کننیرو دو قسمت م نیسرزم انیهم کنار ب

....و ما رو از اون  شنیشکل از هم جدا م نیقسم خورده با ظالمانه تر یکه برادر ها شهیطور م نی.....و ادنیم
 نیشدن دوسرزم میارانا و تقسیو داستان فقط بعد از کشته شدن بانو ا میریگیلحظه در مقابل هم قرار م

که جد جد جد ما  یدو دشمن جداگانه......از وقت یجداگانه....و حت ی مهی....دونسل جداگانه...دو نستین
عادالنه،ما دو گروه متفاوت  یثروت بود و پدر ما برخالفش دنبال قدرت طلببرادرش رو رها کرد ،چون دنبال 

 یروزیپ نیرغم ا یعل یکرد...ول دایبرادرش احاطه پ نیبر سرزم که دی....دست آخر هم جرج اون قدر جنگمیشد
 کیدل بودن... اهینکرد چون مردمش هنوز س یرییموند و تغ یباق کیتار شهیها هم ناندیها و ف هیسا نیسرزم

اون شدند...اما متاسفانه  نیمرد و پسرانش نسل اندر نسل جانش یماریسال بعد برادر کوچک تر در اثر ب
ها از اون روز دنبال انتقام بودند تا  ناندی.....فکردیم دیها پادشاه ما رو تهد ناندیبزرگ توسط ف یا نهیک شهیهم

 یتو یو جاودانگ اتیما شده و ح یفرزند همون برادر بزرگ تر، ملکه ،فرزند فرزند  ارانایامروز که جد اندر جد ، ت
رشته ها قطع نشه ادامه دار  نیاز ا یکیکه  یزمان اما هنوز ادامه داره و ت یگذشته  ی...سوفانهیقلبش در جر

 قتایها....حق اون ای میشیما نابود م ای نیاز ا ریما رو به اون ها وصل کنه....غ یپل اتصال کیهم خواهد بود...مگر 
و  ارهیبه وجود م یبزرگ رو به زود ی،احتماال جنگ یکه داستان جدا شدن دو برادر تن یها رو گفتم تا بدون نیا

 ”!.........هر آن و هر لحظهمیحمله باش یآماده  دیجاست که ما با نیا یاصل ینکته 

ممکنه به  یاالن الر ی...ولدونمیم":گهیم یو با نگران شهیم کیجمالت به شارل نزد نیا دنیبا شن عایسر یسوف
 ”!میفکر کن ندهیفقط به آ دیصدمه بزنه شارل،ما نبا ارانایت

 ”!میذاریاون رو که نم":گهیو با لبخند م ندازهیم ینگران سوف یبه چشم ها ینگاه نانیبار با اطم نیا شارل

 قصر یاصل سالن

مردم  ی رهیو با پرواز به سمت دا ارهیدر م یو کفش هاش رو به آرام شهیم یبا آرامش وارد سالن اصل یسوف
 حیمردم توض یبه قصر رو برا یبرگشته شدن الر لی...آرتور داره دلکنهیم دایپ نشونیو باالخره آرتور رو در ب رهیم
گ آرتور رن شهیکه باعث م کنهیرو زمزمه م یزیو نجوا گونه چ رهیبه سمت آرتور م عیسر یلیخ یکه سوف دهیم

 "؟یسوف یمطمئن"بشه و با لکنت بگه: دیسف

 معکوس یباز
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 چیکه توسط ه ییرن،جایسوم قصر م یبه سمت طبقه  یو همراه با سوف کنهیجمع رو ترک م یبه آرام آرتور
شارل با  ننیبیکه م کننیو آرتور بعد از گفتن رمز ،در اتاق محافظ رو باز م یبشه ،سوف دهید تونهینم ییجادو
 ....زده هیبزرگ تک ینقشه  کی یو رو ستادهیدر کنار سربازانش ا یجد ینگاه

 "ز؟یآرتور عز یدیخبر ها رو شن":گهیم یجد یلیورود آرتور به اتاق ،شارل خ با

دنبال طمع  شهیاون مرد هم میکردیاعتماد م یبه الر دیاز اولشم نبا":گهیکه نگاهش کامال غم زده است م آرتور
 ”!...چرا؟هیبرام هضم نشدن امیلیت و*ن*ا*ی*ا خو ثروت بوده.....ام

آرتور....اتفاقا جالب شد که ما به  یکنیاشتباه م":گهیم تیو با جد دهیعقب م یرنگش رو کم یشنل آب شارل
....درسته رهیاون ها جلو م یها دهیطبق ا زیکه در قصر همه چ کننی.....االن اون ها فکر ممیاون ها اعتماد کرد

 یت به ما هستند ول*ن*ا*ی*در حال خ یهنوز افراد کنهیساطع شده در اطراف قصر کامال مشخص م یکه انرژ
 "! میبر شیروش پ نیکه ما بهتره به هم نجاستیمساله ا

 ”!سرورم دیبسپار یرو به دست الر چارهیاون دختر ب دیخواینکنه م":گهیم یبلند یو با صدا شهیم یعصب آرتور

خودشون...رشوه دادن....به نظرت  ی وهیاما به ش میکار رو بکن نیهم میخوایاتفاقا م":گهیمو  زنهیم یلبخند آرتور
ماجرا باشه؟البته که نه...اون دنبال منافعشه....هر جا  روزیداره که کدوم گروه قراره پ یبراش فرق اگریکم یالر

طرف  میرو بکش شونیسرباز نفوذ میتونی...پس ما مرهیگیوسط باشه ،اون همون طرف رو م یتر شیکه پول ب
 ”!ادیسخت بدست م یلیپادزهر خ اهیداده که گ صیتشخ یخودمون....الر

...چه با شهیقطعا حالش خوب م ارانایت رهیگیصورت م یکه توسط الر یبا درمان":گهیوم ادیجلو م عایسر یسوف
حالش خوب بشه،اونا  ارانایگر تداده...در هر صورت ا صیتشخ یکه الر یزیگفته و چه با چ امیلیکه و یاهیگ
 ”!شارل ستین ینقشه عمل نیطرف ماست...ا یالر فهمنیم

 یممکنه که به الر ی....حتستین یالبته که عمل":گهیو م کنهیچشم هاش رو گرد م ینظر سوف دنیبا شن شارل
بهش  یبا ارزش تر زیاونا...ما قراره چ ایما  ای....رهیخودش بگ دیکه با یمیتصم گهید نیا یبرسونن ول بیآس
 ”!..رو گرفته مشیو اون االن تصم میبد

...اونا اگر ستین یحالش خوب بشه کاف ارانایکه ت نیسرته شارل؟ا یتو یچ":گهیو بعد م کنهیفکر م یکم یسوف
که ملکه  یاون هم درست در حال کننی،قطعا به ما حمله م شنینم ریس یبفهمن از ما نارو خوردن،با کشتن الر

 ”!نگرفته ادیو رد ها رو هم  نیما هنوز ساده تر ی

جلو  نیاز ا شیآنجال ب می...اگر بزاریشده سوف رید یلیاالنشم خ نیهم":گهیو م شهیم کینزد یبه سوف شارل
طعمه و  کی نی....!اما االن دعوا بستهیکه هرولد هم نتونه جلوش با یبره ،ممکنه قدرت مند تر بشه....به طور

...حداقل میو و رد بخون میبکش ریشمش میکه بخوا میهست یتر از اون فیکه ضع مییگروه ما کیسه گروه....
 ”!هم وجود دارن یا گهید یکه خائن ها میدیو به گروه مخالف نشون م میستیا یفعال....پس کنار گود م

هرولد رو به  یخواینگو که م":گهیم یدرپ یپ یشارل ضربان قلبش باال رفته با نفس ها یکه از حرف ها یسوف
 ”!از دشمن ها حذف بشه یکیتا  یجون آنجال بنداز

 .....رهیم زیم یرو یو به سمت نقشه  زنهیم یدار هیلبخند کنا شارل
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حاضر  ی....الرهیا گهید زیفعال قصدم چ":گهیو با طعنه م کشهیاز نقشه م یبخش یقرمز رو ی رهیدا کیبا جادو  و
 کی.....میخواستش رو بر آورده کن دیاول با یزیوه ما باشه....اما قبل از هر چرو درمان کنه و با گر ارانایشده ت

 "...یاتیباارزش و ح یلیخ زیچ

 "! .....خوادیاون الماس م":گهیتمام م تیو با جد کشهیم یقیو نفس عم ارهیسرش رو باال م عیسر یلیخ شارل

 الماس تونل

انگشت اشارش  ی،داخل تونل شارل کم رنیو به سمت تونل م کننیسرشون رو خم م یبه آروم یو سوف شارل
 ....رهیگیانگشت ها تونل رو فرا م قیاز طر یکار نور قابل توجه نیو توسط ا مالونهیرو به انگشت شصتش م

 ....رنیجلو م یهر دو به آرام یو سوف شارل

 .... کنهیتونل کار نم نیا یتو یکامال تونل رو فرا گرفته ،مدت هاست که کس سکوت

 یکه سوف شهیو باعث م کنهیعبور م یسر شارل و سوف یاز باال یرنگ یکه خفاش مشک رهیجلوتر م یکم یسوف
 "،نه شارل؟ ومدهین نجایا یوقته که کس یلیخ"زمزمه کنه:

شناخته  نیالماس ها خالف قوان یکه استفاده از انرژ ینه از وقت":گهیو م کنهیموهاش رو مرتب م یکم شارل
 ”!شده

 " ...رو نیاز قوان یلیخ میما هم دار":گهیو بعد م کنهیمکث م یکم یسوف

مقابله به مثل  ؟اگریسوف کشنیما نقشه م هیچطور عل یدیند":گهیو باغرور م پرهیم یوسط حرف سوف شارل
 ارانایا یاون طور دیم،شایکردیمثل خودشون رفتار م دیبا شیوقت پ یلی...از خمیخوری،قطعا شکست م مینکن

 ”!.....بره و نیهم مجبور نبود ،به زم

 "شارل؟ یستین یراض ارانایتو از وجود ت":گهیو با تامل م رهیبه فکر فرو م یکم یسوف

...پدرم رمیوز کیخدمت کنم....من  نمیسرزم یمنه که به ملکه  ی فهیوظ نیا":گهیو م زنهیپوزخند م یکم شارل
 ”!نیهم بوده....هم

پدرت رو دوست نداشت  ارانایبعد از مرگ مادرت....راستش.....خوب...ا":گهیو با َشک م ادیم کینزد یکم یسوف
 نیسرزم نیعمرش به ا یلحظه  نینبود...اون تا آخر یکه پدرت مرد خوب ستین یمعن نیبد نیا یشارل ول

 ”!خدمت کرد

 فمونیره االن هم به وظ.....بهتشهیمساله مال سالها پ نیا":گهیم تیو با جد دهیسرش رو تکون م یکم شارل
 !“ میعمل کن

 دیبا یآره....چطور":گهیو م کنهیم یلحنش رو جد عیاد،سریاز بحث خوشش نم یلی،شارل خ نهیبیکه م یسوف
 "شه؟یم یکه تونل داره دوراه نجایا م،اونمیکن دایالماس کهنه پ کهیت کی

 جادیا ریتصو کیتونل  وارید یرو گشیو با دست د کنهیاند عوض م یجهت انگشت هاش رو که نوران شارل
که  نیا یالماس وجود داره ول یو هم در قسمت غرب یهم در قسمت شرق دهینقشه که نشون م":گهیو م کنهیم
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،تو هم قسمت  گردمیم رواست.....من شرق تونل  گهیمونده باشه ،بحث د یدر کدوم قسمت از تونل الماس باق
 ”!.....وقت خاموش نشه چیا بهت حمله کنن،پس مراقب باش نورت هتونل خفاش ه یرو بگرد....ممکنه تو یغرب

 " ..... یکرد دایاگر الماس رو پ":گهیو م ندازهیم یبه سوف یو نگاه مضطرب گردهیجمالت بر م نیبا گفتن ا شارل

 کشمشیمحکم الماس رو م یاون سنگ ها یورد ساتا..بلدم....از تو":گهیو م شهیمتوجه منظور شارل م یسوف
 ”!...نگران نباش شارلرونیب

 "میبهتره شروع کن":گهیم یو دوباره جد زنهیم یخندش گرفته ،لبخند کوتاه یکه از جسارت سوف شارل

 ! ...به سمت تونل سمت راست تیهم به تبع یو سوف رهیبه سرعت به سمت تونل سمت چپ م شارل

مواظب ":کنهیبا غرور زمزمه م دارهیر مروبه روش قدم ب کیبه سمت تونل تار تیهمون طور که با جد شارل
 ”!یخودت باش سوف

 قرمز الماس

 ....تونل هم به شدت خفه و گرمه یبه شدت عرق کرده و هوا یسوف

شدن هم  زونیکه برعکس از سقف تونل آو ییو با خفاش ها رهیهنوز توسط نور انگشت هاش جلو م یسوف
 .... نداره یکار

 ....غار رو پر کرده یفضا سیه سیه هیشب یبیعج یها صدا

روبه روش  اهیس یبا خال ها یبزرگ و نارنج یجلوتر با مار یو کم رهیقرمز و عرق کرده جلو م یبا صورت یسوف
 !شهیم یم

 "دختر جوان؟ یگردیم یدنبال چ":گهیم یو با لحن خاص کنهیقد علم م یسوف یجلو مار

 ”!الماس":گهیو با شک م کنهیمن من م یکم یسوف

با قدرت  یخوایطور...م نیکه ا":گهیم هی،با کنا زنهیحلقه م یو همون طور که به دور سوف دهیسر م یقهقه ا رما
 "؟یکن کاریالماس چ

 ”!ملکمون رو نجات بدم خوامیم":گهیم عیسر یلیافتاده ،خ ارانایت ادیکه دوباره  یسوف

ملکتون؟به ":گهیم سیه سیبا ه یصورت سوف یو رو به رو کنهیو حلقه درست م چرخهیم یدوباره دور سوف مار
 "د؟یداشته باش یندارم ملکه ا ادی

و  کنهیقسمش رو کامل م یاما به زود":گهیم تینگهبان تونل باشه با جد دیمار با نیا کنهیکه حس م یسوف
 ”!شهیما م یملکه 

 نی؟ایو بر یخودت بردار یالماس رو برا یخوایچرا نم":گهیو با تفکر م ارهیو زبونش رو در م ادیجلوتر م یکم مار
 ”!یسوف یکن دایاز مرگ نجات پ گهیبار د کیکه توسط اون الماس  یرو دار نیشانس ا یطور
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نجات ملکمون  یما از الماس برا":گهیم اطیقطعا نگهبان تونله با احت یمار کبر نیکه کامال مطمئن شده ا یسوف
 ”!.... یبرا م،نهیکنیاستفاده م

ت کاره *ن*ا*ی*خ کی د،اونیبد اگریکم یبه الر دیخوایاون الماس رو م":زنهیو داد م شهیم یعصب عایسر مار
 "؟یگیدروغ م ،چرایسوف

رو  ارانایت تونهینم میتق*س*الماس به صورت م":گهیم یشکست خورده به آرام کنهیکه کامال حس م یسوف
بود  دهیآتش صدمه د ای ری....اگر توسط شمشانیخونش در جر یتو یزهر قو کینجات بده...اون جادو شده و 

 ”!میدار ازی،اما االن به پادزهر ن شدیو درمان م میذاشتیزخمش م ی،الماس رو رو

 "تا پادزهر رو براتون آماده کنه درسته؟ دیدیم یپس الماس رو به الر":گهیو م زنهیم یپوزخند یکبر مار

اشکال داره  کی یول هیخوب یمعامله ":گهیم یمار به آرامکه  کنهیو سکوت م دهیسرش رو با شرم تکون م یسوف
 "رسه؟یبه من م یچ یاز اون الماس ها رو داشته باش یکیکه اگر من اجازه بدم تو  نیاون هم ا

 "مار نگهبان؟ یخوایم یالماس چ کهیت کی یدر ازا":گهیم اطیو با احت کنهیتعجب م یکم یسوف

 شیب ی،تا بتونم جادوها خوامیرو م ارانایقطره از خون ت کی:خوبه...خوبه...من گهیو م دهیسرش رو تکون م مار
 ”!...انجام بدم یزیرو به صورت غر یتر

 کنهیراه ممکنه ،پس قبول م نیآخر نیکه ا ارهیم ادیبه  عایاما سر شهیم یعصب یجمله کم نیا دنیبا شن یسوف
 " !ارمیخون رو برات م ارانایبه محض خوب شدن ت":گهیو م

 "؟یاریو اگر ن":گهیو با طعنه م زنهیم ینگهبان لبخند مار

...اگر ذارمیرو گرو م اتمیگردنبند ح ؟منیهست یتو چجور نگهبان":گهیکه به نفس نفس افتاده با داد م یسوف
 "؟ینابودش کن یتونیاوردم،میخون رو ن

به دردم  یلیجون تو خ نکهیبا ا":گهیکرده م ضرر یو انگار که کم رهیگیرنگ رو با با دم درازش م یگردنبند آب مار
 ”!یکی ،فقطیو بر دار یاز اون الماس ها رو بر یکی یتونی،قبول ،م خورهینم

با شارل  دیکرده؟با نجایرو مامور ا ثیمار خب نیا یک":گهیو با غرغر م فتهیبا حرص به سمت جلو راه م یسوف
 ”!راجع بهش حرف بزنم

 الماس یبها

اوه ":گهیو م ادیم رونیکه شارل باالخره از تونل ب کنهیدستش جابه جا م یتو یالماس قرمز رنگ رو به آرام یسوف
 دایرو پ یکی یخوبه که تو یلیبود.....خ یاز هر الماس ی...اون طرف خالیکرد دایاز اون ها رو پ یکیتو 
 ”!ی...سوفیکرد

 ”!معامله کردم یرو به سخت یکیشارل؟آره  یاومد":گهیو م گردهیبرم یشارل به آرام یصدا دنیبا شن یسوف

 "ه؟یمعامله؟داستان چ":گهیو م رهیهم م یاخم هاش تو یکم شارل

 " ... یعنیبود که مجبور شدم باهاش معامله کنم.... ستادهیمار نگهبان ا کیسر راهم ":گهیبا من من م یسوف
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همه  نیبعد از ا کردمیهنوز اون جا چنبره زده...فکر م ری...اون مار پهیعال":گهیم ادیم یحرف سوف ونیبه م شارل
 "ازت خواست؟ یمرده باشه...حاال چ دیسال با

 ”!ارانایقطره از خون ت کی":گهیم یو به آروم گذازهیهمراهش م ی سهیک یتو عایالماس رو سر یسوف

 یقطره کار کی...ستیمهم ن یلیخ":گهیم ی،که سوف شهیگرد م عایجمله سر نیا دنیشارل با شن یها چشم
 ”!که کشته بشه نهی...بهتر از اکنهینم

 "..میدار یادیز یقصر،اونجا کار ها میبهتره برگرد":گهیم عایسر دهیشارل ترس یاز نگاه عصب یکه کم یسوف

 ”!نمیصبر کن بب": زنهیکه شارل داد م رهیکه قراره باهاش به قصر برگردن م یبه سرعت به سمت پرنده ا یسوف

 یو اگر تو قطره ": دهیکه شارل ادامه م فتهیو نفس هاش به شماره م رهیبه شدت باال م یقلب سوف ضربان
 "؟یاریخون رو ن

 ”!رو گرفت اتمیبسه....ماره گردنبند ح":گهیبا بغض م مدهیرو کامال فه هیشارل قض شهیکه متوجه م یسوف

 "؟یسوف یکرد یچه غلط": زنهیو داد م شهیم یعصب عایسر شارل

رفته  ادتی...میکن یهم فداکار یماست که برا ی فهیوظ نیا":گهیو با داد م برهیباال م یهم صداش رو کم یسوف
 "شارل؟

....اگر اون ی...فداکاریآره...فداکار":زنهیکه کامال صورتش قرمز شده داد م یو در حال شهیتر م یعصب شارل
مسخره که....که مادرم  نیسرزم نی...امونمی.....من ممونمیم ؟منیچ زیهمه چ ریبشه و بزنه ز داریدختره ب

ادامه بدم  تونمیکه....من بدون تو .....نم ییوفاش کشته شد....و تو یب یبخاطرش مُرد...پدرم بخاطر ملکه 
 ”!یسوف

 "شارل؟ یما رو تنها بزار یخوایم":گهیو م ادیجلو م یشارل شگفت زده شده به آروم یکه از حرف ها یسوف

 ”!.....شدم یعصب دیببخش":گهیو م نهیشیسنگ بزرگ م کی یو رو زنهیغضش رو پس مب شارل

ها  نانتیساتر ریشارل....تو وز یخسته ا دونمیم":گهیو م نهیشیسنگ کنار شارل م یو رو ادیجلوتر م یسوف
جا کنار ما  نیکرده که حاضر شده ا یفداکار یلیاون دختر رو درک کن....اون خ یول هیبزرگ ی فهیوظ نیا یهست
 "..بمونه

 یزیانسانه مثل پدرش...چ کیاون دختر  ی مهین یرفته سوف ادتی":گهیو با بغض م کنهیمن من م یکم شارل
 ”!انسان کیکنه... یکه باعث شد پدرم خودکش

که پدرت  یزی؟چیریبگ ارایاز ت دیانتقام عشق ناکام پدرت رو با":گهیو م زنهیشارل زل م یبه چشم ها یسوف
 "خواد؟یوقت از تو نم چیه

که  یهست یکس نی....تو آخریاز تو حفاظت کنم سوف خوامیفقط م":گهیم یو به آروم کنهیسکوت م یکم شارل
 ”!من دوسش دارم
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الماس رو  نیکه ا هیشارل....فقط کاف فتهینم یاتفاق":گهیو م شهیسنگ بلند م یو از رو زنهیم یلبخند یسوف
 ”!نیهم یدست الر میبرسون

 ”!یسوف برمیجا م هیکه تو رو با خودم  یبار نیآخر نیا":زنهیداد م یو به شوخ شهیبا لبخند بلند م شارل

 پادزهر

به  یبهتره شروع کن":گهیم عایکه شارل سر زننیو چشم هاش برق م رهیگیدست هاش م یالماس رو تو یالر
 ”!یالر ینیبی،رنگ زنده موندن رو نم یساختن پادزهر...اگر در ساخت اون معجون اشتباه کن

آروم باش شارل ":گهیو م ارهیباال م میو دست هاش رو به حالت تسل گذارهیم بشیج یالماس رو تو عایسر یالر
 "!...من االن طرف شمامدمی،البته که ملکتون رو نجات م

 " ...یبهتره که کارت رو درست انجام بد":گهیو م زنهیم یپوزخند شارل

پر  اچهیرو از آب در یبزرگ گید":گهیم یو رو به سوف دهیو سرش رو تکون م کنهیچهرش رو جمع م یمک یالر
 ....دیکن

 دیبنداز دیرو با مرغیپر س کی....بعد هم  دیاریو برام ب دیبجوشون اچهیاز آب در یقرمز شاتوت رو با کم ی وهیم
 .... داره ریپادزهر تاث ی هیته یورد که نوع خوندنشون تو یسر کی مونهیتوش....بعد هم که م

 .... کنم که یادآوری دی،با یراست

 ....دیرو هم بهتره جدا کن اتیجوان درخت ح یاز شکوفه ها یکی

 ”!باشه ی..البته اگر شکوفه امیدار اجیبهش احت چون

نگفته  یوضتو ع":گهیم عایکه شارل سر کنهیضربان قلبش رو بشمره به شارل نگاه م تونهیکه کامال م یسوف
 "بشن؟ فیکث یباز نیا یقربان دیچند نفر با ی....الریبود

 دیتونیاگر نم ستیشماست قربان؟بهتر ن یباز نیا":گهیو م ندازهیابروش رو باال م کیو  گردهیبرم عایسر یالر
 "د؟یها بش ناندیف میتسل دیمقابله کن

 ”!ستونیه یخفه شو الر": کشهیو داد م ادیم یحرف الر ونیبه م عایسر شارل

 ”!...الزمه سرورم اتیدرخت ح یاز شکوفه ها یکی":گهیو با آرامش م کنهیسکوت م عایسر یالر

 ... خورهیسر م یاز صورت سوف یکه قطره اشک شهیم رهیخ یو به سوف کشهیبه موهاش م یدست شارل

 ”!...نهیقتل عامه.....خالف قوان نیشارل....ا شهینم یراض یکس":گهیو م زنهیاشکش رو پس م عایسر یسوف

 ی...پشت سرش سوفنهیبیکه آرتور رو اونجا م رهیو به سمت اتاق مشاوره م زنهیم رونیاز اتاق ب عایسر شارل
کن اگر تا طلوع فردا خون  یکار هیشارل.... کنهیداره بامبول درست م یاون عوض":گهیو با داد م شهیوارد اتاق م

 یسخت شه،بهیتر م فیکم قدرت تکلمش ضع کمکه  یسوف"؟یچ ارانای...اصال ت یچیهمار....مار...من  یرو برا
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شده  یچ":گهیو م رهیبه سمت شارل م عایکه آرتور سر کنهیو سکوت م نهیشیاتاق م یها یاز صندل یکی یرو
 "کرده؟ یکار یشارل؟الر

 یبا اوناست...اون داره وقت کش یکه الر کنمیمن هنوز حس م":گهیم کوبهیم واریمشتش رو به د عایسر شارل
 ینکنه....وا یکار خوادیم قتیکرده اما در حق یکار ارانایت یوانمود کنه که برا یطور خوادیآرتور....اون م کنهیم

 ”!...باشه یطور نیبه حالش اگر ا

 هیقض نیا نمیبب خوادیدلم م":گهیم عایکه شارل سر دهیم حیو سکوت رو ترج کنهیبا تعجب به شارل نگاه م آرتور
 ”!....ادامه بده خوادیرو تا کجا م

نجات  یکه برا دی...بگ دی...بگدیاعالم کن ژهیو تیوضع":گهیاز سرباز ها م یکیو رو به  گردهیبرم عایسر شارل
 ”!....نجایا دیاریکنه.....ب یفداکار خوادیرو که م ی....داوطلب میدار ازین اتیجوان از درخت ح یشکوفه  کیملکه به 

 "شارل؟ یشد وونهید":زنهیو داد م شهیبلند م عایسر شنوهیجمالت رو م نیکه ا یسوف

 "م؟یدار یا گهید یمگه چاره ":گهیو م کنهینگاه م یبا خشم به سوف شارل

 یکینکن شارل... دیتشد نیاز ا شیاظطراب مردم رو ب":گهیم یبه نفس نفس افتاده به آروم دایکه شد یسوف
 " .... رو جوان یاز خدمتکار ها

 یمنجفر شدنه ....که سوف یو هر لحظه آماده  ستادهیا یحرف سوف یکه متعجب شده ،منتظر ادامه  شارل
 ”!میکار باش نیا یبرا یبهتر ی نهیگز دیساشا..شا ای..یدنی...س ایمن ...":گهیآروم م یلیخ

 یلیخ دیدر برابر مرد روبه روش با یول ارهیو ساشا رو ن یدنیاصال اسم س خوادیدلش م قتیدر حق یسوف
انگشت اشارش رو  عایدر افکار خودش غرق شده ، شارل سر یکه سوف انیم نیمحافظه کارانه عمل کنه ،در ا

 "؟یدی،فهم یزنیحرف م یدنیخودت با س":گهیو با تَحَکم م ارهیباال م

و جفت چشم  ارهیتمام باال م یناکه شارل دستش رو به مع ارهینه ب خوادیو م شهیمتوجه منظور شارل م یسوف
کار کنم  یچ دیبا": کنهیو مدام با خودش زمزمه م شهیبا بغض از اتاق خارج م عایسر یکه سوف بندهیهاش رو م

 "ارانا؟یا

 ....اهیس ی نقشه

و به سرعت به  کنهیمحو م وارید یرو از رو دهیخواب هوشیتخت خوابش ب یکه رو ارانایت ریتصو عایسر هرولد
کرده؟من که گفتم فقط  یرو زخم ارانایت یچه کس":گهیو با پرسش م نهیشیاون م یو رو رهیم شیسمت صندل

وسط داره دو طرفه  نیا یفهمم؟کیرو به نفع خودش آزاد کنه؟نم اتیح خوادیم یک یعنیبزنن.... شیباغ رو آت
 "کنه؟یم یباز

 یدراز و صورت یکوتوله با گوش ها یکه خدمتکار کشهیم شیصندل یدسته  یدستش رو رو یبه آروم هرولد
 ”!قربان دیامر کن":گهیم یو به آروم شهیوارد اتاق م اهیس

ها  نانتیساتر نیبه سرزم یسر هی انهیمخف یلیخ خوامیم":گهیم یو به آروم کنهیبه خدمتکار نگاه م یکم هرولد
 " ....عیسر یلیتر مشخص کنم خ عیمسائل رو سر یسر کی دیجور کن....با اهیس یپرنده  هیبزنم برام 
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دهنت قرص  دونمیم":دهیادامه م تیو با جد ندازهیبه صورت متعجب خدمتکار م ینگاه یبار با مهربان نیا هرولد
 ”!هییخبرا هیها  نانتیساتر نیندارم،تو سرزم ی....راستش اصال حس خوبیهاف

 دو دشمن ی معامله

 ...اندازه یبه قصر رو به روش م یشدن نگاه ادهی،به هنگام پ شهیم ادهیپ اهشیس یاز پرنده  یبه آرام هرولد

 ....دارهیو با اقتدار به سمت جلو قدم بر م کشهیرو باال م شیو کفش مشک شهیخم م یکم

دعوا  یبرا":گهیو م زنهیم یکه هرولد پوزخند رنیگیقصر رو م یسرباز جلو 50به  کینزد رسهیقصر که م یجلو
 ”!باهاش حرف بزنم دی،با دی...شارل رو خبر کنومدمین

و با  ادیاست جلو م هیاز اون ها که قد بلند تر و گوش دراز تر از بق یکیکه  کننیها با ابهام به هم نگاه م سرباز
 ی،کس نهیما رو بب ریوز تونهیرو بفرست ،اون فقط م رتیوز":زنهیو داد م فرستهیبه سمت هرولد م یجادو جرقه ا

 ”!هرولد باشها نداشته  الیخ نی،پس از ا دهیرو به داخل راه نم تو

رو که ملکتون رو نجات  یپادزهر زخم کنمیفکر م":گهینامحسوس م یلیو بعد خ ندازهیبه قصر نگاه م یکم هرولد
 ”!دارم دهیم

 ی،الریتو به ما کمک کن ستیالزم ن":گهیو م ادیداره جلو م یدیسف تینهایسرباز ها که صورت ب نیاز چاق تر یکی
 ”!نجاستیکار ا نیواسه هم اگریکم

 نی،به هم ارهیتا اطالعات بدست ب دهیصورت ادامه م نیشده ،به هم یزخم ارانایواقعا ت شهیکه مطمئن م هرولد
 "!؟دیرو وارد قصرتون کرد یت کار عوض*ن*ا*ی*خوبه...اون خ":گهیخاطرم

 ”!که هرولد یت کار تر*ن*ا*ی*تو از همه خخود ":زنهیداد م گهید یاز سرباز ها یکی

ت کار *ن*ا*ی*آورده؟من؟به نظرت من از همه خ ارایبال رو سر ت نیا یک":گهیو م زنهیم یبار لبخند نیا هرولد
 "ترم؟؟

به قتل ملکه هم  ست،کمرین دی...بعیکرد یرو زخم اتیدرخت ح":گهیسرباز کوتوله دوباره با حرص م همون
 ”!یبسته باش

 ”!نکردم یرو زخم اتیمن درخت ح":دهیجواب م یبی،و با خشونت عج شهیم یعصب عایهم سر هرولد

 !سکوت کنن یناگهان یلیخ شهیشارل باعث م یکه صدا زننیخنده م ریبار با تمسخر ز نیسرباز ها ا ی همه

 دونهیم نکهیو با ا ستهیا یهرولد م یو رو در رو دهیعقب م یو شنلش رو کم ادیجلو م یمحکم یبا قدم ها شارل
 دیبا":گهیم ی،و با آرامش حساب شده ا کنهیباز هم خودش رو کنترل م ادیمرد چقدر دشمن به حساب م نیا

 ”!هرولد؟ یکنیم کاریچ نجایافتاده باشه،ا یاتفاق جالب

ملکتون  دیرو فرستاد یعوض یالر":گهیو م زنهیم یشارل درست رو به روش قرار گرفته لبخند نهیبیکه م هرولد
 "رو نجات بده؟
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دخالت نکن ":گهیو با داد م کوبهیهرولد م ی نهیو با دست راستش به س شهیم یاز رفتار هرولد عصب شارل
 ”!هرولد

 "بوده؟ یبگو کار ک":گهیو با داد م زنهیم یپوزخند هرولد

من  ی...ولیدشمنت رو بشناس ی...اومدنهیخوبه...پس دردت ا":گهیم عیسر یلیجمله خ نیا دنیبا شن شارل
 ”!بوده،جناب لرد یکار ک یبفهم دیچون خودت با کنمیکار رو نم نیا

 ”!میکنیمعامله م":گهیو م ادیجلو تر م هرولد

گروه ما  تونهیم یزیچ ؟چهیدر برابر چ یچ":گهیو م زنهیم یپوزخند هیهرولد نگران چ دونهیم یکه به خوب شارل
 "شما بکنه؟ رو وادار به معامله با گروه

 ”!بوده شارل یبگو کار ک":گهیآروم م یلیکه دوباره اقتدارش رو بدست آورده خ هرولد

 ”!....زنهیآنجال خواهرت داره بهت نارو م":گهیاندازه و م یبه پشت سر هرولد م ینگاه شارل

 یا یشینما یبه هرولد نگاه کنه با باز نکهیو بدون ا ستهیا یلحظه م کیکه  گردهیبه سمت داخل بر م شارل
 ”!کمک رو بهت کردم نیچرا ا دونمیهنوزهم نم":گهیم

 .... که شگفت زده شده هرولد

 "پا؟یها":گهیو با داد م شهیم یحرص

اسم اون  یدونیتو از کجا م ":گهیو م گردهیبر م یجد یلیرو نداره خ شینما نیکه انتظار ادامه دادن به ا شارل
 "ه؟یسم چ

 ”!نهیما داره ،اسمش ا یخانوادگ یکه جادو یسم":گهیم یبُهته با ناتوان یکه هنوز تو هرولد

 یالر":گهیکه هرولد م ستهیا یهرولد م یو رو به رو ادیجلوتر م شهیکه به نظرش بحث داره جالب تر م شارل
 "کنن؟یگفته چطور درمانش م

 ”!نوترنا اهیگ":کنهیزمزمه م شارل

که  ی،هم اون دکتر یعوض یهم آنجال":گهیو رو به شارل م کشهیبه صورتش م یو دست زنهیم یپوزخند هرولد
 ”!..دروغ گنیکثافت با هم دارن دروغ م یحرف رو به شما زده و هم اون الر نیا

ما نهفته شده  یجادو یکه تو یا یسم خانوادگ":گهیکه هرولد م شهیم رهیبا تعجب به صورت هرولد خ شارل
 ”!شهیم یورد خنث کیتنها با 

 "؟یعوض یکنیبه ما کمک م یچرا دار":زنهیداد م یساختگ تینوع عصبان کیبا  عایسر شارل

رو  ارانایت دیکه با یرسه،کسیم یرو آزاد کنه ،به جاودانگ اتیاگر آنجال ح":گهیو م ندازهیبه شارل م ینگاه هرولد
 ”!بکشه منم

 ”!خفه شو":گهیم تیکه شارل با عصبان زنهیجمالتش م یدر ادامه  یپوزخند هرولد
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 ”!ریفکر کنم حاال بشه معامله کرد جناب وز":گهیو با طعنه م ادیجلو م هرولد

 ”!بهت اعتماد ندارم هرولد":گهیاندازه و با نفرت م یهرولد م یطوس یبه چشم ها ینگاه شارل

 میزاریبار جنگ رو کنار م نی....امیاد کنبهتره به هم اعتم":گهیو م ندازهیشارل م ینگاهش رو به چشم ها هرولد
 ”!چون نفر سوم به هر جفت ما ضربه زده

و  رمیرو بگ ممیتا تصم یستیا یجا م نیهم":گهیبار با حرص م نیو ا دارهیچند لحظه نفسش رو نگه م شارل
 ”!ما یمحدوده  یهرولد....تو ییما یمحدوده  یباشه که تو االن تو ادتیخبرت کنم...

 نجات فرصت

 . شهیو وارد اتاق مشاوره م رهیبه سرعت از پله ها باال م شارل

که به  نهیبیشده اند رو م دهیرهان یزدگ خی یتازه از جادو ادیکه به نظر م یدنیو س یورودش به اتاق سوف با
 ....انیسمتش م

 "... رو یاز خود گذشتگ نیمن حاضرم به خاطر نجات ملکه ا":گهیم عیو سر یجد یلیخ یدنیس

 " ....ونویه ویویه":کنهیو همزمان با حرکت دستش زمزمه م پرهیم یدنیوسط حرف س عایسر شارل

 یلیشارل خ یآشفته  یچهره  دنیبا د یکه سوف شهیپر از آب داغ در دستان شارل ظاهر م وانیل کی ناگهان
 "افتاده شارل؟ یاتفاق":گهیو م ادیجلوتر م یجد

که بشه توسط جادو از  دیبخوابون ییرو جا ارانایگفتم ت ادتهی":گهیم یو با نگران نوشهیاز آب داغ رو م یکم شارل
 "دش؟ید گهید یجا

 ”!شده یزخم ارایت دهیهرولد فهم":گهیم عایکه شارل سر دهیسرش رو تکون م یسوف

بهش  یطور نیتو نبود که ا ینقشه  نیمگه ا":گهیو با تعجب م دهیرو عقب م شیمشک یموها یکم یسوف
 "؟ فتنیت کاره تا به جون هم ب*ن*ا*ی*خواهرش خ یبفهمون

 ”!یشده سوف گهیمدل د هیداستان ":گهیو با استرس م دهیسرش رو تکون م یکم شارل

در اتاق رو باز  عایتا شارل جملش رو ادامه بده که آرتور سر مونهیحال منتظر م نیاما با ا شهینگران م یسوف
سرباز ها رو فدا کن...اون ها به  نیاز هم یکیشارل؟ یکنیچرا دست دست م":زنهیو رو به شارل داد م هکنیم
 ”!نگران بشن دایشد ممرد شهیعمل کنن.....نبود ملکه باعث م فشونیاومدن تا به وظ ایدن

 یدروغ گفته باشه آرتور....الر یاحتمال داره که الر":گهیو م کنهیموهاش فرو م یبار دستش رو تو نیا شارل
 ”!دروغ گفته ارایاز جسم ت اتیآزاد کردن ح یاحتماال برا

 "؟یدیبا وجود گرفتن الماس هنوز طرف آنجالست؟از کجا فهم یعنی":گهیو م ادیبه سمت شارل م عایسر آرتور

 ”!...نهییهرولد پا":گهیو با استرس م نوشهیاز آب جوش رو م یکم شارل

 "؟یباز شیآت خواد؟دوبارهیم یچ":گهیم یرانبا نگ یدنیس
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از خودش  ریبه غ یبوده و ک یشده....اومده بود بفهمه کار ک یزخم ارانایکه ت دهینه....فهم":گهیم عایسر شارل
 " ....!منم بهش گفتم،کار خواهرش بودههیو جاودانگ اتیدنبال ح

و  یتر از انتظارم دنبال جاودانگ شیب یلی...خیسوف دیترس":گهیبعد م هیو چند ثان کنهیسکوت م یکم شارل
 ”!حس رو به من القا کرد نیبدنش ا اته،لرزشیح

 "خوب؟":گهیو م ادیجلو تر م یسوف

درمان  تونهیورد م کیرو تنها  پایها یخانوادگ گه،زهریدروغ م یبهم گفت الر":گهیو م ادیجلو تر م شارل
 ”!به نفع آنجال آزاد نشه اتیکمکمون کنه تا ح خوادیکنه...م

رو خوب کنه تا خودش بهش ضربه بزنه و نابودش کنه؟تا  ارایت":گهیو م برهیبار صداش رو باال م نیا یسوف
 ”!به نفع خودش آزاد بشه؟چه پَست اتیح

 اتیقرار گرفت ،خالفش عمل نکنه ....اون ح ارایسر ت یباال یاز کجا معلوم که وقت":زنهیو داد م ادیجلو م آرتور
 وجود داشته باشه و هرولد راست بگه؟ ی!اصال از کجا معلوم زهر خانوادگگهیسال د کیچه االن چه  خوادیرو م

" 

 ”!....دونمی....نمدونمینم":گهیم یوبا نگران کشهیموهاش م یتو یدست شارل

 ”!زندان میرو بفرست یفعال بهتره الر ":گهیو م کنهیفکر م یکم یدنیس

که لو رفته پس ممکنه فرار کنه و اون وقت  فهمهیم یداخل،الر میاریاگر هرولد رو ب":گهیتعلل م یبا کم شارل
که رو در  نهی،و قصدش هم هم رفتهیها رو پذ سکیر نیا ی...گرچه آنجال همه شهیم زیآنجال هم متوجه همه چ

 .....ستهیبرادرش با یرو

رو آزاد کنه و خودش قدرت مطلق  اتیرو بفهمه ،ح زیبرادرش همه چ نکهیقبل از ا تونهیکه م کنهیفکر م آنجال
 ...بشه

هم به نفع ماست  نیهرولد هم شانسش رو امتحان کنه،راستش ا میکه اجازه بد ادیم ی...به نظرم منطقیسوف
موقع خوندن ورد  میتونی...ما منهکیکار م هیمدام داره نس یالر یجلو ول ادیهم به نفع اون....هرولد داره نقد م

 گهیهدف د دونمیم دیو کمک اومده...بع ربازتا دست از پا خطا نکنه،اون بدون س میهرولد رو تحت نظر قرار بد
 ”!داشته باشه...البته فعال یا

 یرو تو یتا الر دهیتو اتاق دستور م یبه سرباز ها عای،سر کننیم دییکه حرفش رو تا هیبه بق یبا نگاه شارل
 ”!یبه سالن اصل ارنیس کنن و همن طور با حافظت کامل هرولد رو ب*و*قصر محب قیعم یاز زندان ها یکی

 ....شنیو با خروج اون همه پراکنده م دوهیقصر م یبه سمت در خروج عایبا گفتن دستوراتش سر شارل

ذهنشون کلنجار  یسوال تو کیبا  ،با پراکنده شدن دارن کنیراز شر نیا یکه تو یافراد یهمه  قتیدر حق و
 "ممکنه؟ نیا ایها بتونه ملکشون رو نجات بده؟ آ نانتیساتر ی نهیریممکنه هرولد،دشمن د ایآ":رنیم

 ملکه درمان
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 یملکه  یو با پوزخند داره به صندل ستادهیهرولد اونجا ا نهیبیکه م رهیم یبه سرعت به سمت سالن اصل شارل
 ....سرباز هم اطرافش رو احاطه کردن یادیو تعداد ز کشهیسابق دست م

 ارانای،ملکه ا خواستیدلش م یلیپدرم خ":گهیبه شارل نگاه کنه م نکهیکه هرولد بدون ا رهیجلو تر م یکم شارل
کشته  دیاون جور که با اراناینتونست....نه عمرش کفاف داد و نه ا یول ارهیرو بدست ب اتیرو نابود کنه و ح

تا قدرت  مینابودشون کن دیهستن و با اها دشمن م نانتی،ساتر گفتیه من و خواهرم مب شهیشد....اون هم
 ”!کنهیپدر رو داره دنبال م ی ضهیخوب فر یلیآنجال خ ادیباشه.......واقعا به نظر م یدست ما باق یتو شهیهم

 ارانایت":گهیکنه ،م یهمدرد بشیبا دشمن عج نکهیهرولد کامال جا خورده بدون ا یحالت ناگهان رییکه از تغ شارل
 اتیتا خواهرت به ح یرو درمان کن ارایکه ت میشانس رو بهت بد نیا میگرفت میتصم هوشه،مایاتاقش ب یتو

 "؟یحرفت هست ی....هنوز رویاپایپا یمعامله  هینرسه....

چشم  یطوس یکه هنوز مردمک ها یو درحال گردهیبر م عایکه هرولد سر کنهیجمله سکوت م نیبا گفتن ا شارل
عرضه  یهم ب یلینشون بدم که خ خوامیم":گهیم یاش در حال گردشه به آروم نهیهاش از غم درون س

 گهیخاک بزنم تا د هآنجال رو ب دیقبلش با یپدر بشه منم ول یقرار باشه قهرمان قصه  ی....اگر کسستمین
 گردمیو بر م خونمیمعامله است....و رد رو م نیمونده هم یس نکنه برادرش رو دور بزنه،پس تنها راه باق*و*ه

 "...قبوله؟میدشمن کیگذشته ما هنوز  یقلعه....و باز هم مثل روز ها

و اون  دهیبه هرولد دست م دیو شارل با ترد کنهیجمالت دستش رو به سمت شارل دراز م نیبا گفتن ا هرولد
 ....رنیگیها شکل م ناندیف ها و نانتیساتر نیها ب وندیپ نیلحظه است که اول

 ....دهیکار رو انجام م نیداره ا میتق*س*م ریچقدر غ ارانایکه ت دونهینم یهنوز کس البته

 ...دهیشکل م یابد یدشمن ها نیشکل ب نیتر بیرو به عج وندیپ کی داره

 ....ماجرا خبر داشته باشه نیاز ا یخودش سر سوزن یحت نکهیا بدون

 نیحالت ا نیتر یجزئ نیو ا شهیم بیدست هرولد ترک بیعج یدست شارل با گرما یدر اون لحظه، سرما تنها
 !توافقه

 ....خ بره در جادو کردنه یپر از سرباز ها اتاق

 ....مختلفه یتا دور اتاق پر ازخدمتکار ها دور

 ...شده رهیشارل خ یجد یبه چهره  یبا نگران یسوف

 ”!ارانایا انای انای":کنهیمدام زمزمه م یدنیس

 یدر حال جار یدنیزبون س یرو یبیها باشه که با سوز عج نانتینوع دعا به زبون ساتر کی دیجمالت شا نیا
 ....زنهیقبل رو صدا م یداره روح ملکه  یبه آروم یدنیکه س دوننیرو م نیهمه به قطع ا یشدنه ول

 .....از سالها تجربش جهت جادو کردن استفاده کنه و منتظره که اگر الزم شد ستادهیا یگوشه ا آرتور
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رو تَر  ارانایصورت ت ینشسته و به آروم ارانایاز سکوت و ترس فرو رفتن و ساشا کنار تخت ت یبیدر خال عج همه
 ....کنهیم

 شهیزانو هاش خم م یجلو اومده ،رو یکاف یبه اندازه  کنهیحس م یو وقت شهیم کیکم کم به تخت نزد هرولد
 ....نهیشیو م

 ”!دختر متنفرم نیمن از ا":گهیو با خودش م ندازهیبه چهره معصوم دخترک م ینگاه

تا اجازه نده هرولد به ملکه صدمه  ادیتر ب کیشارل نزد شهیکه باعث م زنهیم یپوزخند یمصنوع یلیبار خ نیا
 ”!بزنه

 .... چرخوننیشده م یکه زخم یرو به سمت قسمت ارانایت یخدمتکار ها به آروم ریو سا ساشا

اون ":شهیاتاق بلند م یسالن خارج یاز تو یالر یکه صدا برهیم ارایدستش رو به سمت زخم ت یبه آروم هرولد
چطور کشته  اراناینداره که ت یخواهرش فرق ایاون  ی...برادیرو خودش بکشه...شما خبر ندار ارایت خوادیم یعوض

طرف  یشارل....من ب ریوز یکرد یگبه هدف خودشون برسن....اشتباه بزر  خوانیبشه ...اونا هر جفت م
 ”!احمق ها دیبه شما کمک کنم...شانس نجات ملکه رو از خودتون گرفت تونستمیبودم..م

وجودش  تی،عصبان شهیم یکه توسط سرباز ها داره به سمت زندان راه یالر زیآم دیتهد یصدا دنیبا شن شارل
 دیببر":زنهیخروج از اتاق داد مو با  رهیگیرو فرا م

 نید،ای،در ضمن درها رو هم محکم ببند دیریزندان هاست و با جادو قدرت حرکت رو ازش بگ یتو دشیبنداز
 ”!رغم جادو کردن خوب بلده یراه فرار کردن رو عل یعوض

بسته شدن  یکه صدا بندهیو با جادو در را محکم م شهیم ارانایجمله به سرعت وارد اتاق ت نیبا گفتن ا شارل
 ”!تر دامن بزنه شیب یبه وحشت همگ شهیدر باعث م

 !دهیکه شارل به نشونه موافقت سرش رو تکون م ندازهیبه شارل م ینگاه هرولد

 کنهیو زمزمه م بندهیو چشم هاش رو م برهیدوباره دستش رو به سمت زخم م هرولد
 " . ...روسی...عاتاپوس...هوسیسیل":

 ...کنهیجمله رو تکرار م نیر ابا نیچند هرولد

 ....کلمه رو هم ندارن کیسکوت کردن و جرئت گفتن  همه

 ". روسیوس،عاتاپوس،هیسیل":گهیبار محکم تر م نیا هرولد

و نفس هاش  رهیم یبه سمت سرخ ارانایت یکه کم کم چهره  دهیزخم ادامه م یدستش رو در جهت درازا هرولد
 "...شنیکوتاه تر م

 ...به شارل زنهی....و زل م شهینگران م یسوف

 ....شهیبدتر م ارانایو هر لحظه حال ت کنهیدوباره و دوباره ورد رو تکرار م هرولد
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بسته وجود  یتا کنارش بزنه که هرولد با چشم ها رهیبه سمت هرولد م عایگول خورده سر کنهیکه حس م شارل
 ....رهیگیشدن شارل رو م کینزد یو با دست آزادش جلو کنهیشارل رو حس م

 ....شده دیکرده و دچار ترد ریگ یدوراه نیب شارل

 ....دهیرو نشون نم نیا ارانایرو داشته باشه اما حال ت ارانایکه هرولد قصد جون ت ادینظر نم به

به نفس نفس  شهیکه در حال افزا یرنگ دیمه سف دنیبا د یتمام اطراف تخت رو فرا گرفته....سوف یظیغل مه
 ...فتهیم

 .....و مشخصه که اون هم مثل همه آشفته است دهیرو فشار م یسوف یدست ها یبا نگران یدنیس

 ....ارانایزل زده به ت یو چهار چشم کنهیرو زمزمه م یبیعج زیلب چ ریز آرتور

 ....کنهیم دنیع به بارشرو یدیو بارون شد شهیآسمون زده م یتو یبیسکوت تلخ، رعد و برق عج نیا یتو ناگهان

 ...کننیحبس شده رو آزاد م یبه سرعت نفس ها همه

 ....هیخوب ینشونه  بارون

 ....شهیم بیشده در اتاق ترک دهیچییپ ظیو با مه غل رهیگیاتاق رو در بر م یفضا یخنک یبو

 ...کنهیهستن که هرولد به پنجره اشاره م ارانایاز طرف ت یرییتغ ایمنتظره نشونه و  همه

رعد و برق همه رو به ترس وادار  بیمه یکه دوباره صدا بندهیو اون رو م رهیبه سرعت به سمت پنجره م ساشا
 ....کنهیم

 اهیس یرنگ هرولد ،جرقه ها دیسف یانگشت ها نیتمرکز کنه و در اون لحظه از ب کنهیم یدوباره سع هرولد
 ....انیبه صدا درم یرنگ

 ....انهیدر حال جر ارانایهرولد و زخم ت یانگشت ها نیدر ب یباز شیآت هیشب یزیچ

 ....شهیهاشون حبس م نهیس یهمه تو ینفس ها دوباره

و و رد آخر رو  گردهیبر م ارانایازش دور شده ،دوباره به سمت ت یکاف یشارل به اندازه  شهیکه مطمئن م هرولد
 ”!وسیناندی،ف وسینیوس،لینیف":کنهیآروم تر زمزمه م

 .... واریبه سمت د دهیو هُل ش م دوهیبه سمت هرولد م عایها سر ناندیاسم ف دنیبار با شن نیا شارل

 ....رهیگیاتاق رو فرا م یتمام ارانایاز زخم ت یبیشده و نور عج ریکامال د اما

 ....گردنیبر م یو نفس هاش به حالت عاد شهیم دیکم کم دوباره سف ارانایسرخ ت ی چهره

 ارانایکه از طرف زخم ت یبیجیاراده به نور ع یحال ب نیدر ع یهرولد گرفته ول یهنوز دستش رو به شونه  شارل
 !زل زده شهیساطع م

 ....در تعجب فرو رفتن همه
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 ....سکوت رو نداره نیجرئت شکستن ا یکس

باشه،از  دهیپر یس وحشتناک*و*و انگار که از کاب دهیهم م یرنگش رو تو ییطال یابرو ها یکم ارانایناگهان ت که
 اهیمرد س هیشده بود... ی...زخمدمیرو د اتی.....درخت حاتی.....حاتیح":زنهیو داد م شهیتخت بلند م یرو

 ”!کرد ی....پوش...درخت رو زخماهیپوش....س

 لحظه بهت چند

نفس  کنهیم یو سع کشهیبه صورت داغش م یبرده،دستیتب به سر م یتو شیپ یکه انگار تا چند لحظه  ارانایت
 ...هاش رو کنترل کنه

 رهی، ساشا به سرعت به سمت آشپزخونه م رتشیگیو در آغوش م ادیبه سمتش م ارانایحال بد ت دنیبا د یسوف
 ...صورتش رو بشوره ارانایو ت ارهیتا آب خنک ب

 ...ندازهیم ارانایبه زخم ت ینگاه یدنیس

 ...ادیتر ب کینداره نزد جرئت

 ....رو درمان کرده ارایکرده و هنوز باور نداره که هرولد ت خیشدت  به

 ....فتهیزخم م ینگاهش به جا دوباره

 دیپوست سف یاما االن زخم رو شدیم ارانایزخم داشت باعث مرگ ت نیبود که ا شیپ هیچند ثان نیهم انگار
 !کامال محو شده ارانایت

 .... کشهیتخت دراز م یرو یدوباره با کمک سوف ارانایت

 ...کننیشروع به صحبت م ستادنیاتاق ا یکه تو یو افراد رهیکم صدا ها باال م کم

 ....رهیو به سمت اتاقش م شهیاز اتاق خارج م آرتور

 ...بشه یباعث شده که دوباره عصب اتیدرخت ح یادآوری

 .... ها و هم از ترس ثی....هم از حرف و حد شهیم یکم کم خال اتاق

 ...تا صحبت کنه کنهیم یسع ستیتنش ن یتو یهنوز جون نکهیبا ا ارانایت

 ...تا نفس هاش رو کنترل کنه کنهیم یزانو هاش نشسته و سع یاراده رو یهنوز ب هرولد

 یکنه،حتینم یکس ازش قدر دان چیاز دست داده اما ه یچقدر انرژ ارانایخروج سم از بدن ت یکه برا دوننیم همه
 ...کوتوله ها

 ...زهینفرت انگ یمرد ناج نیتصور شده،هم ارانایت یاهایرو یکه تو یپوش اهیمرد س کننیتصور م همه

 ...ستادهیو منتظر ا ندازهیهرولد م یخسته  یبه چهره  ینگاه شارل
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و  زنهیسربازان رو پس م یو تمام شهیبلند م نیزم یاز رو عایبزنه سر یحرف نیکوچک تر نکهیهرولد بدون ا یول
 ....دوهیقلعه م یبه سمت خروج

 رهیو به رفتن هرولد خ ستهیا یم رسهیدر م یبه خروج یکه وقت شهیپشت سرش از اتاق خارج م عایسر شارل
 ...شهیم

 کیدشمن بوده و  کی..چون کنهیهم مکث نم یا هیقلعه ثان نیکه در خروج از ا شهیم رهیخ یبه مرد شارل
 .....دشمن هم خواهد بود

مرد ":کنهیو با تاسف با خودش زمزمه م دوزهیدوباره و دوباره نگاه نگرانش رو به دشمن قسم خوردش م شارل
 ”!ستی...متاسفانه هرولد نستیکرده ،هرولد ن یکه درخت رو زخم یپوش اهیس

 ! ..شارل از درون ضجر بکشه شهیکه باعث م هیزیچ نیاما ،ا دونهیکس نم چیه

 محو خاطرات

 "داخل قصر؟ دیایب دیاجازه داد کرد؟چرایم کاریجا چ نیهرولد ا":کنهیو زمزمه م شهیبلند م یبه سخت ارانایت

من...اون تونست شما رو درمان کنه...آخه خواهرش توسط  یبانو":گهیو با من من م شهیهول م یکم یسوف
 ”!به ما کمک کنه تونستیبود که م یکرده بود و اون تنها کس یشما رو زخم شونیسم خانوادگ

 "به من کمک کنه،مگه هرولد دشمن ما نبود؟ دیچرا با":گهیو م دهیموهاش رو عقب م یبه سخت ارانایت

 پرهیحرف کامال رنگش م نیا دنیو پشت سرش نشسته با شن اراناستیت یکه در حال شونه زدن موها یدنیس
به نفع خواهرش  اتیح خواستیاون نم":گهیم یخاطر به آروم نیخونسرد باشه به هم کنهیم یسع یاما سوف

 ”!خاطر به ما کمک کرد نیآزاد بشه،به هم

که  ی...به طوریهستم سوف یفیضع ی...من ملکه مردمیپس واقعا داشتم م":گهیو م زنهیم یلبخند تلخ ارانایت
 ”!....ستمیشما ن یایتلخ و مسخرست،من متعلق به دن یلی..خشهیدشمنم هم نگران مرگ من م

طور  نیاصال ا":گهیو با داد م دهیکنترل خودش رو از دست م عایسر شنوهیرو م ارانایت یکه حرف ها یسوف
رو آزاد کنه و شما رو...شما رو به  اتیسراغتون تا ح ادی...هرولد دنبال منفعت خودشه...دستش برسه مستین

دفعه  نیالبته ا":گهیآروم تر م بار نیگفته پس ا یچ شهیمتوجه م خوابهیم تشیعصبان یوقت یسوف"قتل........
حفاظت  اتیاز ح دیتونیمن،شما با قدرتتون م یبانو دینیبب نیساعت ها تمر دی...چون شما بامیدیما اجازه نم

 ”!دیکن

 "من رو بکشه نه؟ خوادیخودش م":گهیهرولد چرا بهش کمک کرده با بغض م شهیکه متوجه م ارانایت

 ....شهیم رهیخ ارایت یو به چشم ها کنهیسکوت م یسوف

 ...شهیم رهیخ نیبه زم عایسر یدنیکه س گردهیبر م یدنیبه سمت س ارانایت

 "م؟یکن کاریچ دیاالن با":گهیو م پرسهیم یدیسکوت کنن ،سوال جد دنیم حیهر دو خدمتکار ترج نهیبیکه م ارانایت
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 دیبش یتا دوباره قو دیخوب بخور یو غذا دیاستراحت کن دیفعال با":گهیو م رهیگیرو م ارانایت یدست ها یسوف
 " ...من یملکه 

 " ....سایپس قسم تا":گهیم دیو با ترد ندازهیم یبه سوف ینگاه ارانایت

 ”!من یملکه  دیکنیقسم رو هم کامل م یبه زود":گهیو با غرور م دهیتکون م یسر یسوف

...همه جا پر از خون دمیپوش رو د اهیمرد س هی...من یسوف":گهیو با تفکر م کشهیم یقینفس عم ارانایت
و  رفتنیکه به درخت متصل شده بودند،تک تک به اعماق آب فرو م یبود...اکثر مردم کشته شده بودن...نوزادان

 یپوش...درخت رو زخم اهیمرد س هیشده بود... یکه زخم دمی...من درخت رو دشدنیاز درخت جدا م
 " ...دی..شاخواب نبود....انگار که خودم هم اونجا بودم. یکرد....سوف

باتوئه...االن  ارانا،حقیحق باتوئه ت":گهیو م کشهیم ارانایبه سر ت یدست یو به سخت پرهیم یاز صورت سوف رنگ
انتقال بدم....تو  نجایوقت مجبور نبودم به خواسته مادرت عمل کنم و تو رو به ا چیکاش ه یکه ا شمیمتوجه م
 ”!...نکن ر...اصال بهش فکیجوون یلیهمه درد خ نیمقابله با ا یهنوز برا

خاطرات مادرم نبوده و  دمیکه من د یزیچ یگیتو م یعنی":گهیو م رهیگیرو محکم تر م یسوف یدست ها ارایت
 "سه ...؟*و*همش کاب

تلخ  یلیخاطرات خ نیا":گهیو م زارهیم ارانایصورت گرم ت یو دست سردش رو رو دهیسرش رو تکون م یسوف
که مادرت به تو انتقال  هینشونه ا نیو آخر هیقیس حق*و*کاب نیبگم تمام ا دیحال با نیا ،بایلی..خارانایاند ت

 ”!نی...همیارین نکن خاطرات مادرت رو به زبو یداده تا با ما در ارتباط باشه،فقط سع

مرد  هیکرد... ینبود که درخت رو زخم یآخه....هرولد مرد":گهیو م دهیقورت م یآب دهنش رو به سخت ارایت
 داشیتر پ عیسر دی...اما ما بایسوف دمی....من صورتش رو ندستین ادمیپوش اما کوتاه قد بود..درست  اهیس
 ”!تا مجازات بشه میکن

 ....برهیخوابش م اریو بدون اخت خوابهیتخت م یرو یبه آروم ارانایکه ت ندازهیم ارایت یبه چهره  یقینگاه عم یسوف

 یسخت یلیاواخر خ نی...امیمراقبش باش نیتر از ا شیبهتره که ب":گهیو م گردهیبر م یدنیبه سمت س یسوف
 ”!کشهیدرد م شهیبُعد وجودش هم نیانسانه و ا مهین کیجسما هنوز  ارانایکه ت میفراموش کن دی.....نبادهیکش

صورت  یو دوباره به آروم نهیشیم ارایو در کنار تخت ت شهیکه ساشا همزمان وارد اتاق م دهیتکون م یسر یدنیس
 ...کنهیرو مرطوب م ارانایت

 ...رو به آشپز دستور بده یمناسب یشام غذا یتا برا شهیاز اتاق خارج م یدنیس

 ....رهیو به سمت اتاق شارل م ندازهیم ارانایبه ت یهم نگاه یسوف

 ...رسهیم یشده و صبح فردا به زود شب

 ...پنهان کرده رهیت یآسمون نگرانه و خودش رو پشت ابر ها یرنگ هم تو دیسف ماه

 .... هنوز در حال بارشه آسمان
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 ....ندازنیچنگ م یوجود دارن که به دل سوف یادیز یها زیچ دونهینم یاوصاف هنوز کس نیا با

 ....کرده یرو زخم اتیکه درخت ح یمرد

 ... به مار نگهبان داده بشه دیکه با یخون ی قطره

 ...که هنوز درگروئه یاتیح گردنبند

 !راز فاش نشده نیکس ا چیه شیاما هنوز پ یو هم سوف دونهیکه هم شارل اون رو م یقتیدست آخر حق و

 روال قبل همان

 ....که شارل پشت اون نشسته رهیم یزیو به سمت م کنهیبه سرعت در اتاق رو باز م یسوف

،شارل سکوت رو بشکنه و با  شهیباعث م رشیکه نگاه خ نهز یو به شارل زل م کنهیسکوت م یکم یسوف
 "؟یافتاده سوف یاتفاق"بگه : یخونسرد

محتاطانه  یلیو خ کنهیم یباز دشیدامن سف یو با گوشه  خورهیاز حالت خونسرد شارل جا م یکم یسوف
 ”!...ارهیم ادیرو به  زی...شارل...اون داره همه چاراناستیدر رابطه با ت":گهیم

 هیزیچ قایدق نی..امیمانعش بش میتونیما نم":گهیآروم م یلیو خ کنهیم یروبه روش باز یبا کاغذ ها یکم شارل
 ”!خواستیم ارانایکه ا

 "تو حالت خوبه شارل؟":گهیآروم تر م یلیو خ شهیتر م کینزد زیبه م یبار کم نیا یسوف

...پس میپس گرفت یالماس رو از الر":گهیو م کنهیو بحث رو عوض م ارهیبار کامال سرش رو باال م نیا شارل
 ”!میپسش بد شیبهتره که به صاحب اصل

 ”!خوادیرو م ارانایمار نگهبان خون ت":گهیو م شهیم نیغمگ یسوف

الماس بدردمون  یوقت":گهیم یعصب یلیخ رهیکه دوباره با کاغذ ها ور م یو در حال کنهیاخم م یکم شارل
 ”!هم در کار نخواهد بود ینخوره،خون

 " ...یفکر هیشارل،بهتره که خودم  یهست یتو االن عصب":گهیو م ارهیو صداش رو باال تر م شهینگران م یسوف

 ”!یریبگ میتو سر خود تصم خوادینم":زنهیبار محکم داد م نیا شارل

 میتا الماس رو پس بد میفتیاالن راه م نیهم":گهیکه شارل آروم تر م دوزهیم نیرو به زم نشینگاه غمگ یسوف
 ”!میزنینم یحرف اوردهین ادیرو به  زیخودش همه چ ارانایکه ت یو تا زمان میریگیرو هم پس م اتی،گردنبند ح

موافقت سرش  یحال به نشانه  نیاول نداره با ا یبه دو جمله  یربط چیآخر ه یجمله  دونهیم نکهیبا ا یسوف
 ! ...ستیکه شارل امشب واقعا حالش خوب ن کنهی درک م،چون کامال دهیرو تکون م

 معامله،بازگشت به خود فسخ

 ....شهیوارد غار م یبه آرام شارل
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 ...شدن هستن دهیچیدر غار در حال پ یبیعج یها صدا

 ...شهییجادو یکه مار نگهبان در حال امتحان کردن قدرت ها انگار

 ....دنیکه ممکنه به سقف چسب ییو تا جا انیبه نظر م دهیها کامال ترس خفاش

 ”!میتر باهاش حرف بزن عیبهتره که سر":گهیو م ندازهیم یبه صورت نگران سوف ینگاه شارل

 ...شهیروشون ظاهر م یکه مار نگهبان ناگهان جلو گردهیو بر م دهیتکون م یسر یسوف

 ...مار قهقه بزنه شهیکه باعث م کشهیم یبلند غیج یسوف

الزم  یگرفتم..گاه ادیکه  هیدیجد یاز شگرد ها":گهیم عیسر یلیکه مار خ کنهینثار مار م یا وونهیلب د ریز شارل
 "شارل؟ ری...نه وزیبش بیغ یکه بتون

 ”!رو پس بده اتیگردنبد ح":گهیم یو جد کنهیبحث رو عوض م عیسر یلیخ شارل

 ...کنهیم رییو رنگش تغ شهیجمله چهرش کامال عوض م نیا دنیبا شن مار

 ...کردن سیه سیبه ه کنهیو شروع م ارهیم رونیو زبونش رو ب ادیجلو تر م یآرام به

 ”!یسوف اتیگردنبد ح":کنهیدوباره تکرار م شارل

 ”!صبح شده باشه دونمیم دیبع":گهیم یجد یلیو خ شهیم کیبه شارل نزد یکم مار

 ”!یکه گردنبد رو پس بد دمیو به تو دستور م نمیسرزم نیا ریمن وز":گهیو م شهیم یعصب شارل

...ملکتون رو نیالماس رو پس آورد دونمیم":گهیم یجد یلیو خ ادیبه سمت مخالف شارل به حرکت در م مار
حرفهاست  نیبدتر از ا یلینجات داده...نوچ...نوچ ..نوچ....واقعا مسخره است...وضع شما خ یا گهیهم کس د
 ”!....ریجناب وز

 "هست؟ ،حواستیکنیم نیتوه سایتا یاز مقام ها یکیبه  یتو دار":گهیبا داد م خورهیخون خونش رو م که شارل

 یصندوقچه  کیکه باعث  کنهیرو زمزمه م یو و رد رهیسمت راست غار م واریو به طرف د زنهیم یپوزخند مار
 ....غار ظاهر بشه یرنگ در گوشه  یقهوه ا

 نیگردنبند،گرچه ا نمیا":گهیو م کشهیم رونیرو ب یسوف اتیو گردنبند ح کنهیدر صندوقچه رو باز م یبه آروم مار
االن فسخش  نیکه هم ،بهترهیسوف هیعصبان یلیمرد جوان خ نیا ادیبه نظر م یما نبود ول یاز معامله  یجزئ
 ”!نه؟ میکن

 ! ...شهیو پشت شارل پنهان م گردهیو به سرعت به سمت عقب برم رهیگیگردنبند رو از مار م عایسر یسوف

 ....ادیو به سمت شارل م کشهیم رونیرو ب یا نهیو آ رهیدوباره به سمت صندوقچه م مار

 "مرد جوان؟ ینیبیم یچ":کنهی...زمزمه مسیه سیو با ه رهیگیشارل م یرو درست روبه رو نهیآ

 ”!نمیبینم تونمیخودم رو هم نم ی....حتیچ چیه":گهیم تیو با جد ندازهیم نهیداخل آ یقینگاه عم شارل



 

 
63 

که  یامواج کدر نیبرات دارم...از ا شنهادیپ کیافتاده اما  یچه اتفاق دونمینم":گهیو م ادیتر م کینزد یکم مار
...خودت یکنیخودت رو هم فراموش م یحت یطور نیشارل،ا ریکن...از گذشته ها فرار نکن وز یدر اطرافته دور

 یواقع یسایتا کیکه  یبا افتخار زمزمه کن یتونیم ینیبب نهیآ نیخودت رو تو ا یکن...هر وقت تونست دایرو پ
 ”!یهست

بزنه که مار دوباره  یحرف خوادیو م شهیم رهیخ نهیآ ریاز تصو یخال ی شهیو به ش رهیگیدر درست م نهیآ شارل
معامله  کی...دیالماس من رو فراموش نکن":گهیباشه ،م فتادهین یو انگار که اتفاق دهیرنگ م رییمثل اول تغ

 ”!قراره فسخ بشه یوقت یدو طرفست حت شهیهم

و به  دهیو به مار م ارهیدر م فشیک یالماس رو از تو یکه سوف زنهیم یزیحرف لبخند طعنه آم نیبا گفتن ا مار
مرور  ی،گاهیسوف یجنگ باش یبهتره آماده ":گهیم یگوش سوف یآروم تو یلیکه مار خ شهیخم م یاحترام کم

 ”!دوباره خاطرات هم واجبه

و بدون توجه به شارل  گردهیبر م عیسر یلیکه مار خ ارهیسرش رو به سمت باال م یو کم شهیدچار لرز م یسوف
 ...کنهیبه سمت اعماق غار حرکت م یو سوف

سقف غار  یحرکت رو یکه خفاش ها ب شهیو رد خوندنش باعث م یو تنها صدا شهیغار محو م یکیتار یتو مار
 !چنبره بزنن

 ناندیف نیدر سرزم انفجار

 ....رنیکه منتظر اون هاست م یرنگ دیسف یو شارل به سمت پرنده  یسوف

 نییانفاجار از پا کیمثل  یبیمه یمار نگهبان هستن که ناگهان صدا یدو سکوت کردن و غرق در حرف ها هر
 !انیب رونیاز الک خودشون ب شهیاعث متپه ب

 ناندیف نیصدا از طرف سرزم":گهیو با ترس م شهیم رهیشهر خ نییو به پا دوهیبه سرعت به سمت دره م شارل
 ”!هرولد شروع کرده کردمیکه فکر م یزیمن زودتر از چ یهاست....خدا

که شارل همزمان با سوار شدن  شهیپشت سرش سوار پرنده م یو سوف نهیشیپرنده م یبه سرعت رو شارل
 ”!عجله کن سایح":زنهیداد م یسوف

 .....ادیرنگ به پرواز در م یپرنده با تمام توانش در آسمان خاکستر و

 خون یبرا خون

رو درست  یبزرگ یطور که با دست هاش جرقه ها نیو هم شهیمحکم وارد قصر م ییبا سرعت و قدم ها هرولد
باشه که  یزیاگر خالف چ ی،حت رمیوجه به خواب نم چیبه ه زمیا خونت رو امشب نرآنجال،ت":کشهیداد م کنهیم

 ”!...پدر گفته

 یهاف یبزنن ،حت یتا حرف کننیها لب باز نم ناندیو ف برنیاز اتاق پناه م یاز ترس به گوشه ا یها همگ خدمتکار
 !کنهینم یهم دخالت

 .... شهیم یخارج و وارد سالن اصل یداد هرولد به سرعت از اتاق دنیبا شن آنجال
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پس باالخره متوجه ":گهیو با همون چهره و نگاه به ظاهر آرومش م کنهیرنگش رو جمع م یبزرگ و مشک دامن
کنم  ییرایاالن با قدرت مطلقم ازت پذ تونستمیتا م مردیم یعوض یارانایاون ت خواستیبرادر،گرچه دلم م یشد
 ....نرفت شیپ دیکه با یخوب متاسفانه نقشه اون طور یول

 ناندیف هی گهینداره چون تو د یاالن هم از نظر پدر منافات نیخون تو هم ختنیهر صورت منم موافقم چون ر در
 ”!یهرولد...تو به دشمن خودت کمک کرد یستین

تو ":زنهیو عبوراند داد م ییدست هاش در حال جابه جا نیب یو همون طور که جرقه ها شهیم یعصب هرولد
 "؟یبزن نیبرادرت رو زم یخواستیم نکهیاز ا یکنه؟خوشحالی،روح پدر االن به تو افتخار م یکنی؟فکرمیکرد کاریچ

به جرقه  ییپاسخ گو یو دست هاش رو برا رهی،به سمت عقب م ادیهمچنان که هرولد قاطعانه جلو م آنجال
همه  یبه جاودانگ دنیرس یداده که برا ادیه من پدر ب":گهیو با داد م کنهیدر حال آماده شدن هرولد گرم م یها
 یمزه ا یاز همون اولش هم پسرلوس ب ؟تویاما تو چ کنهیبه من افتخار م شهیموانعم رو کنار بزنم...اون هم ی

مثل تو متاسف  یاز داشتن برادر شهیهم ؟منیکردیپدر عمل نم یکدوم از حرف ها چیبه ه تیکه در واقع یبود
وقت...اما  چیو اداست...ه یتو ظاهر یرفتار ها یکه همه  دیفهمیوقت نم چیبودم و هستم هرولد.... اما پدر ه

 ”!فاجعه ادامه داشته باشه نیا زارمیاالن پدر مرده و من نم

زمزمه  یو عصب دوهیو به سرعت به سمت آنجال م کشهیحرف ها نعره م نیا دنیبا شن هرولد
 ”!وسینیپاتیه":کنهیم

 کنهیبلند م نیپا از زم عایکه آنجال سر شهیدست هرولد به سمت آنجال ساخته م یاز جرقه ها بیعج یریمس
 ! دهیم یو جا خال

چون پدر عاشق تو  دونستنیتو رو پادشاه م شهیهم":گهیو م زنهیدادن قهقه م یهمزمان با جا خال آنجال
 کیبه تو به چشم  شهی....اون همیها بش هیمثل خودش لرد سا یتونیکه تو م کردیبود....پدر احمق من فکر م

ها  ناندیتک پسر ف شهیماحمق سپرد....تو ه یرو به تو نیو ساده لوحانه سرزم کردیپسر موفق نگاه م
ها احمقن که به تو اعتماد  ناندیف ی....همه یها بود هی....قدرت مطلق سایمردم بود نیا ی.....ستاره یبود

 ”!....فتهیاتفاق ب نیا زارمینم گهیمن د یتا به امروز از آنه تو بوده هرولد ول زیه چکردن...هم

 ”!ونوسیسانیه":زنهیو داد م کنهیجابه جا م یشونه اش رو کم یمار رو آنجال

 ...شهیبه طرف هرولد فرستاده م یقرمز رنگ محکم یبا داد آنجال اشعه  و

 ...زنهیو پوزخند م شهیجدا م نیو از زم کوبهیم نیراستش رو به زم یو پا کنهیخودش رو خم م عایسر هرولد

ما نوشته  یکه پدر برا یقهرمان قصه ا":زنهیکه هرولد داد م شهیم یداده حرص یخال یهرولد جا نکهیاز ا آنجال
 ”!....به اسم اعتماد و احساس وجود نداره یزیوجودت چ یچون تو یبازنده ا هی شهیمنم آنجال،تو مثل هم

ها مثل  ناندیندارم هرولد،ما ف یازیبه اسم قلب و احساس ن یزیمن به چ": کشهیم غیو ج شهیم یعصب آنجال
 ”!؟یکرد م،فراموشیندار یازیاحمق به قلب ن یها نانتیاون ساتر
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حاضرم تو ":گهیکه آنجال با نفس نفس زدن م کنهیمحکم تر آماده م یگلوله ا یدوباره دست هاش رو برا هرولد
 ”!یرحمانه کشته نش یجنگ ب نیا یو تو یدست خودم قبول کنم ،البته اگر خودت بخوا ریرو به عنوان ز

که آنجال به سمت  فرستهیو به سمت آنجال م کنهیاز آتش رو آماده م یبزنه ،گلوله ا یحرف نکهیبدون ا هرولد
 ....دهیم رهیو غ وسیل فانانمث یتر یقو یو جواب برادرش رو با جادو ها کنهیسقف پرواز م

 .....فرستنیاز رعد و آتش م ییو برادر هر دو به سمت هم گلوله ها خواهر

و دست  شنیهردو خارج م یدست ها انیرعد از م یو گلوله ها زنهیهر دو نفرت و غرور موج م یچشم ها در
 ...کننیاصابت م واریآخر با د

 یدعوا نیا ی جهیو منتظرن تا نت دنیترس یخروج از اتاق رو ندارن و همگ ایجرئت ورود و  یها همگ ناندیف
 ....مشخص بشه یناگهان

 یشیجنگ خودت اول از همه کشته م نیا یخوبه...خوبه...چون تو":زنهیداد م یعصب هیبدون توجه به بق هرولد
 !آنجال یرسیدادن نم شنهادیبه پ گهیو د

به برادرش زل زده  یکه چهار چشم یو در حال کنهیموضعش رو عوض مو  زنهیم یدوباره در هوا چرخ آنجال
 "!....جناب لرد هیقشنگ یآروز":گهیو با تمسخر م فرستهیم نیآتش ی،پشت سر هم به سمت هرولد گلوله ها

 ...رو گرفته مشیتصم هرولد

 ...شهیعوض نم آنجال

 ....کنهیبه مردم خودش هم وفا نم یحت

 ....نابود کنه خوادیکه برادرش رو هم م دهیرس ییپا گذاشته و به جا ریپدرش رو ز یها هیتوص یتمام

 یت*ن*ا*ی*خ نیچن یرایهم پذ نشی....سرزمخورهیت کار به دردش نم*ن*ا*ی*خواهر خ کیکه  دونهیم هرولد
 ...ستین

 ...پدرشه نی...و خالف قوانشهیگرون تموم م یلیخ ناندیف نیت به عهد در سرزم*ن*ا*ی*خ

وقت به تو  چیه کنم،پدریآره...حاال که دقت م":گهیو م دهیو به کارش ادامه م کنهیم ینقشش رو عمل پس
 یتونیوقت نم چیسپرده شد،تو ه یکه بعد از مرگ مادر کامال به فراموش یبود یفرزند شهیداد،تو هم ینم یتیاهم

 ”!وقت چیآنجال ه یقدرت مطلق بش

 ....فرستهیرعد رو به سمت برادرش م یو پشت سر هم گلوله ها شهیحرف قرمز م نیا دنیبا شن آنجال

 ....معلم ها قبال آموخته نیماهر تر شیجادو رو پ یرزم یچون هنر ها هیدادن کامال حرفه ا یهرولد در جاخال اما

اد ص در اومده د*ق*شکل به ر نیرحمانه تر یداغ خواهرش به ب یگلوله ها یباز انیهمون طور که در م هرولد
...تنها من رو صدا کرد و اوردیهم از تو ن ینام نیکوچک تر یمرگش تو رو فراموش کرد و حت یپدر لحظه ":زنهیم

 ”!آنجال مونمیلرد م کی شهیرو به دست من سپرد،من تا هم نیسرزم
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و با  کنهیآخرش جمع م یضربه  یبار تمام قدرتش رو برا نیو ا ادیبه لرزه در م نیو زم کشهیم یبلند غیج آنجال
آتش  یجادو خی یکه هرولد در برابر گلوله  کنهیم تیرو به سمت هرولد هدا خیاز  یبزرگ یتمام توانش گلوله 

 ”!اسایآتا":زنهیو داد م رهیگیرو به کار م

 !رهیگیکل قصر رو فرا م یبیمه یو صدا دهیرخ م یداغ آتش انفجار بد یو ضربه  خیمهلک  یبا برخورد گلوله  که

 .....کنهیاتاق رو پر م یو دود و خاکستر فضا زهیریقصر فرو م واریاز د یطلسم، قسمت یشدت برخورد و انرژ از

 ....رهیافتاده م نیزم یکه اتاق رو فرا گرفته به سمت آنجال که رو یظیغبار غل انیدر م هرولد

تا جادو رو شروع  رهیگیو کف دستش رو صاف به سمت هرولد م شهیبلند م یهرولد به سخت دنیبا د آنجال
 ...کنه

 ...بار دو بار سه بار هی

 ....فتهینم یاما اتفاق کنهیبار پشت سر هم ورد رعد رو زمزمه م نیچند آنجال

 "بود؟ نیمقابله با من هم یقدرتت برا تیتموم شد خواهر؟نها تیانرژ":گهیو م زنهیم یپوزخند هرولد

جادوش  یبرادرش انرژ یحرف ها ریهرولد رو خورده و باز هم تحت تاث یکه گول حرف ها شهیمتوجه م آنجال
که هرولد جلو تر  شهیم رهیخ شهیم کیبه صورت هرولد که بهش نزد یو نگران ی...آنجال با ناتواندهیرس انیبه پا

د دستشه دا یآنجال تو یکه خرخره  رو همون طو دهیو فشار م رهیگیآنجال رو با دست راستش م یو گلو ادیم
 ”!یت کن*ن*ا*ی*به من خ یخواستیکه م":زنهیم

 ....دهیرس انیبه پا شیقدرتش هم چند لحظه پ یو تمام دهیآنجال کامال پر رنگ

 ...نهیشیهرولد م یشونه  یو رو ادیچپ آنجال به سمت دست هرولد م یشونه  یکوچک از رو مار

 ...هیباز انیکه پا یعنی نیا

 ....رهیآنجال به سمت نزول م یو فروغ چشم ها شهیآخر جنگ هم توسط مار نواخته م سوت

 ....رسهیم یو مرگش به زود دهیآنجال ته کش قدرت

 د؟یبد یمن رو باز یکشینقشه م امیلیبا و":دهیکه هرولد ادامه م شهیتر م دیصورتش هر لحظه سف رنگ

 د؟یرو غصب کنمن  یپدر نیوسط تا سرزم دیکشیکثافت رو م یالر

 د؟یرو تحت سلطه بکش چارهیب یها ناندیته ته تهش ف که

 م؟یها احمق ناندیف ایوقت من و  اون

 ؟یو مات کن شیها رو ک ناندیو ف یتا مهره هات رو حرکت بد نمیشیحرکت م یب یکرد فکر

چشم هام رو کور کنه و  یکه جاودانگ ستمین یاون احمق ستم،حداقلیآنجال، من احمق ن یکنی...اشتباه منه
 "!مردمم رو بسپارم دست خواهر احمقم
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آنجال وارد  یکه به گلو یهرولد فشار یو با هرجمله  پرهیجمالت به شدت م نیا دنیصورت آنجال با شن رنگ
 ... شهیتر م شیتر و ب شیب شهیم

 ”!ی..م..ما رو ..ندار یپادشا...پادشاه اقتی...تو....ل":گهیم یو به آروم کنهیلب باز م یبه سخت آنجال

 .... فتهیکه آنجال به تَقاَل م کنهیتر م شیفشار دستش رو ب هرولد

،با  رنیفرو م یهَم ش به خواب ابد یرو یکه چشم ها یو با همون حالت رهیم نیآنجال کم کم از ب یاریهوش
 ”!هرولد..... قلب یقلب دار نتیس یوقت بهت نگفت که تو تو چیپدر ه":کنهینفرت زمزمه م

 یبی....هرولد با حس عج شهیآغشته م زهیریم رونیخواهرش به ب یکه از لب ها یهرولد به خون یها دست
و انزجار تمام صورتش رو فرا  زنهی...هرولد نعره مفتهیم نیزم یجان رو یو آنجال ب کنهیخواهرش رو رها م

 ....رهیگیم

 ...خون و مرگ تمام قصر رو در برگرفته یها با ُشک در سکوت فرو رفتن و بو ناندیف

 .... زنهیدوباره و دوباره نعره م هرولد

 .....لرزهیقصر تماما از وحشت م و

 ...امکان نداره نیا

 !داشته باشه نشیس یتو یقلب تونهینم هرولد

 مهیس ن*و*کاب

اتاق  یها واریبه د یو نگاه دهیفشار م شیشونیپ یو دستش رو رو شهیتخت بلند م یاز رو یبه آرام ارانایت
 ...ندازهیم

 .........نگرانهزنهینفس م نفس

 .....کنهیرو باور نم دهیکه د یزیچ هنوز

 .....کنهیو خوابش رو مرور م کشهیدستش رو به سرش م دوباره

 ....پرسهیخودش م از

 روز گذشته؟ چند

 وقته که خوابه؟ چند

 ها بهش کمک کرده تا دوباره زنده بشه؟ هیکه هرولد پادشاه سا شهیباورش نم هنوز

 فرصت به هرولد بدهکاره؟ کیاالن  ارانایت یعنی

 کنه؟ کاریچ دیبا یعنی
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 بجنگه؟

 بکشه؟ کنار

 ره؟یبگ ادیرو کامل کنه و جادو  سایتا قسم

گوزنه  کی سر هیکه شب یبزرگ ی نهیو به سمت آ شهیبلند م یتخت به آرام یو از رو دهیسرش رو تکون م ارانایت
 .....رهیم

 ...داره نهیآ نینسبت به ا یبیعج حس

 ....شهیواضح تر م دیسف یبا رو یدختر ی،چهره  شهیتر م کینزد نهیچه که به آ هر

 .... افته...چقدر بزرگ شده یمادرش م ادیو  کشهیبه صورتش م یدست ارانایت

 .....بکنه یکار دیبا

 ....دوهیم یو به سمت سالن اصل رهیگیفاصله م نهیاز آ عایسر

 ....شهیزده و نگرانه نم رونیکه هراسان از اتاق ب یمتوجه دختر یشلوغه و کس سالن

 ....تنه بزنه هیباز کردن راهش به بق یبرا شهیمجبور م یگاه یو حت دوهیبه سرعت به سمت اتاق شارل م ارانایت

که  ییو بعضا کوتوله ها انیاشراف زاده ها به حساب مدارند و جزو  یبزرگ یهاشون گوش ها یکه بعض یمردم
 ....دارند و از جادو کردن هم محروم اند یقرمز یقد کوتاه و گوش ها

و  کننیم جادیا وارید یرو تو یمیعظ یو با جادو درها خوننیرو م یمردم گوش دراز و رد یهر از گاه نیب نیا در
 کننیرو ظاهر م یجالب یها زیهم با ورد چ ی...و گاهرندیم ینامعلوم ناشناخته ا یبه مکان ها

 ....کنندیحمل م ایرو جابه جا و  ازشونیمورد ن لیهم توسط جادو وسا یگاه

تر حرف بزنه ،اما  شیملکشون باشه ب ادیکه به نظر م یبشه و با مردم کیکه به اون ها نزد خوادیدلش م ارانایت
 !شارل صحبت کنه ،یمیقد ریزراجع به خوابش با و دیبا زیقبل از هر چ

به احترام فکر  نکهیو بدون ا برهیو دوباره سرعتش رو باال م رهیگیسرعت نگاهش رو از مردم در حال جادو م به
 ”!ییجا نیا ریوز گفتیم یسوف":گهیو م کنهیحالت ممکن در اتاق رو باز م نیتر انهیکنه با وحش

 ساخته و منتشر شده است (wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا

 ....شهیم رهیخ ارانایو به مردمک چشم ت گردهیبر م عایسر ارانایداد ت دنیبا شن شارل

 ....رنیانتقام بگ خوانیشده که م ییها یپر هیشب دیبا اون لباس سف ارانایت

 .... قرمز شده تیکه از عصبان یبا اون صورت مخصوصا

 ارانایبه ت یواضح یو با نگران کنهیبه سرعت در اتاق رو باز م یکه سوف کشهیبه موهاش م یدست یبا نگران شارل
 "ارا؟یت یدید یچه خواب":گهیو م شهیو م رهیخ
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 .....کرده یآقا درخت رو زخم نیپدر ا":گهیو م ندازهیم یبه سوف ینگاه ارانایت

 .....زمونهیشارل عز ریپوش پدر وز اهیس مرد

ت کار بوده اما لب باز نکرده تا مبادا سلطنت و مقامش از دستش *ن*ا*ی*پدرش خ دونستهیرد مم نیا یسوف
 ! ....خارج بشه

رو  اقتشیچون ل کنمیم دیخائن رو به زندان هاست تبع نیا نیسرزم نیا یاالن به عنوان ملکه  نیهم من
 "...داره

 ”!ارایت":گهیو با التماس م رهیگیرو م ارانایو دست ت ادیجلو م عایحرف سر نیا دنیبا شن یسوف

 ... رهیگیرو م یحرف زدن سوف یو جلو ادیم کیکه قرمز شدن نزد ییبا چشم ها شارل

بزرگ  یکه ملکه  یزیهر چ":گهیو م کنهیم میتقد ارانایو به ت کشهیم رونیرو ب رشیو شمش شهیزانو خم م یرو
 ”!من یبانو فتهیامر کنن اتفاق م

 " ....دهیخواب رو ند یشارل اون هنوز همه ":زنهیو داد م شهیم یعصب یسوف

 ....کنهیسکوت م یو سوف ارهیدستش رو باال م شارل

 "ه؟یچ هیقض یسوف":گهیو با ترس م کنهیم یجیاحساس گ ارانایت

ن فقط رو بفهمه....اال زیهمه چ خوادیم ارانایکه ا یبزار همون جور":زنهیبزنه که شارل داد م یحرف خوادیم یسوف
 ”!نیپدر من بوده...هم کیپوش ا ر اهیکه بدونه اون مرد س هیکاف

 ...شهیم رهیرو به روش خ واریو به د کنهیسکوت م یسوف

از امروز  یدست مادرم بود ول زیتا به امروز همه چ":گهیم تیبار با جد نیو ا ندازهیبه هر دو م ینگاه نگران ارانایت
 ....طبق دستورات من اداره بشه نیسرزم نیبه بعد قراره که ا

 ....از خودم ضعف نشون بدم خوامینم

 ...جا چه خبره نیا فهممیخودم م پس

 ”!بخشمیت کار ها رو نم*ن*ا*ی*باشه که من خ ادتونی فقط

رنگ از گونه  یقطره اشک آب کیکه هم زمان با خروج اون  شهیاز اتاق خارج م عایجمله سر نیبا گفتن ا ارانایت
 ....شهیمحو م نیو در زم زهیریم نییبه پا یسوف راست

 یوحش ی اچهیدر

 ...رو کنترل کنه زیهمه چ دیبا کنهیحس م ارانایت

 ....قابل تحمل تر شده ریهم غ دیکه با یزیاز اون چ تیوضع

 ....کنهیکار رو سخت م نیو ا هیهرولد چ ینقشه  دونهینم هنوز
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 ...کنهیو به تن م کشهیم رونیکمد ب یهم داره از تو یبلند یها نیرو که آست یرنگ یلباس دراز آب ارایت

 ":کنهیزمزمه م نهیآ یو تو دهیبدون توجه، اون ها رو عقب م یاندازه بلند شده ول یرنگش ب ییطال یموها نکهیا با

 "بکنم؟ دیبا کاری....بهم بگو...چکنمیرو حس م نی...ایگفتن دار یبرا یکه حرف دونمی...منهیآ روح

 ...ادیبه حرف م نهیو آ زهیریبه هم م نهیدورن آ ریجمالت تصو نیزمزمه شدن ا با

 ....خواست ییمادرت هم به سراغ من اومد....و از من راهنما شیکه سالها پ ادمهی.....ارانایت"

 ”!وقتش نشده باشه دونمیم دیبود....اما االن بع رید یلیدرست بشه خ زیهمه چ نکهیا یموقع ها برا اون

هام رو جمع کنم و  روین دیبا ه؟منی...وقت چنهیروح آ":گهیم نهیو رو به آ کشهیخودش رو جلو م عایسر ارایت
 یبوده باعث شده درخت زخم ینکرده!پدر شارل کس یجنگ رو شروع کنم؟با هرولد؟اون درخت رو زخم

کرده پدر فوت  یکه درخت رو زخم یکس دونستی...اگر مادر مادیاز دست من بر نم یبشه....اون مُرده و کار
ها رو نابود کنم؟هرولد رو  هیخواد؟سایم یکشوند ؟اون از من چ نیسرزم نیشارله پس چرا من رو به ا یشده 

 "بکشم؟به سلطنت برسم؟

 گهید زیمادرت چ یخواسته  دیشا ارانایت":گهیم یو به آهستگ شهیکم جا به جا م نهیرنگ درون آ ینقره ا ریتصو
 ”!ها هست ناندیجنگ با ف یهم برا یمقابل ینقطه  شهی...همبوده. یا

بهتره برم و با هرولد صحبت کنم،رو در ": گهیم یبا کم حوصلگ ارهیسر در نم نهیروح آ یکه از حرف ها ارانایت
 ”!رو

تو رو هم بفرستم  زی..بهتره اول از همه چدهیآره...وقتش رس":گهیو بعد م کنهیچند لحظه سکوت م نهیآ روح
 " .... مادرت رو فرستادم شیکه چند سال پ ییهمون جا

 ...دهیبزرگ و متالطم رو نشون م یا اچهیو در کنهیم رییتغ نهیآ یتو ریتصو

 ...وجود داره قیدرخت حقا یوحش ی اچهیپشت در":گهیو م کنهیشروع به صحبت کردن م نهیآ روح

 ....دهیراه رو بهت نشون م اون

 ... باشن قتیعبور کنن که فقط دنبال حق اچهیاز در تونندیم یباشه تنها کسان ادتی ارانایت اما

 ”!داره یعواقب بد یدروغ بگ اچهیبه در اگر

که به درخت  دیگیرو م یا اچهیکجاست؟همون در اچهیدر":گهیم عایکرده سر دایپ یراه کنهیکه حس م ارانایت
 "شه؟یم یمنته اتیح

 "! .......کجاست یدونی...خودت مارانایت یکنیم داشیخودت پ":گهیو م کنهیم یخنده ا نهیآ

 ....اولش شده هیحرکت شب یثابت و ب نهیاما آ "دونمینم "زنهیداد م عایسر ارانایت

 "....یوحش ی اچهیدر": کنهیو سه بار با خودش زمزمه م کشهیم نهیبه آ یدست ارانایت
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 ...سخن گو درخت

 ....رهیو به سمت باغ م کنهیشنلش رو محکم م ارانایت

 ...ادیاز آسمون به سمتش به پرواز در م مرغیس یکه پرنده  کنهیرو صدا م سایو تا ذارهیقلبش م یرو رو دستش

 یو تو شهیبر پرنده سوار م یبه آروم ارانایاما ت شنیشگفت زده م مرغیس یپرنده  دنینگهبان با د یها سرباز
 ":کنهیه مگوش پرنده زمزم

 ”!سایببر تا یاصل یبا دختر آب ها حرف بزنم...من رو به چشمه  خوامیم

 نانتیساتر نیسرزم بیو در آسمان عج کنهیو به سرعت بالهاش رو باز م ارهیاز خودش در م یبیعج یصدا پرنده
 ....ادیها به پرواز در م

 ....ذارنیدر حال پرواز احترام م مرغیبه س یو همه به نوع کننیاز کنارشون عبور م یمختلف یها با شکل ها پرنده

 ...چهیپیم ارانایو بلند ت ییطال یموها یو باد در البه ال کنهیپرواز م اچهیبه سرعت به سمت در مرغیس

که چشمه بزرگ از  ییدر جا یبه آرام مرغیکه س شهیم رهیپاهاش خ ریز ی کهیدو ت نیبه سرزم جانیبا ه ارانایت
 ...کنهیم دیتول یبیعج یو صدا ها نهیشیم نیزم یرو شهیم ریکوه بلند سراز کی

 ...کنهیسکوت م سایتا یکه پرنده  کشهیم مرغیبه سر س یدست ارانایت

 ...رهیمضطرب به سمت آب م ییو با قدم ها کنهیشنلش رو باز م یبه آرام ارانایت

 .....دهیکه در خوابش د ستادهیا ییدرست در جا شهینم باورش

 یها یو در اون لحظه ماه ادیبه حرکت در م ارانایت یپاها نیدر ب عای....و آب خنک سرشهیبهت وارد آب م با
 ...کننیم یشروع به باز جانیاراده و با ه یب دیو سف یآب

 ....با آب ارتباط برقرار کنه کنهیم یو سع برهیآب فرو م یو با شک دستش رو تو شهیخم م یکم ارانایت

 "... .وسیسی....هروسینی.....سوسیآبان ":کنهیو زمزمه م بندهیو چشم هاش رو م زنهینفس م نفس

 ....کنهیو رد رو تکرار م نیا یا گهید بیعج یصدا ارانایت یبا زمزمه  همزمان

ارواح اجازه داده باشه ،  نیاگر قوان":رسهیبه گوش م یمهربان یزن یهنوز بسته است که صدا ارایت یها چشم
 ”!....یما اومد نیکه به سرزم یباش ارانایبانو ا دیتو با

 ...نهیبیرنگ رو به روش م یآب یریرو از جنس حر یو زن کنهیچشم هاش رو باز م ارانایت

 ...از جنس آب داره یمواج یکه موها یزن

 .... که توسط آب زالل ساخته شده یصورت

 ...ادیباد به حرکت در نم انیاز آبه و در جر ارانایباس تکه بر خالف ل یراهنیپ
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 !صادقانه با طرف مقابل حرف بزنن توننیکه از آب بوجود اومدن و م ییدست آخر چشم ها و

 ....هم برسن یاصل یچشمه ها یتا باال توننیم یکنیکه حس م ییو موها دهیکش یبلند و صورت یبا قد یزن

 ....ها هستم نانتیساتر نیسرزم یمن ملکه ":گهیو م ادیجلوتر م یبا احترام کم ارانایت

 "د؟یهست وسیدختر آب ها، آبان شما

ملکه  ی،نه واقعا جالبه، دختر انسان زاده  ستین یالیخ ارانایجالب شد...پس ت":گهیو م زنهیم یلبخند وسیآبان
 ”!هیو انگار واقع ستیافسانه ن کیقبل تنها  ی

 دی...تو باوسیآبان":گهیو م زنهیافکارش رو پس م عایافسانه بود اما سر کیکاش  کنهیکر مخودش ف شیپ ارانایت
 ”!برم یوحش ی اچهیبه در خوامی....من میبه من کمک کن

خطرناکه.....ممکنه  یلیخ اچهی.....اون درشهینه...نم":گهیم عیسر یلیو خ شهینگران م وسیخوشحال آبان نگاه
 " .....دی....ممکن در افکارتون غرق بشدیغرق بش

التماس  ییشده باز هم با صدا جیزن گ نیا یاز حرف ها نکهیو با ا رهیبه سمت زن نگران روبه روش م ارانایت
 یدشمنم ک دونمینم ی....اما االن حتوسیمن قسم خوردم که از مردمانم دفاع کنم آبان":گهیگونه م

 یتو یادیز یسوال ها منکرده... یرو زخم اتیدرخت ح یباشه..چه کس تونهیم یمادرم چ یهست....خواسته 
 ”!هیچ قتیتا بفهمم که حق نمیدرخت سخن گو رو بب دیذهنمه.....من با

....باشه کمکت دهی....پس وقتش رسیقتیپس تو هم دنبال حق":گهیو م ندازهیم ارانایبه ت ینگاه نگران وسیآبان
 ....در ذهن تو قرار داره قایدق یوحش ی اچهی...درارانای..ت کنمیم

 دیشا ایبا افکارت  دیمادرت به ذهنت انتقال داده شدن...تو با قیتو که از طر شونیاز افکار پر یبزرگ ی مجموعه
....و تا وقتش نرسه تو با خودت و افکارت فتهیاتفاق نم نی.....تا وقتش نرسه ایایهم خاطرات مادرت کنار ب

 .....یبه خودت کمک کن یتونی....اما میایکنار نم

 ....هیچ یاصل قتیحق دونهیکس کامال نم چیه

 " ....ارانایت یکن داشیپ یتونیکه م یتنها خود تو هست نیا

 "؟یآخه کجا؟چطور": زنهیو داد م ادیم وسیآبان یحرف ها ونیبه م ارانایت

خودش به سمت تو  اچهی...درراایبهش اجازه بده ت":گهیو م کنهینزول م اچهیبه سمت در یبه آرام وسیآبان
 ”!یایکن باهاش کنار ب یباش و سع قتی...تو فقط به دنبال حقادیم

 .....شهیم یکی اچهیکامال با در وسیآبان

 ....سایتا میصبر کن دیبا":گهیو م دازهیپرنده م مرغیبه س ینگاه مشوش ارانایت

 ”!.....صبرادیکه از دستمون بر م یتنها کار نیا ادینظر م به

 مجرم کی دیتبع
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 "حالش چطوره دکتر؟":گهیو م رهیم بیبه سمت طب یبه آرام هرولد

 ....داشته سرورم یدیشد یزیخون ر":گهیکوتاه قد و گوش دراز رو به هرولد م دکتر

 دیبشه...متوجه یدچار مکشالت یکه کار پمپاژ رو انجام بده ممکنه مدت ستیهم ن یکه قلب ییاز اون جا و
 " ....دنیتر خون بدنشون رو از دست م عیسر یلیها خ هیکه...سا

 رمیقدرت جادو رو ازش بگ خوامیکه الزم انجام بده...م یهر کار":گهیو با اخم م کشهیبه صورتش م یدست هرولد
 " ....رهیدستم بم ریز خوادی....دلم نمرهیگیم یکار چقدر انرژ نیکه ا یدونیو م

پزشک به  دییو هرولد بعد از تا دهیتکون م یتوجه منظور هرولد شده به سرعت سرکوتاه قد پزشک که م مرد
 ....رهیم یسمت سالن اصل

 ....دهیو با حرص شنلش رو عقب م کنهیاتاق رو باز م در

 ....نگرانه

 ...ندازهیاتاق دوازدهم م یشده  بیتخر واریبه د ینگاه

 ...پدرش یبایز برج

 ....بلندش یها یاهیس قعر

 ....سرش یتو ینقش بسته  یآرزوها

 .....واقعا مسخره است نیسوال رفتن.....و ا ریبه اسم....به اسم....قلب ز یزیبا وجود چ همه

 ....رهیپدرش م یو به سمت صندل رهیگیشده م جادیا وارید یکه تو یمینگاهش رو از شکاف عظ عایسر هرولد

 ....فتهیخواهرش م ادیو  نهیشیاون م یحرص رو با

 .......اماارهیحرصش رو در ب خواستهیامکان نداره...احتماال آنجال م نیا

مسخره  یبر حرف ها دییتا یمعن یکوچک ب یاون لرزش ها برهیم نشیهرولد دستش رو به سمت س یوقت اما
رو  یباارزش یها زیهم چ دیو شا رهیرو ازش بگ زشیهمه چ یکه ممکنه روز یی....لرزش هاشهیخواهرش م ی

 ....بهش بده

رنگ  ییاز نور طال یا رهیو دا زنهیم نیرنگش رو به زم یمشک یو عصا کشهیم یبلند ادیحال هرولد فر نیا با
 ...شهیم جادیا

و  زینفرت انگ شهی...همون طور که همدمیو پل زیمن نفرت انگ":گهیبار با داد م نیو ا زنهینفس نفس م هرولد
 ”!خود من جنگ رو شروع کنم،پدر...خود من دیبودم...پس اول از همه هم با دیپل

 سرنوشت؟ ورود

 ....بندهیو چشم هاش رو م دهیفشار م شیشونیپ یدست هاش رو رو شارل
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 .زهیریو افکار شارل به هم م شهیم دهیکوب در

 "شارل؟ یکنیتو هم امواج رو حس م":گهیو م ندازهیبه شارل م ینگاه نیغمگ یبا چهره ا یسوف

 ...یجنگ رو شروع کرد سوف یطور نیپدرش هم هم شیسالها پ":گهیو م دهیتکون م ینگران و متاسف سر شارل

....ما رهیبگ میتر تصم عیسر دیبا ارانای...تمیهفته وقت دار کیتنها  یفکر کنم تا جنگ بعد یمسخره است ول یلیخ
 " ....نیزم گردهیبرم ای مونهیم ای...میفرصت هدر دادن زمان رو ندار

 یعنیکه...ممکنه تو رو.. میازش بپرس ستیبهتر ن":گهیو بعد نگران م کنهیم یبا انگشت هاش باز یکم یسوف
 "کنن....؟ یکه ممکنه تو رو زندان نهیمنظورم ا

 یمشخص انیپا یجنگ نیروع کرد...در هر صورت چنجنگ رو ش شهیبدون من هم م":گهیم یجد یلیخ شارل
دلش به حال ما  یکه کس ادیخوشم نم چی.....هخوادیم یکه قلبش چ میبفهم دیما داره....در ضمن با یبرا

توسط خاطراتش به اون  کمرو کم  زیسابق داره همه چ یباشه....ملکه  ارانایا یخواسته  نیاگر ا یبسوزه...حت
درخت رو هم  ی هی....قضشناختیکه زندان هاست رو م یدی....ندمی...پس بهتره که دخالت نکنفهمونهیدختر م

 " ....ندونه یزیدر رابطه سرنوشت هم چ دونمیم دی..بعدونهیم

 یممنوعه صحبت کن نیدر رابطه با قوان یخوایتو که نم":گهیآروم م یلیو خ ندازهیبه اطرافش م ینگاه یسوف
 "شارل؟

 "سرنوشت دست نبرده باشه؟ یتو ارانایکه ا یکنیم نیچند درصد تضم":گهیو م زنهیم یپوزخند شارل

 ”!کار رو نکرده نیاون ا":گهیافته م یکه به نفس نفس م یدر حال یسوف

 "؟یثابت کن یتونی....تو مستیممکن هم ن ریغ":گهیو م ندازهیم یبه سوف ینگاه نافذ شارل

پدر تو انتقام عشق ":گهیم تیحرف ها با عصبان نیا دنیو با شن شهیم رهیشارل خ یچشم ها یتو عایسر یسوف
 شیپ گهیبحث رو د نی...بهتره که انیکرد...هم یگرفت و بعد هم خودکش اتیجواب خودش رو از درخت ح یب

 ”!شارل کنهیخدمت م دادشابا و اج نی....اون تنها به سرزمسوزونهیما دل نم یهم برا ارای....تمینکش

و امواج  هیکه هرولد عصبان یخدمت...خدمت...اون طور":گهیو با حرص م کشهیموهاش م یتو یدست شارل
نه  ایبمونه  نکهیا نیهنوز ب ارایت یدر حال کنهیجنگ رو شروع م ی.... قطعا به زودفرستهیانتقام رو م

 ”!رو هم کامل نکرده سایباشه که اون هنوز قسم تا ادتی....رهیدرگ

...عشق پدر تو میکه من و تو و مادرش ازش پنهون کرد یزی...چقتهیاون دنبال حق":گهیو م کنهیم یاخم یسوف
 " ....ستیوسط ن نیهم ا یا گهید زی،چ نی...هم

 ”!دوارمیام":گهیو م دهیم هیتک زیو به م شهیها خم م نانتیساتر نیسرزم ینقشه  یرو یبا پوزخند شارل

اگر وضع ":گهیو م دهیتکون م یکه شارل سر چرخهیم زیم یرو بیو عج کیکوچ ی نهیو آ زیم نیب یسوف نگاه
 یمردم هنوز زخم ی..سوفکنمیرو خوب درک م نیو ا رمیوز کی...من میشیبار قطعا نابود م نیبمونه ا یطور نیا

 ”!ینابخشودن یلی...خمیکرد ی...ما کار اشتباهدوننیپدرش م ایهرولد و  ریرو تقص اتیشدن ح
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 ”!...چرا؟انیها با ما کنار نم ناندیوقت ف چیچرا ه":کنهیزمزمه م یو به آروم ندازهیم نییسرش رو پا یسوف

اگر  یحت ارانای...تزنمیبا آرتور حرف م":گهیم یو رو به سوف دارهیبرم زیم یرو از رو رشیبه سرعت شمش شارل
و بر خالف مادرش که ما  رهیگیم ادیشده.....اون جادو رو  رید یلیبازگشت خ نیا یبرگرده...برا دیبخواد هم نبا
 "نیسرنوشت وسط نباشه....هم یکه پا دوارمی!فقط امجنگهیرو رها کرد م

 ”!اون ما رو رها نکرد شارل":گهیم عایفکر کنه، سر یلحظه ا نکهیبدون ا یسوف

 یا گهیاون زن اسم د ینیعشق زم یبتونم رو دونمیم دیبع":گهیو م کنهیسرش رو خم م ،یعصب یلیخ شارل
 ”!رمبزا

 یرو یدست ی نهیو آ مونهینگران م شهیهم هیو سوف شهیاز اتاق خارج م یبار بدون حرف اضافه ا نیا شارل
 !.....زنهیچشمک م یبا ارزش به سوف یش کی...که مثل زیم

 سابق آرتور

 ....کنهیفکر م ندهیشده و به آ رهیروبه روش خ واریبه د ارانایت

با  تونمیباشه....من چطور م تونهیکجا م یوحش ی اچهیدر":گهیزل زده با خودش م واریبه د قایکه عم یحال در
 " ...یعنی....فهممیذهنم ارتباط بر قرار کنم تا با درخت سخن گو حرف بزنم....اوه....اصال نم

 یعنین،کنیفکر م یخوب...خوب....انسان ها وقت":گهیو م ندازهیم ارانایمتفکر و نگران ت یبه چهره  ینگاه آرتور
 ”!رنیبگ یمهم میتصم خوانیم

 "انسانم مگه نه؟ مهیمن ن":گهیاراده م یو ب ادیآرتور به خودش م یناگهان با صدا ارایت

 یانتخابت شک دار یهنوز تو یعنیپس ":گهیو م دهیو انگشت اشارش رو تکون م کنهیم یبلند یخنده  آرتور
 "مگه نه؟ ارانایت

 "کنن؟یها با ذهنشون ارتباط برقرار م یچطور پر یدونیتو م":گهیو م دهیتکون م یسر یبا دودل ارایت

خوب...نه به اون ":گهیو م گردهیبر م زشیم یرو لیبه سمت وسا انهیناشا یلیو خ پرهیآرتور م یاز چهره  رنگ
 ”!صورت

 ”!...کامال مشخصه نیآرتور ،ا یتو بلد":گهیم جانیو با ه شهیبلند م یصندل یاز رو عایسر ارایت

 "ارا؟یت یقتیدنبال حق یچ یبرا":گهیو م ندازهیم ارانایبه ت یقیو نگاه عم گردهیبر م آرتور

 ”!هیچطور یدونیپس واقعا م":گهیو م خوابهیم جانشیه ارایت

کشته  یدخترم توسط الر ی...وقتشیچند سال پ":گهیو م کنهیصورتش جابه جا م یرو رو نکشیع آرتور
 نکهیبوده و ا یکار چه کس نکهیماجرا رو بدونم...ا قتیبود که حق نیداشتم ا اجیکه بهش احت یزیشد....تنها چ

ادامه بدم  خوامیهم نم گهی...درخت سخن گو کمکم کرد....دیلیآشفته بودم...خ یلیکنم...من خ کاریچ دیمن با
 ”!نیهم
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متاسفم آرتور...من ..من ":گهیو م ستهیا یآرتور م یو رو به رو شهیبلند م یصندل یاز رو نیغمگ ارانایت
خاطرات رو به ذهن من انتقال  یسر کیاحاطه شدم.......مادرم  تیواقع دمیشا ایخواب  یسر کیفقط...توسط 

 قیحقا یسر کی..باعث شد با دمیکه د یخواب نیقصر رو شناختم...آخر یجاها یلیداده ...من توسط اون ها خ
 ینذاشته بودم ول یمکان نیچن یبار هم پا تو کی یقصر بود که من حت یبخش از زندان ها کیآشنا بشم.....

که پدر شارل توش  دمی..من...آرتور من زندان هاست رو دشناسمیکه سالهاست اون جا رو م کردمیحس م
 یپیمثل ه ی....توسط جادوکرد یکه پدر شارل خودکش دمی...من دانهیشده بود....اون هم کامال مخف یزندان

 ....وسینیت ینی..پدمیشا ای...سینویت

بود رو برداشتم متوجه شدم که اون شخص پدر شارل بوده...همون  نیزم یکه رو یکه جلوتر رفتم و نامه ا یوقت
فعال راجع بهشون حر  دمیم حیشدم...که ترج قیاز حقا یلیموقع و توسط اون نامه بود که متاسفانه متوجه خ

 ”!....نزنم یف

بوده اما  یپدر شارل چ ی هیکه قض دونمیمن نم":گهیو م ندازهیتنها م یساله  18به دختر  ینگاه نگران آرتور
 "!داشته یلیبه تو دل یخاطرات نیچن یادآوریمطمئنم که مادرت از 

خواب خود به خود  یتومن  یعنیاون به من آب ها رو نشون داد،": گهیو م ندازهیبه آرتور م ینگاه نا مطمئن ارایت
داشتم  یبی...حس عجدمی،دختر آب ها د وسیخواب آبان یشدم و با دختر آب ها حرف زدم....تو مرغیسوار س

 نیکنم....به هم دایرو پ یوحش ی اچهیدر دیصحبت کردم و متوجه شدم که با نهیبا روح آ یاتفاق یلیخ نکهیتا ا
خواب  یرفتم و دختر آب ها رو صدا زدم..درست همون طور که تو شناختمیکه م یا اچهیخاطر به سمت تنها در

خواب  نیاز ا یبخش کی.. آرتور...دونمیکه پدر شارل واقعا..نم یعنی نیداشت و ا یبودم....اون وجود خارج دهید
برسم...و با  یوحش ی اچهیاول به در دیکنم چون با دایپ یبهش دست رس تونمینم تیهست که من در واقع

 "! ...ارمیها هست که من ازشون سر در نم زیچ یلین گو صحبت کنم...پدر شارل...هرولد....خدرخت سخ

 ... کنهی،سکوت م رسهینقطه از صحبتش که م نیبه ا ارایت

 یبا ذهنت ارتباط برقرار کن یتونینم دیکه با یتا زمان":گهیوم ندازهیم ارانایمنتظر ت یبه چشم ها ینگاه آرتور
 ”!ارایت

 ”!...کنمیمن خالص بشم نه...ازت خواهش م یخوایاوه آرتور...تو نم":گهیو م کنهیاعتراض م عایسر ارانایت

 ”!ارانایبره ت شیپ زیهمه چ خوادیبزار اون طور که مادرت م":گهیو م رهیگینگاهش رو م عایسر آرتور

 ”!آرتور نهیشیحرکت نم ی...اون بهیکه هرولد عصب کنمی...من حس ممیما وقت ندار":زنهیداد م عایسر ارایت

 ”!میخوب پس بهتره آموزش جادو رو شروع کن":گهیم یجد یلیو خ کنهیچهرش رو عوض م آرتور

کف  عایسر دیبا اسیانایس یدر مقابل جادو":گهیم یجد یلیکه آرتور خ ندازهیبه آرتور م یمنتظرانه نگاه ارایت
 ریکه د یبر گرده...اما در صورت بتیبنفش رنگ ساطع شده به سمت رق یتا اشعه  یریدستت رو نشونه بگ

 !خطر ناکه یلیخ نیجادو ممکنه مغزت رو احاطه کنه و ا ی،انرژ یعمل کن

 ....هست وسیپاراسان یجادو یخطرناک و سم یاز جادو ها گهید یکی
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به آخر  شیتمام معادالت و انرژ نکهیکنه مگر ا یجادو استفاده نم نیاز ا یا گهیکس د چیه ایهرولد و  ابدا
 ...ننیجادو صدمه بب یباشه...چون ممکنه دو طرف توسط انرژ دهیرس

 یتو عایجادو سر نیا یسم موجود تو انیبه اسم قلب باعث بشه که جر یزیوجودت چ یممکنه تو مخصوصا
 یچون هر موجود یبد یالخ یو جا یاستفاده نکن ییجادو چیبهتره از ه حایموارد ترج نیبدنت پخش بشه....در ا

 ....نهیجادو ممکنه صدمه بب نیبه ا یاز تو در صورت پاسخ ده ریبه غ

که باعث ساطع شدن امواج  ییهست....جادو وسینیسی،ت رهیگیکه اکثرا مورد استفاده قرار م یپر کاربرد یجادو
چون هم مطابق  کننیجادو استفاده م نیاکثر جنگ ها از ا یوقته که تو یلی....خشهیم سایتا یرنگ و قو ییطال
 ....است و هم کار سازه سایتا ننیقوان

 یکی...اصال...اگر بدن تو با  ستیخطرناک نبودنش ن یجادو به معنا نیکه پر کاربرد بودن ا یفراموش کن دینبا
 " ....یز جادوتو هم ا یا یقو یجادو نی.....پس بهتره در مقابل چنهیبرخورد کنه،مرگت حتم یامواج قو نیاز ا

که کشنده اند؟بهتر  میریگیم ادیرو  ییجادو ها میچرا دار":گهیو با تعجب م پرهیحرف آرتور م یتو عایسر ارانایت
 "م؟یاول با ساده تر ها شروع کن ستین

ها از ما  ناندی....فارایت یدیتو جنگ قبل رو ند":گهیم یجد یلیشکه شده خ ارانایکه از جمالت ت یدر حال آرتور
 ”!کننی....فقط نابود مدنیلحظه هم مهلت نم کیمتنفرن و 

،چه  دیهست دنیکه شما به فکر جنگ یتا زمان":گهیم یو با حالت تهاجم شهیبلند م شیصندل یاز رو ارانایت
 "ان؟یکه اون ها با شما کنار ب دیدار یانتظار

 "؟ی،نگو که فراموش کرد ارایا اند تاونا دشمن م":گهیو م برهیهم به تبع صداش رو باال م آرتور

،به  میرفتار کن یتهاجم نکهیقبل از ا ؟چرایکنیقدر خصمانه فکر م نیچرا ا":گهیو م دارهیقدم محکم بر م کی ارایت
 "م؟یدیفرصت نم هیهم 

جنگ قبل همسر من رو  ی..اون ها تودمیخائن فرصت نم یها ناندیمن به اون ف":کشهیداد م یکامال عصب آرتور
تنها حاضره که خون اون  دیآرتور جد یبود که از دختر و همسرش گذشت ول یآرتور سابق کس دیکشتن....شا

بوده و خواهد بود...اگر تو هم  ورط نیهم قرن ها ا دیشا ایجنگ دوطرفست...سالها و  کی نی....ازهیها رو بر
...چون ینه ،بهتره که زودتر موضعت رو مشخص کن ای یداشته باش یجنگ نقش نیا یتو یتونیکه م یشک دار

 ”!ادیدر ب یسابق قالب یمثل ملکه  دشونیجد یرو ندارن که ملکه  نیمردم انتظار ا نیا

 ...زنهیآرتور زل م یو با بهت به چشم ها شهیشگفت زده م ارایت

 ...گذرهیبهت و سکوت م یتو هیثان چند

...من ارایم...م..من متاسفم...ت":گهیم عیسر یلیزده ،خ ییچه حرف ها تیکه تازه متوجه شده از عصبان آرتور
 " ...شدم...خوب اون ها یعصب
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و با  کنهیرو جمع م لشیوسا عیسر یلیآرتور گوش بده خ یتر به حرف ها شیب یلحظه ا نکهیبدون ا ارانایت
کنم... تا بتونم ثابت کنم که نه تنها  دایذهنم رو پ یوحش ی اچهیتر در عیواجب شد که هر چه سر":گهیبغض م

 ”!....ضربه بزنه یبه کس خوادیهم دلش نم ارانایمادرم بلکه دخترش ت

و تنها چشم هاش  ریکوبش در آرتور پ یکه همزمان با صدا کوبهیو در اتاق رو م شهیمحکم از اتاق خارج م ارانایت
در هر صورت  یول ارانایت میزنیکه ما حدس م هیزیبر خالف چ قتیدر اکثر مواقع حق":گهیو با غرور م بندهیرو م

 ”!کنمیم تیموفق یبرات آروز

 اهی،برادر س هرولد

به قدرت و  دنیرس یکار رو بکنم..برا نیا دیمن با":کنهیذهنش مرور م یو تو دارهیبا استحکام قدم بر م هرولد
 "...کنمیقلب رو هم نابود م نیاگر الزم باشه ا ی...حتیجاودانگ

 ....کنهیو به سرعت در اتاق رو باز م کشهیم یقینفس عم هرولد

اما هرولد  شهیم زیخ مهیهرولد ن یصورت وحش دنیکه با د دهیتخت خواب یجون و ناتوان رو یب خواهرش
 ....تخت دراز بکشه و قدرت حرکت نداشته باشه یآنجال کامال رو شهیو باعث م کنهیرو زمزمه م یناگهان و رد

 ”!یایحالت چطوره خواهر کوچولو...به نظر که بهتر م ":گهیو با غرور م زنهیبه آنجال م یپوزخند لدهرو

قدر  نی...اهیعال"و بگه: فتهیهرولد به خنده ب شهیکه باعث م زنهینم یشده و حرف رهیبا ترس به هرولد خ آنجال
 ؟یکه جرئت حرف زدن هم ندار یترسو شد

با جادوهاش  تونهیبشه م دایپ یا گهیوجود نداره...هر وقت که قدرتمند د تیما ابد یایدن یخواهر...تو ینیبیم
 یمراسم باشکوه تمام کی یکار رو ندارم که نابودت کنم...تنها فردا ط نیما رو نابود کنه...گرچه من فعال قصد ا

 ...یایبه حساب م یدیتبع کیاون لحظه تو  زو ا رمیگیت به پادشاه م*ن*ا*ی*خ نیقدرت هات رو طبق قوان

 دونمیم دیباشه...چطوره؟گرچه بع یبوده و االن قراره چه کس یکنم که هرولد فرزند ک یادآوریبه همه  خوامیم
 ....یاستفاده از جادوهات داشته باش یبرا یتوان گهیتو د

 ؟یزنیحرف نم گهی...زبونت کوتاه شده...دهیآنجال؟عال

 ...یکه بزن یندار یمنطقا حرف یعنی

 "ترم،درسته؟ یکه من از تو قو یمتوجه شد چون

 رهیرنگش به هرولد خ یمشک یشده اما آنجال هنوزم سکوت کرده و با چشم ها رهیبه صورت خواهرش خ هرولد
 ...شده

شکسته شدن سکوت  یکه صدا گردهیبه قصد خروج از اتاق بر م زنهینم یخواهرش حرف نهیبیم یوقت هرولد
 ....کنه ستیا شهیم توسط خواهرش آنجال باعث

ها  ناندیرو از ف یکه در باطن هست یزیاون چ یبتون دیتو شا":گهیو م دهیم یبه خودش تکون یبه سخت آنجال
 ...یپنهان کن
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 ....یبد یو مهمون یریجادو ها و قدرتم رو ازم بگ ایو  یرو نابود کن من

 ...فراموش نکن هرولد اما

خاطرات در هم  یالبه ال ییاون جا شکل گرفته،جا یهر کس یوحش ی اچهیبه اسم ذهنت که در ییایدن یتو
که  یدونیو خودت هم م یاز خودت فرار کن یتونی... اونجاست که نمدتیو سف اهیس یخواسته ها ایبرهمت و 

 ”!یدینشون م یو چ یهست یچ

 یکس نیتو آخر":گهیمبشه با غرور  رهیخواهرش خ روزیپ یبرگرده و به چهره  نکهیو بدون ا شهیم یعصب هرولد
هرولد بزرگ  نکهیفردا قدرت تکلم از تو و همدستانت گرفته بشه راز ا نکهی....بعد از ایدونیراز رو م نیکه ا یهست

 ”!مونهیم یتا ابد مخف نشهیس یقلب تو کی

 ”!اهیهرولد،برادر س دوارمیام":گهیم یبیکه آنجال با پوزخند و لحن عج رهیبه سمت در م عایبار سر نیا هرولد

 یرنگ یها پرنده

 ....کنهینگاه م یاتاقش به آسمون آب یو از پنجره  شهیم زیخ میتخت ن یرو یبه آرام ارانایت

 ...باشه یو انگار امروز روز خوب رسهیبه نظر م یامروز کامال آب دیخورش

 " ....دوارمیام": کنهیناخودآگاه زمزمه م ارانایت

 ....فتهیآرتور م یحرف ها ادیو به  کشهیو دستش رو به صورتش م زنهیم یوزخندبه خودش پ ارانایت

 نه؟ ایبه فکرش هست  نیسرزم نیا یتو یکس واقعا

 باشه؟ ارانایگروه ت یممکنه تو ی؟هرولد؟چه کس شارل؟آرتور

 رو داشته باشه...؟ یا یاز خود گذشتگ نیوجود داره که ارزش چن نیسرزم نیا یتو یکس چه

 ...زنهیو افکار تلخش رو پس م شهیتخت بلند م یبه سرعت از رو ارانایت

 ارانایحرکت و ثابت در مقابل ت یتک شاخ هم ب ی نهیاما آ ندازهیبهش م یا رهیو نگاه خ رهیم نهیسمت آ به
 ....ستادهیا

 ...کنهیکمک نم ارانایهم به ت نهیروح آ یحت

 ...رهیم بشیعج یو به سمت کمد لباس ها رهیگیم نهینگاهش رو از آ ارانایت

حواس  شهیو باعث م رهیگیمسافر باال م یپرنده ها یاتاقش صدا یکه از پنجره  کنهیباز م یکمد رو به آرام در
 ....از لباس هاش پرت بشه ارانایت

 ... رهیو به سمت پنجره م بندهیدر کمد رو م دیبا ترد ارانایت

که رو به  یزیچ دنیو از د کنهیساخته شده، باز م یرنگ یآب ی شهیرو که از شبزرگ اتاقش  یسرعت پنجره  به
 ...شهیروشه شگفت زده م
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رو توسط منقارشون حمل  یخاص یکه هر کدوم محموله  نهیبیآسمون م یرو تو یرنگ یهزاران پرنده  ارانایت
 ....کننیم

متفاوت در آسمان  یاز پرنده ها یکمان نیرنگ دی...شای...بنفش...صورتی... قرمز...آبیرنگ یبا پر ها ییها پرنده
 ....شکل گرفته

 نجایمن...ا یخدا"بزنه: ادیاراده فر یب ارانایکه ت شهیشده در آسمان موجب م لیتشک یبایز یصحنه  نیهم و
 ”!چه خبره؟

 و تازه وارد هرولد

 "دش؟یآماده کرد":گهیرش م،رو به خدمتکار پشت س کنهیم یظرف باز یتو یکه با غذا یدر حال هرولد

رو  یمندرس یلباس ها دیالبته قربان،همون طور که گفت":گهیو م کنهیخودش رو خم م یکوتوله کم خدمتکار
قراره  دی...همون طور که گفتمیت کار جمع کرد*ن*ا*ی*خ کیدادن دشنام به  یو مردم رو هم برا میتنش کرد

ت آماده است ..به جز *ن*ا*ی*خ یمراسم جزا یاجرا یبرا زی..و همه چدیبزن شیشونیپ یرو یدیکه مهر تبع
 " ...یلیمورد...البته اون هم خ کی

 "؟یافتاده هاف یاتفاق ؟چهیچ":گهیو م گردهیبر م عایجمله سر نیا دنیبا شن هرولد

 ”!مسافر برگشتن قربان ...دست پُر یگروه پرنده ها":گهیتعلل م یو با کم کنهیمن من م یهاف

 "نه؟ یهاف یکنیم یشوخ یدار":گهیم عایو سر شهیهرولد گرد م یها چشم

 ”!که برگشته باشه قربان زنمیحدس م":گهیو م دهیبا شرم سرش رو تکون م یهاف

 ریغ":گهیوم کوبهیم وارید یو ظرف غذاش رو تو شهیبلند م زیو از پشت م کشهیم یبلند ادیفر هرولد
 "چرا؟ رهیم شیبر وفق مراد اون دختره پ زیشد....چرا همه چ یممکنه...پوف....عال

بدست  دیکه نبا یزیتازه وارد چ یکه اون پسره  یو بفهم یبهتره بر":گهیسکوت کرده که هرولد با غرور م یهاف
 یتو دی...آنجال رو بفرستمیدار یمهم تر ی...کار هامیندازیرو عقب م یدینه...مراسم تبع ایرو بدست آورده  ارهیب

 ”!....اتاقش

 ...شهیاز اتاق خارج م عایو بعد هم سر گهیم یو با احترام باشه ا شهیخم م یبا شک کم یهاف

و  کنهیم رییتغ نهیآ یتو ریکه تصو کنهیرو زمزمه م یو و رد رهیم شییگو شیپ ی نهیبا عجه به سمت آ هرولد
 ....سراسرش رو فرا گرفته یبیعج یقصر بزرگ که شاد کی ری....تصودهیرو نشون م یدیجد ریتصو

برگشته ...اون هم با  مونیکه س نهیها تماما نشانگر ا نیو ا برهیها کامال در ولوله به سر م نانتیساتر قصر
 ! ........زنهیکس حدسش رو هم نم چیکه ه یزیچ

 زمان یو جعبه  مونیس

 ....کنهیذهنش تصور م یوصبحونه با نون داغ رو ت کیو  ادیم نییاز پله ها پا جانیبا ه ارانایت
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تخت بخوره...پس طبق عادت  یاتاق خوابش و رو یوقت دوست نداشته و نداره که صبحونش رو تو چیه
 ...رهیگیم شیناخواسته بکنه راه آشپزخونه رو در پ یاون رو مجبور به کار یکس نکهیاز ا شی،پ شیشگیهم

 ...نهیبیکه ساشا رو هم اونجا م شهیوارد آشپزخونه م یبه صورت کامال دزدک ارانایت

بار با  نیا یشگیو بر خالف انتظار هم زهیریسطل م یسرباز ها رو تو یصبحانه  یبه سرعت ته مونده  ساشا
 ”!....میدار ی...امروز مهمون مهمدی...عجله کندیشد داریمن ب یاوه بانو":گهیبا ذوق م ارانایت دنید

افتاده ساشا امروز همه به جنب و جوش  یچه اتفاق":پرسهیم عایسر هییخبرا کیکه متوجه شده امروز  ارانایت
 ”!افتادن

 ”!معجزه است،نه؟ کی نیقهرمان برگشته....ا مونیس":گهیو م زنهیم یلبخند واضح ساشا

 ”!که دشمن نباشه دوارمی...واقعا امهیک گهید مونیس":پرسهیم یجد یلیخ بره،ینون رو م یتکه ا یدر حال ارانایت

جادوگران  نیو وفادارتر نیاز جوان تر یکی مونیمن...س یبانو ستیالبته که دشمن ن":گهیم یجد یلیخ ساشا
دور و دراز گذاشت و امروز درست  یزمان پا به سفر یبدست آوردن جعبه  یبرا شیبود که سالها پ ارانایملکه ا
و گرما کشته  یهم گشنگ دیشا ایو  طمپر تال یاهایدر ایو  ریپ یتوسط اژدها کردنیکه همه تصور م یدر حال

مرد جوان  نینشونه خوبه که ا کی نیقهرمانه....ا کیزمان برگشت و به همه ثابت کرد که  یشده با جعبه 
 ”!ها به ما کمک کنه ناندیجنگ با ف یتو تونهیدرست در زمان حکوت شما برگشته و م

 نیها...ا ناندیها و ف نانتیساتر نیبازم جنگ ب":گهیش ممتفکر با خود یلیو خ گذارهیدر دهان م یتکه نان ارانایت
که  ومدیبه نظر نم":گهیم جانیبا ه یلیخ کنهیتر که فکر م قیدق ارانای....ت"شده؟ عیمردم شا نیکه ب یچه تصور

 ”!....ساشا شهها هم وجود داشته با نانتیساتر نیدور تر از سرزم ییجا

 یکی ستیمن بهتر ن یبانو":گهیاندازه و م یم ارانایت ینگران به لباس ها یو سپس نگاه زنهیم یلبخند ساشا
 "د؟یبپوش نیج مونیس یمالقات با آقا یرو برا تونیرسم یاز لباس ها

به مچ  یو وقت شدیهاش از شونه تنگ م نیو بلندش که آست دیبه لباس ساده و سف یبا تعجب نگاه ارانایت
با لباس خواب  ارانایت یکه ملکه  یخودت فکر نکرده باش شیپ دوارمیام":هگیاندازه و م ی،م کردیپف م دیرسیم
 ”!چرخهیقصر م یتو

منتظر مالقات با  مونیس یمن...آقا یبانو":گهیم یو با شاد کنهیم یبلند یحرف خنده  نیا دنیبا شن ساشا
 ”!...دیشما هستند...بهتر که معطلشون نکن

و همون طور که از پله ها باال  رهیگیم شیو دوباره راه اتاقش رو در پ شهیبلند م شیصندل یبا غر غر از رو ارانایت
.....بعد "..از مالقات با شما خوشبختمنیج مونی..نه نه...جناب سنیج مونیس یآقا ": گهیبا ادا در آوردن م رهیم

 !.....خندهیبا خودش م زیر زیهم ر

 ....بزرگ ی هیهد

از  یدوخته شده ،به آرام بیعج یهم طرح نشیس یو بزرگ داره و رو یپف یدامن رنگ که یآب یبا لباس ارانایت
 ....ادیم نییپله ها پا
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 ...ستادهیا یدنیهم س گشیو در طرف د یسوف ارانایطرف ت کی در

 ....در حال حرکته و از ذوق تمام صورتش گلگون شده ارانایهم پشت سر ت ساشا

نظر  ریسالن رو ز یو در همون حال افراد تو رهیمخصوصش م یآهسته به سمت صندل ییبا قدم ها ارانایت
 ...رهیگیم

سرباز هم در دو  یادیو تعداد ز ستادهیملکه ا یاز صندل یمحکم در گوشه ا یبا غرور خاص و ژست ریوز شارل  
 ....ستادنیاز جنش طالست ا کنهیحس م ارانایکه ت یطرف فرش

 ....کردن دایورود به قصر رو پ یدارن هم اجازه  تیکه اشراف یاز مردم گوش دراز یا عده

مرد بلند قد جوان،با  کیگوش دراز  یاز کوتوله ها یکیتا درست در کنار  چرخونهیمردم م نینگاهش رو از ب ارانایت
 .... نهیبیرو م یآب تینها یب ییو چشم ها ییطال ییو موها دیسف یصورت

راستش  یپا یزانو یو رو ادیبا احترام جلو م نهیشیمخصوصش م یصندل یرو ارانایت نکهیه محض اجوان ب مرد
 ....کنهیم میو تعظ نهیشیم

 ”!نیج مونیخوب...خوب ..سالم جناب س":گهیم دیقرار نگرفته ،با ترد یتیموقع نیکه تا به حال در چن ارانایت

و با تعجب  گردنیبر م ارانایحرف به سمت ت نیا دنیسرباز ها ..خدمتکار ها و بخصوص شارل با شن ی همه
 ! ...شنیم رهیبهش خ

 دیبلند بش":گهیو با من من م شهیشدن هول م دهیکه روش لغز یینگاه ها یناگهان یاز جهش و حمله  ارانایت
 ”!جادوگر جوان

 دیبا":گهیم یو به آروم شهیخم م ارانایو به سمت گوش ت زنهیم یلبخند اناار یدر لفظ ت یناگهان رییتغ نیاز ا یسوف
 ”!من یحرف بزنه بانو مونیتا س دیدادیاول اجازه م

 دیما اومد نیبه سرزم یچه کار یبرا":گهیم یتصنع یو با لبخند یجد یلیبار خ نیو ا دهیتکون م یسر ارانایت
 "مرد جوان؟

من ":گهینخنده م کنهیم یکه سع یخندش گرفته با تمام توان ارانایت یو ساده  یکه از رفتار مصنوع مونیس
زمان  یبدست آوردن جعبه  یبرا شیمن...سالها پ یها هستم بانو نانتیجادوگر بزرگ شهر ساتر نیج مونیس

 نمیه سرزمزمان ب یهمراه با جعبه  هشجاعانه گذاشتم و امروز مفتخرم که با کمال غرور عنوان کنم ک یپا به سفر
 ”!کنمیاهدا م دمیجد یو ملکه  نیدفاع از سرزم یجان و مالم را برا یباز گشتم و م ن بعد تمام

من...به عنوان  یاوه خدا":گهیم ییباال یو با صدا زنهیم یزیلبخند ر مونیاز لفظ قلم صحبت کردن س ارانایت
که توسط  دمی...احتمال ممونیساده تر رفتار کنم...تو هم راحت باش باش س دمیم حیترج نیسرزم نیا یملکه 

 "مادرم رخ داده درسته؟ یبرا یفاقشما شدم و چه ات دیجد یکه چرا من ملکه  یباش دهیقصر شن یسرباز ها

 ”!من یبله بانو":گهیو با احترام م شهیخم م یکم مونیس
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 یزمان رو به همراه آورد یبه اسم جعبه  یزیچ یگفت":گهیو م ندازهیم مونیس یآب یبه چشم ها ینگاه ارانایت
 ”!نمشیبب خوادی....دلم م

به  یکوچک یو جعبه  رهیگیکه در کنار پاش قرار گرفته رو بدست م یا سهیک عایجمله سر نیا دنیبا شن مونیس
 یایدو سر و عبور از در یبا اژدهابعد از مبارزه ":گهیو م رهیگیم ارانایو رو به ت ارهیمشت رو در م کی یاندازه 
 نیو در ا رمیشجاعت بگ یرو به نشانه  هیهد نیاتونستم از ارباب زمان  س،باالخرهیماروئ یو صحرا نایکازوئ

 "!من یبانو کنمیم میاحترام و سوابقم به شما تقد یرو با تمام کیکوچ ی هیهد نیلحظه ا

بلند  شیصندل یاز رو عایشگفت زده شده سر مونیدست س یرنگ و براق تو ینقره ا یش دنیکه از د ارانایت
 ...رهیو به سمت جعبه م شهیم

 قایدق یش نیمادربزرگه...ا یقیموس یجعبه  هیشب":گهیم جانیو با ه رهیگیم مونیاز دست س یرو به آرام جعبه
 ”!جادوگر مونیس کنهیم کاریچ

جعبه سه بار  نیتوسط ا دیمتون":گهیم یجد یلیباشن خ دهیرو ازش پرس یمهم اریکه انگار سوال بس مونیس
 !من یکه خود جعبه الزم بدونه بانو یطی...اما تنها سه بار و در شرادیدر زمان سفر کن

 کیالک پشت و  کی...مرغیس یسه پرنده ":گهیو م ندازهیجعبه م یشده رو یبه طرح حکاک ینگاه ارانایت
 "ن؟یج یداشته باشه آقا تونهیم یچه معن نی...؟ایماه

هستند که  یو آب ها...موجودات نیآسمان ،زم":گهیو م ندازهیرو به روش م یبه ذهن کنجکاو بانو یلبخند نیج
سال سن  12من،اون زمان ها تنها من  یبانو دیدر گردش زمان دخالت دارند...شما درست مثل مادرتون هست

 ”!...که واقعا به گذشته سفر کردم کنمیداشتم اما االن حس م

 12جادو گر  کی نکهیا یمادرم هستم ول هیدرسته که من شب":گهیو م شهیشگفت زد م دهیکه شن یزیاز چ ارانایت
 ”!ادیم یمنطق ریغ کمیدو سر رفته باشه به نظرم  یساله به جنگ اژدها

 ”!من یجزو افتخارات منه بانو نیا":گهیو م زنهیم یلبخند جذاب مونیس

جالب و با ارزشت متشکرم  ی هیاز هد":گهیاندازه و با احترام م یزمان م یبه جعبه  یدوباره نگاه ارانایت
 ”!بتونم جبران کنم دوارمی...اممونیس

و  یسوف نیاما در اون ب رهیباال م ارانایحرف ت نیا دنیها با شن نانتیساتر ی هیسرباز ها و بق یهمهمه  یصدا
 ”!زننیو ساشا لبخند م یدنیس

 ریز کیوقت از  چیبهتره ه":گهیم ارانایآروم به ت یلیشده خ دیجد یکه متوجه تازه وارد بودن ملکه  مونیس
 ”!من یبانو دیدست تشکر نکن

ذهن ها رو منحرف  نکهیا یو برا رهیم تیو به سمت جمع زنهیم یحرفش لبخند جذاب نیا یدر ادامه  مونیس
 "رو همراهشون دارن!؟ یادیز یزایمن چ یرنگ یها خواد،پرندهیم یسوغات یچه کس":گهیم یبلند یکنه با صدا

 ...زننیحلقه م مونیو دور س کشنیم یبلند یهورا یهمگ مونیجمالت از دهن س نیخارج شدن ا با
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سفر در زمان ،باور ": کنهیشده با تعجب با خودش زمزمه م رهیزمان خ یکه هنوز به جعبه  یدر حال ارانایت اما
 ”!هینکردن

 یواقع نمویس

 ....خم شده و به آسمون شب زل زده رونیاز پنجره به ب یادیبه حد ز ارانایت

و رو به ماه از خودش  ندازهیزمان م یبه جعبه  ینگاه یزمان رو نگه داشته و هر از گاه یدستش هم جعبه  یتو
 "اد؟یجعبه به چه کارم م نیا یعنی":پرسهیم

بپرسم که چرا به دنبال  مونیاز س دیحتما با":گهیو م دهیتکون م یسوالش سر نیهر بار هم در پاسخ به ا و
 ”!بوده یبیعج زیچ نیچن

 ...کنهیم دنیکه بارون شروع به بار کشهیم یقیعم نفس

 ....کنهیبارون رو لمس م یو قطره ها ارهیم رونیاز پنجره ب یرو کم دستش

 ....رهیو به سمت کمد لباس هاش م زنهیم ینیریش لبخند

 ....کشهیم رونیو ب کنهیرو انتخاب م یمیضخ لباس

 ...خوشحاله یلیبعد از مدت ها دوباره بارون گرفته خ نکهیا از

رفتار  دیچطور با یواقع یملکه  کیچند لحظه فراموش کنه که  کنهیم یو سع دوهیبه سمت باغ م جانیه با
 ...کنه

 ...چرخهیو ابتدا چند دور خودش م شهیباغ م وارد

 ....چکهیشدن و از تک تکشون آب م سیباغ کامال خ یها درخت

 ......زنهیم رونیبخار هوا ب ارانایبه شدت سرد و از دهان ت هوا

 ....شینیتولد زم نیاز آخر دیارتباط برقرار کنه...شا یطور عال نیا عتیوقته که نتونسته با طب چند

 ....بکشه غیاز ذوق ج ارانایت شنیو باعث م انیفرود م ارانایصورت ت یلذت بخش بارون به سرعت رو یها قطره

بعد که سرما  قهیو چند دق شهیحد و حصر بهره مند م یلذت ب نیو از ا ستهیا یبارون م یطور تو نیهم ارایت
 ...رهیکاشته شده، م یکه اطرافش چند رز وحش یقیبه سمت آالچ کنهیبهش غلبه م یکم

 ....زنهیو باز هم لبخند م نهیشیشده م هیتعب قیآالچ ریکه ز یا یصندل یرو

 ...تنگ شده زابلیپدرش تام و ا یهم دلش برا یکم قتایحق

راه گلوش  یبیتا ابد از اون ها دور بمونه....بغض عج دینه چندان دور با یا ندهیکه در آ کنهیفکر م نیبه ا یوقت
 ....بندهیرو م

 ....شهیم رهیو به ماه خ زنهیشده سرش رو کنار م سیخ یموها



 

 
85 

 ”!بود مامان یچه کار نیا":کنهیزمزمه م کنهیطور که به ماه نگاه م همون

 ...ادیبه خودش ب شهیباعث م یمردونه ا یو در همش غرق شده که صدا سیافکار خ یتو

شما مثل انسان ها از ":گهیو با همون لحن مهربان م ستادهیا ارانایبه ت کینزد یبا احترام در نقطه ا مونیس
 "من؟ یبانو دیبارون انتظار معجزه دار

 ”!مونیهستم س نانتیساتر مهین کیوقته که قبول کردم  یلیخ":گهیو م کشهیم یقینفس عم ارانایت

 یصندل یو رو ادیآروم م یلیپنهان شده خ یهزارن معن ارانایحرف ت نیپشت ا شهیمتوجه م مونیس نکهیا با
نه  ایطور صحبت کنم  نیهستم که بتونم با شما ا یگاهیدر جا دونمینم":گهیم ارانایو رو به ت نهیشیم یچوب
 "ن؟یبه زم دیگشتید،برمیبمون دیخواستیصادقانه بگم بهتر نبود اگر نم دیبا یمن..ول یبانو

خون  یتو اتیماجرا شدم...ح نیا ری....من درگمونیس نیبب":گهینگاه کنه ،م مونیبه س نکهیبدون ا ارانایت
 نیا ی....من برامونهیافکار تا ابد با من م نیکنار بکشم...ا شهیپس بزنم...نم تونمیمنه....خاطرات مادرم رو نم

 ”!اگر خودمم بخوام یانکارش کرد حت شهیکار متولد شدم و نم

 ”!ارانایداشتم بانو ت یسخت یمن هم زندگ":گهیو م شهیتر جمع م شیبار چهرش ب نیا مونیس

اگر دوست ":گهیو م شهیم رهیخ مونینفر صحبت کنه ،به صورت س کیقدر راحت تونسته با  نیا نکهیاز ا راناایت
 "! یبد حیبرام توض یتونی،میدار

که جزو  یها بودند....به طور نانتیساتر یمن از جادوگران حرفه ا یخانواده ":گهیو م زنهیم یلبخند تلخ مونیس
 ...ومدنیاشراف زادگان بزرگ به حساب م

 ....بشن یخاندان جادوگران ماهر نیبود که نسل اندر نسل فرزندان ا نیبر ا قرار

وقت  چیباشم...ه نیهمه ازم انتظار داشتن که بهتر یبودم....و از همون بچگ نیهم که تک فرزند خاندان ج من
از  یکیاون سن  یم توتظاهر کردم که رفتن به اون سفر اون ه یسالن اصل یتو دینداشتم..شا یجالب یکودک

 یزیها...از چ زیچ یلیکردم..از خ فرارمن  دی...شاهیا گهید زیاون سفر چ قتیحق اد،امایافتخاراتم به حساب م
که از من بسازن ...من  کردنیم یسع گرانیکه د یزیبشم....از چ خواستمیکه م یزیهم از چ دیشا ایکه بودم و 

شما هم گرفتار  نکهیا لیدل دیهم شا کنمیاالن که فکر م یمن..حت یمرتکب شدم بانو یدر گذشته اشتباه بزرگ
 ”!.......دونمیمن بودم...نم دیسرنوشت شد نیا

 یتر نداشت شیسال ب 13، 12تو اون موقع ":گهیو م شهیمتعجب م عایاشتباهات سر یواژه  دنیبا شن ارانایت
 "؟یزنیحرف رو م نیا مون،چطوریس

 ”!ها شدم ناندیف نیمن وارد سرزم":گهیوم دهیتکون م یسر مونیس

 "خوب؟":گهیم جانیبا ه شهیم شهیکه هر لحظه شگفت زده تر م ارانایت

پسر  کیهرولد اون زمان هم سن من بود....":گهیو م مالهیکردش رو به هم م خیقرمز و  یدست ها مونیس
 یبرادر مانیپ کی...یدوست واقع کی...میبا هم دوست بود یا انهیساله...من و هرولد به شکل مخف 12مهربون 

 ”!....شهیخون شکسته م ختنیکه تنها با ر
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 "درسته؟ یمونیپش یدوست نیاالن هم از ا":گهیو م کشهیم یغیج یممکن ریغ یدوست نیچن دنیاز شن ارانایت

 ”!مونمیپش یا یدوست نیاز نابود کردن چن":گهیو م دهیتکون م یبا بغض سر مونیس

 "؟یستیاز هرولد متنفر ن هی،تو مثل بق نمیصبر کن بب":گهیو م شهیتر م کینزد مونیبه س رتیبا ح ارانایت

کودن مجبور  کیرابطه شد و من مثل  نیپدرم متوجه ا شیچند سال پ":گهیو م ندازهیم ارانایبه ت ینگاه مونیس
 مانیرو انکار کنم...مجبور شدم پ یا یدوست نینیشدم که تا ابد تظاهر کنم از هرولد متنفرم...مجبور شدم چ

 یبودم...من خودم رو پشت دشمن یفیسرنوشت رو به دوش بکشم....من آدم ضع نیرو بشکنم و نفر یبرادر
 نیوجود نداره و ا یمانیثابت کنم پ نکهیا یها بر سر قدرت پنهان کردم...من برا نانتیها و ساتر ناندیف یمیقد

 ”!از هرولد و خاندانش متنفرم ننگ رو بر دوش نکشم تظاهر کردم که

مهم ":گهیو م کشهیم ینفس سبک مونیبده ،با جمله آخر س یحادثه  کی دنیکه هر لحظه منتظر شن ارانایت
 " ...ستین ی...تظاهر کردن که مساله امونیس ستین

من از جادو استفاده کردم و ":گهیو با بغض م پرهیوسط حرفش م مونیکه س دهیداره حرفش رو ادامه م ارانایت
من باعث بوجود  شیسال پ 20نشسته که  یراست هرولد زخم یشونه  یبه هرولد صدمه زدم...درست رو

به حساب  خوردهشکست  کیرو شکستم تا در برابر چشمان پدرم  مونیدوست مانیاومدنش شدم.....من پ
رو با خون جواب  مانمونیاون شکسته شدن پرو نداد.... فیکث یجادو نیوقت جواب ا چی....اما اون هامین

 ! ....نداد

رو  ممیروز تصم کی نکهی.....تا ادمیاز ننگ فرار کنم و در برابر باطن خودم به ننگ رس خواستمیشدم...م افسرده
رو تقاضا  یسفر نیرفتن به چن یکردن اجازه  یرفتم و باز هم با تظاهر و نقش باز ارانایملکه ا شیگرفتم و پ

قبل رو درست  یخراب شده  یو رابطه  رمتا به گذشته ب ارمیزمان رو بدست ب یجعبه  خواستمی..مکردم.
 ! ... کنم یریکه مرتکب شده بودم جلوگ یبار هم که شده از رخ دادن اشتباه کی یکنم...تا برا

 ....جبران کرد شهیکه اتفاقات افتاده رو نم دونستمینم

 یممکنه ...ورد ها یتجربه ها رو کسب کردم..انواع و اقسام جادو ها یلیخودم به سفر رفتم و خ الیبه خ آره
هم داشتم ،پا به اون سفر  یسن کم نکهیباشن...با ا دهیها اسمشون رو هم نشن یلیخ دیکه شا یمتفاوت

بود....من  یا گهید زیهدف من چ ا..امیواقع نیج مونیس کیکه پدرم ازم انتظار داشت.... یزیگذاشتم و شدم چ
 ....ارمیزمان رو بدست ب یتا جعبه  دمیمشکالت سفر جنگ یبا تمام قوا با تمام

 ........شده بود رید یلیکه از سفر برگشتم خ یوقت اما

چندان  ی نهیشیپ نیدو سرزم نیشروع کرده بود...بخصوص که ا یشگیهم یهرولد جنگ رو با بهانه ها پدر
 ....هم نداشتن یدوستانه ا

 ....شده بود یزخم اتیح درخت

 .....بود دهیبه قتل رس ارانایا ملکه

 ......بود افتهی انیپا جنگ
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 ..........پدرش شده بود نیجانش هرولد

نا به سامان رو کنترل  تیوضع نیداشت ،که ا میمادرش تصم یو خوش قلب یبه مهربان یاز همه مهم تر دختر و
 ”!.....کنه

پس من جعبه زمان رو ":گهیم یجد یلی،خ شنوهیرو م مونیس یتمام حرف ها یو وقت زنهیم یلبخند تلخ ارانایت
 ”!یاشتباهاتت رو جبران کن یواقع نیج کیو مثل  یتا دوباره به گذشته بر دمیبه تو پس م

 یدوست کیکه از دست رفته  یزیامروز تنها چ":گهیو م زنهیم یلبخند ارانایحرف به ت نیا دنیبا شن مونیس
 لمیبتونم دال یروز دیمنه...شا یو دغدغه  یاصل یمساله  نیدو سرزم اتیمن...امروز ح یبانو ستیصادقانه ن

رو درکنار هم قرار  نیدو سرزم رنوشتس میبخوا نکهیا یبدم ول حیکه کردم به هرولد توض یرو به خاطر اشتباه
 ! ...امن تره یشما بمونه.....اون طور شی...پس بهتره که جعبه پهیسخت تر یلیکار خ میبد

من ":گهیم یو با نگاه معنا دار گردهیکه ناگهان برم رهیو چند قدم جلو تر م شهیبلند م یصندل یاز رو مونیس
 یلنه...و ای هیکار درست دیباش دیکه دوست ندار یزیو تظاهر به بودن چ نجایموندن شما در ا ایکه آ دونمینم
 دیرو انتخاب کن یراه دیتونیو هم م دیخوایکه م دیباش یزیچ دیتونیحال هم م نیکه شما در ع دونمیرو م نیا

 ”!من یقرار بدم بانو ارتونیدر اخت تونمیکه بعد از سالها تالش م هیتنها تجربه ا نیکه درسته ...ا

قصر  یو به سمت سالن داخل کنهیم یمیتعظ نیمتفکر و غمگ یحرف هاش با چهره ا انیبعد از پا مونیس
 .......رهیم

 ......شهیم رهیخ ارانایو ماه در آسمان به ت کنهیم یباغ رو خال مونیس

 ارانایذهن ت شنیو هزارن فکر که باعث م یبارون یو آسمون مونهیم ارانایتنها ت بیگفت در اون شب عج شهیم
 ”!ه؟یهرولد واقعا ک"جمله مهم دامن بزنه: کیبه 

 م کوچکزخ کی

 .......داره یرا در پ ی...حس گنگهیبیو عج یکه شب باران یراست به

 ......کنهیو به گذشته ها فکر م ستادهیا نهیآ یرو به رو هرولد

 .....زود جنگ اتفاق افتاد........چقدر زود پدرش رو از دست داد چقدر

 یواقع ناندیف کیکه  زنهیم بیاما هر بار به خودش نه کنهیم یبار احساس دلتنگ کیهر چند لحظه  هرولد
 !شهیدلتنگ نم

براش دوخته اند  یها به تازگ اطیرو که خ یدیاندازه و لباس جد یبه خودش م ینگاه نهیدوباره درون آ هرولد
 ....کنهیرو برانداز م

 ی.......پوزخندیواقع اندنیف کی....مثل دیو پل اهی.....سیمشک شهی..مثل همی......دوباره مشکیمشک لباس
 ......کنهیتنش رو پاره م یو با حرص لباس تو زنهیبه خودش م نهیآ یتو

 ......با عربده از افکارش دور بشه کنهیم یو سع کشهیم یبلند ادیفر
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و با  شهی.ظرف تکه تکه مکوبهیم واریو به د کنهیرا بلند م نهیدر کنار آ هیا شهیش یظرف ایگلدان و  هیشب یش
 ...رسهیبه گوش م یبد و وحشتناک یشکسته شدن گلدان صدا

روز  نیهرولد ا بی....خدمتکار ها به رفتار عجشهیوارد اتاق نم یشکسته شدن ش دنیاز شن یحال کس نیا با
 ....چهیپیهرولد نم یبه پر و پا یلیهم خ یهاف یها عادت کرده اند...حت

 نی.... اکشهیم یو به لباس پاره شده دست فرستهیم نییجا خشک کرده را به پا شیکه درون گلو یبغض هرولد
در پس زدن هر گونه افکار مثبت و  ی...سعفتهیسمت راستش م یشانه  یبار ناخودآگاه چشمش به زخم رو

 .......... داره یمنف

 شده مقابله کنه...؟ یکه مدت ها در ذهنش جار یبیبا سوال عج تونهیمگر م اما

به  یزیکه چ یا نهیو آروم آروم به س کنهیشانه اش را لمس م یو زخم رو ارهیدستش را باال م یبه آرام رولده
 ...رسهیم تپهیاسم قلب درون آن م

 "؟یهست یتو ک":پرسهیم نهیاز هرولد درون آ شهیو گنگ تر از هم کنهیم ستیقلب تپنده ا یلحظه رو چند

 بیعج یقیموس

اون  یجد یلیکه آرتور خ ییبه جادو ها زنهیخودش قدم م یسالن دراز و بزرگ قصر برا یکه تو یدر حال ارانایت
 ....کنهیها رو آموزش داده فکر م

متصل به پنجره ها رو به  یپرده ها یمعمول یجادو کیو با زمزمه کردن  اورهیهم دست هاش رو باال م یگاه
و هر بار  کنهیشده درون سالن قصر رو بلند م دهیبلند چ یها هیپا یرو یهم گلدان ها یگاه ایو  اوهیدر م یباز

 .....شهیم انیچهرش نما یتو ریوصف ناپذ یساده شوق ییبا انجام جادو

 ..........سالن رو در بر گرفته یسکوت فضا یبیکامال خلوته و به شکل عج یسالن اصل امروز

 ...مردگان خود دعا بخوانند یبزرگ اطراف قصر جمع بشن تا برا یامروز قراره در سالن نانتیساتر یتمام

 ......کنندیم یاز سال خال یروز نیمحافظ هم قصر رو در چن یسرباز ها یحت

 ...مردگان یهم دعا دی...شاخوندیرو روز صحبت با ارواح م یروز نیچن یسوف

 ...سکوت کرده بود یسوف بیو غر بیعج حاتیهم تنها در مقابل توض ارانایت و

 یسوف یتنها در مقابل حرف ها ارانایو ت ستیگذشته ن یبه گرم ارانایو ت یسوف یمدت هاست که رابطه  قتایحق
 ...کنهیسکوت م

 یگفت کم شهیهم م ینکنه به نوع یقضاوت چیه قیحقا یداره تا مشخص شدن تمام میتصم ارانایت قتیحق در
 ........دلش گرفته

 ....بهیروز عج کیهمه امروز  نیا با

 ....بار دست به جادو ببره نیاول یبرا ارانایکه باعث شده ت یروز
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 ....بیعج یشد...اما با حس داریاز خواب ب ارانایت شهیبگم امروز هم مثل هم دیبا

 ...دیکش رونیزمان رو ب یجعبه  شیا شهیش یاز طبقه ها یکیبه سمت کمد لباس هاش رفت و از  عایسر

 .......زد یقیشد و لبخند عم رهیبهت به جعبه خ با

 ......شد دهیباز اتاق شن یاز پنجره  مونیس یهمون لحظه صدا که

 ریصبحت بخ"بگه: جانیتکون داد و خواست با ه یدست مونیس یبه سمت پنجره رفت و برا یبا لبخند ارانایت
زمان داشت از  یکه جعبه  یزمان از درون دستش سر خورد و درست در حال یاما ناگهان جعبه  "نیج مونیس

 ادیفر اخودآگاهدستش رو دراز کرد و ن ارانایمماس بشه ،ت نیتا با زم کردیچند طبقه سقوط م
 " ..........وسینانان":دیکش

شد  کیم به جعبه نزدآرام آرا مونیو س ستادیو هوا معلق ا نیزم نیزمان ب یلحظه بود که جعبه  نیدر ا درست
 .......و اون رو بدست گرفت

 ...زمان کامال سالم بود ی جعبه

 ......زدیلبخند م شهیهم مثل هم مونیس

 !تجربه کرده بود یکامال اتفاق یگام جادو کردن رو با صحنه ا نیبود که امروز اول ارانایت نیا اما

 یمادرش م ادی یها بود..البته گاه نانتیساتر کرد،مردگانیکه بهش فکر نم یزیتنها چ ارانایهر صورت امروز ت در
 یرو سع زشیغم انگ یچهره  نی،اما باز هم ا شدیشرکت نکرده بود ناراحت م یمراسم نیدر چن نکهیافتاد و از ا

سقوط  ایبا جادو کردن از شکسته شدن و  تونهیم دید یپنهان کنه و هر بار که م یمصنوع یبا لبخند کردیم
 زیهمه چ شهیو مثل هم کردیذوق م عایبارها مثل باد پرده ها رو تکون بده سر ایکنه و  یریها جلو گ زیچ یلیخ

 ......سپردیم یرو به دست فراموش

بزاره ،اما به هر حال از  یمراسم نیبار پا در چن نیاول یداشت برا فهیملکه وظ کیبه عنوان  ارانایگفت ت شهیم
حق  یدر مراسم شرکت کنم کس خوادیدلم نم گفتیم یملکه بود و وقت کی ارانایگذشت که ت شهیهم نم نیا

 .....مخالفت نداشت

از مقامش  یبود که بهتره چند روز دهیرس جهینت نیفکر کرده واقعا به ا مونیس شبید یبه حرف ها یلیخ ارانایت
 ....کردیمقام استفاده م نیاز قدرت هم دیاز مقام ملکه بودن با یدور یو چه جالب بود که برا رهیفاصله بگ

 ......بود یدر آرامش م دیبا قیارتباط با حقا یبرا ارانایت ذهن

هم داره شرکت  یدیشد یها یو سخت فاتیکه قطعا توش تشر یمراسم نیگرفت در چن میتصم ارانایت پس
 .....نکنه

 .......نبودند جیبراش مه دیجد یوقت بود که تجربه ها یلیخ قتایحق

رو هم  نیا یول دیترسیقصر بزرگ اون هم به صورت کامال تنها به شدت م نیا یهم از بودن تو یگاه البته
 ....ستین یمردگان هم آنچنان خبر یمراسم دعا یکه تو دونستیم
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 ی،و گاه کردی...ذوق مزدیجهت قهقه م یخودش ب یو برا دیچرخ یم یسالن اصل یهوا تو یطور ب نیهم ارانایت
 ....اوردیرو در م مونیس ایشارل  یادا

 لیشام رو در اتاقتون م ارانایمن ت یبانو":گفتیاز خدمتکار ها به خودش م یکیو در نقش  شدیخم م یگاه
 "؟یسالن غذا خور یتو ای دیکنیم

 ........زدیخنده م ریبند حرکات طنزش هم بلند ز پشت

 ........اوردیتبد رو در م*س*مغرور و م یملکه  کی یو ادا رفتینقش خودش فرو م یهم تو یگاه

 .......زدیقدم م شییتنها یداشت تو شهیبار بخالف هم نیا

 .......دیخونیم شعر

 .....کردیبلندش رو لمس م یموها

 ......به آواز خوندن کردیدوباره شروع م و

 .......باشه که روز ها آرزوش رو داشته یروز رو فرصت داره تا همون ملکه ا کی نیتنها ا کردیم حس

 ....و مغرور خوشحال

جوانشه.....به دور از  یو در انتظار شاهزاده  کنهیبزرگ حکومت م نیسرزم کیجوان که بر  یمثل ملکه ا درست
 ..ها ناندیف یدشمن

شدش  دهیکش یچهره  دنیو با د ندازهیم واریکنج د یگلدون فلز یبه خودش تو ینگاه یاتفاق یلیخ ارانایت
 یعنی....شمیملکه م کیباشم...از فردا  ارانایروز رو وقت دارم تا ت کی نیآره تنها ا":گهیو با خودش م خندهیم
 ”!ملکه بشم کی دیبا

 یو دامن لباس صورت رهیگیسالن م یبراق گوشه  یجمله نگاهش رو از گلدون فلز نیبا زمزمه کردن ا ارانایت
 ....زنهیسالن قدم م یو در طول درازا دهیم یقشنگش رو تکون

 ......زنهیو قدم م کنهیم فکر

 ...کنهیو فکر م زنهیم قدم

 ...ارهیبه مغزش هم فشار م یگاه یحت

 .......شهیبرقرار نم یارتباط اما

سالن  یبه سمت خروج خوادیو م شهیم مونیارتباط با ذهنش پش یکه داره از تالش کردن برا یدر حال درست
به شماره  شی.....نفس هاشهیم رهیبر قلبش چ ی......ترس به طور ناگهان کشهیم ریبره ناگهان قلبش ت

 .....واقعا ارتباط برقرار شده هک نهیممکنه ا لی.....تنها دلشهینم شیحالت درون یدگرگون لی....متوجه دلفتهیم

 یزمزمه  ای........ییالال کیمثل  دی.......شا.می...آروم و مالشهیم دهیچیدرون قصر پ یآرام یقیموس ییصدا
 ....یقیآروم همراه با موس
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 .....از چند ساز یقیتلف دیشا

 ......دوهیبه سمت صدا م ارانایت

 .....قلبش به شدت باال رفته ضربان

 ......رهیگیو اطرافش رو در نظر م ادیم نییقصر به سرعت پا یاراده از پله ها یب

 ....هم انسان دیشا ای نانتیساتر کیاز  یخال

 ........شده نیدلنشن یا یبه شکل باورنکردن یقیموس

 ....شهیو تنفس براش سخت تر م رهیهر لحظه باالتر م ارانایت ضربان

 ...رهیصورت بگ یجراحت ایو  فتهیراه ب یزیتا مبادا دوباره خون ر زارهیقلبش م یراستش رو رو دست

 .........آره ...آرهدهیگوش م یقیموس یو به صدا کنهیم ستیعالقه ا با

 .... دهیرا بارها شن یقیموس نیکه ا دونهیم ارانایت

 ......نواختیاون رو م پدرش

 ....ها ...پدرش نانتیساتر نیسرزم یممکنه ......تو رینه...نه غ...

 " ....پدر ":زنهیم ادیو درد فر جانیو با ه کنهیبغض م ارانایت

 .....شهیم دهیچینداره پ ییدرون سالن بزرگ قصر که امروز انگار انتها یزن یالف انتظارش صدابر خ اما

 ارانایمن...ت کیکوچ یملکه "

 ........بخواب آرام

 ........تپدیدر آسمان ذهن من م شهیکوچکت هم قلب

....به خواب ابیب یرا....به سخت دی....آنچه باابی....بستین یکاف اتیآسان......به جلو برو.......ح ای سخت
 ....یبرو.....ول قتیحق

 ...........ستیبه مقصد ن دنیتنها رس ستیداشته باش آن چه کاف ادیبه  قتیاز خواب حق قبل

 ! ...... یبه بازگشت باش د،مجبوریبساز چرا که شا یرا با آرامش رتیمس

 ی.....ملکه ابیبرو و ب تی..به خواب حق ابیرا ب یابیب دیدنبال کن و آنچه با یشنویرا که م ییصدا نیتر آشنا
 ! ........کوچک من

 .....رو حفظ کنه شیخونسرد کنهیم یاما سع شهیداره.....نگران م یکه در پ یصدا و منظور دنیاز شن ارانایت

 .....در باور کردن داره ی....و سعزنهینفس م نفس
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 ...از عمرش موفق شده با مادرش حرف بزنه هیچند ثان یباور نداره که به اندازه  قتایحق

 .....شهیصورتش روان م یاراده رو یب اشک

 .........کنهیم سیاطرافش رو خ نیزم یتمام و

 ...وستنهیپ قتیصبحش انگار در حال به حق بی....حس عجدهیساله کامال ترس 18 ی ملکه

 .......در حال رخ دادنه یبیکه اتفاق عج دهیها همه نشون م نیقلبش باالست و ا ضربان

مادرشه...به  یکنه...هم زمان در حال فکر کردن به صدا دشیتهد یتا مبادا خطر زنهیمدام به اطرافش زل م ارانایت
 .......رهیگیباال م یقیموس یکه دوباره صدا دوهیم یسمت خروج

 .........میو مال آرام

 ......میعظ ییدر نت ها نیریش ییالال کی مثل

 ...شهیو نبض گردنش کامال لمس م کنهیرگ هاش به شدت حس م یخون رو تو انیجر ارانایت

 ........پدرشه یقیموس یصدا شنونیکه م یزیشدت عرق کرده و ناخودآگاه گوش هاش تنها چ به

 ”!برو یشنویکه م ییصدا نیبه سمت آشنا تر":کنهیو با خودش زمزمه م فتهیحرف مادرش م ادی ارانایت

 ....... دوهیم رسهیاز آن به گوش م یقیموس یکه صدا ییجمله به سرعت به سمت جا نیبا مرور ا ارانایت

 ...... گذارهیطبقه را پشت سر م چند

 ...رهیگینفس م و

 ...گهید یپله بعد و تنفس چند

 ....قصر چه خبره نیا یتو

 ....بار از جسم ناتوان خودش سوال داره نیا ارانایکه ت یزیتنها چ نیا

 .......رسهیاول م یبه طبقه  باالخره

 .....شهیناگهان قطع م یقیموس یو صدا دارهیقدم بر م یآرام به سمت در خروج آرام

دستش  ارانای...تهی....دو ثانهیثان کی...زنهیو به در رو به روش زل م کنهیم ستیا عایاز ترس و تعجب سر ارانایت
دلش زمزمه  یکه نفس بکشه....تو کنهیم یو سع ذارهیم شهیتر فشرده م شیقلبش که هر لحظه ب یرو رو

 انیدر بزرگ نما یقد ،درست رو به رو دبلن یمرد یو چهره  شهیو ناگهان در به شدت باز م "هیسه ثان ":کنهیم
 ......شهیم

بار با ترس زمزمه  نیو ا دهیقورت م یسخت ،آب دهانش رو به ستادهیحرکت ا یکه از وحشت ب ارانایت
 "هرولد؟":کنهیم
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 بیعج یلحظه  کی

قدم به  نیکه تازه به خودش اومده از ترس چند ارانایو ت ادیمحکم و استوار به سمت جلو م ییبا قدم ها هرولد
 ....دارهیعقب برم

 ......کشهیم یو نامرتب یطوالن یهم زمان با عقب رفتن ،نفس ها ارانایت

 نیب بیعج ی،متوجه رابطه  شهیم رهیتر بر قلبش چ شیترس ب شهیتر م کیکه هرولد بهش نزد یبا هر گام و
به روبه روش  ی....دوباره نگاهشهینم گفتیکه مادرش از اون سخن م یقتیهرولد و حق دنیپدر...د یقیموس

 ... ندازهیم

 ستهیا یم ارانایت یو درست در چند قدم هشیاول م یطبقه  یهمون قدر مغرور و محکم وارد سالن اصل هرولد
بگم که اصال  دیرو تنها گذاشتن....و با زشونیعز یکه ملکه  نمیبیمردگانه....نه؟م یروز دعا":گهیو با تمسخر م

 ”!نکردن!نوچ نوچ نوچ یکار خوب

 ....شنوهینامفهوم رو از دهان هرولد م یکه تنها اصوات لرزهیقدر عرق کرده و دست هاش م نیا ارانایت

 کنهیخودش رو سرزنش م یقصر خال کی ینرفتن به اون مراسم مسخره و تنها موندن تو یبار برا نیچندم یبرا
 .....داره در فرصت مناسب به سمت اتاقش فرار کنه ییکه توانا ییتا جا رهیگیم میو دست آخر تصم

 ... دارهیم به سمت عقب برمقد کی انهیناش یلیاراده به هرولد زل زده خ یکه ب یدرست در حال پس

داره  یچه قدرت زشونیعز یملکه  نمیبب خواستیدلم م":گهیو م زنهیم یپوزخند ارانایحرکت ت نیا دنیبا د هرولد
فرصته...اما به  نیحس کردم بهتر هیقصر خال دمیو امروز که د کننیقدر روش حساب م نیها ا نانتیکه ساتر

 ”!که فقط وقتم رو تلف کرده باشم ادینظر م

گام بزرگ  کیبا  عایکه هرولد سر رهیو آروم آروم به سمت عقب م شهیم رهیباز هم با سکوت به هرولد خ ارانایت
 ....دارهیبه سمت جلو قدم بر م

 ...گذارهیقلبش م یو دستش رو رو شهیشکه م ارانایت

 ...زنهیبلند قهقه م یصدا و با ستهیا یم عایسر ارانایترس ت دنیبا د هرولد

 نانتیساتر یملکه ":گهیبا نفرت م یجد یلی، و بعد خ دهیبا همون حالت خنده سرش رو تکون م هیثان چند
 ....جالب شد واقعا نه؟نهیا گفتنیکه م ییها

مادرت  دونمیجربزه تر....نم یتجربه تر.....ب ی...بچه تر ،ب فتمیکه باهات در ب یهست یبچه تر از اون یلیخ تو
 تونهیساله م 18 یدختر بچه  هیداشته؟به نظر خودت  یدر مقابل من قرار بده چه تصور خواستهیتو رو م نکهیاز ا

..........مسخره یاز خودت دفاع کن یتونینم یببره ؟تو حت نیها رو از ب ناندیف یساله  نینفرت چند
و با افتخار برگردم به قصرم و تا ابد در آرامش  ها رو نابود کنم ناتیساتر دیام نیجا آخر نیهم تونمیاست....م

 "نه؟ هیعال انیپا نیکنم....ا یزندگ

 نیدوم نیا":گهیو م زنهیزل م ارانایت یچشم ها یمرموز تو یبار با لبخند نیو ا کنهیچند لحظه سکوت م هرولد
 "کوچک....؟ یمنه ملکه  یکه جونت تو دستا هیبار
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 ارانایت یبه سمت گلو یو دستش رو به آرام ادیتر م کینزد یکه هرولد کم دهیبا ترس سرش رو تکون م ارانایت
 ...برهیم

...که هرولد دوهیپاهاش مونده بود به سمت اتاقش م یکه توان تو ییو تا جا رهیگینفس م یبه سخت ارانایت
 ....ستهیاز حرکت با ارانایت یپاها شهیباعث م بیعج یناگهان با زمزمه کردن و رد

دوباره  شهیتر م کیهرولد که مدام بهش نزد دنیو با د چرخونهیسرش رو به سمت عقب م یاز ترس کم ارانایت
 .. کشهیم غیو دوباره ج

مردگان دعا  یو برا رفتمیم یو با سوف موندمیقصر نم یکاش مثل احمق ها تو":کنهیخودش زمزمه م با
امروز بتونم  هیباشم..مادر کمکم کن تا  ارانایت دیباشم....آره امروز با ارانایامروز رو ت هی خواستی...دلم مخوندمیم
 ”!باشم ارانایت

 یاما انگار کفش ها ارهیرنگش رو از پاش در ب یصورت یکفش ها کنهیم یآخرش سع یبا تموم کردن دعا ارایت
 ...دنیچسب نیچسبنده به پاهاش و زم یش کهیت کیمثل  باشیز

 .... فتهیاز حرص و ترس به نفس نفس م ارانایت

 ....چرخهیپاهاش و هرولد م نیمدام ب نگاهش

 "؟یاز دست من فرار کن یخوایم":گهیو با نفرت م ستهیا یم ارانایت یقدم کیو درست در  ادیتر م کینزد هرولد

 "! .... ترسمیمن از تو نم": کشهیداد م دهیترس نکهیبا ا ارانایت

 یها فراموش نکن که جونت تو دست ها نانتیساتر یملکه ":زنهیم ادیفر ییباال یتن صدا بار با نیا هرولد
اما اگر  زمیها خونت رو بر نانتیساتر یچشم ها یدرست جلو دمیم حیو ترج ستمیکش ن فیمنه....منم ضع

 "! ......کشتنت رو زودتر شروع کنم شیبشم ممکنه نما یعصبان

برگزار کنم که مثل  یجور دمیم حیمرگت رو ترج شی...نمایدونیم ":گهیو آروم م شهیتر م کینزد یکم هرولد
 ”!....پر از وحشت نندهینباشه... پر ب ریو دل گ یامروز خال

 ....کنهیاما باز هم سکوت م لرزهیم یحرف کم نیا دنیاز شن ارانایت

 "کجاست؟":گهیم عیسر یلیو خ ندازهیم ارانایبه ت ییبار آروم تر نگاه گذرا نیا هرولد

 ... شهیتر م شیو لرزشش ب کنهیاز حرف هرولد تعجب م ارانایت

باشه..هرچند  یقو کنهیم یاش کامال تمام صورتش رو پوشوندن و کامال مشخصه که نگرانه اما سع ییطال یموها
 .....خودش باشه...فقط خودش دیامروز با ارانای....تتونهیکه در ظاهر هر گز نم

به خاطرش  مونیکه اون پسره س یزیزمان...همون چ یجعبه ":گهیو م دهیجمله اش رو ادامه م با حرص هرولد
 "رفت سفر....اون کجاست؟ شیچند سال پ

 ”!...دادمیاگر بود هم به تو نم ست،امایزمان دست من ن یجعبه ":کنهیفکر زمزمه م یب یلیخ ارانایت
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 یجعبه  دونهیکه قطعا هرولد م دونهیرو هم م نیزمان رو به هرولد بده اما ا یجعبه  خوادیدلش نم چیه ارانایت
 ....زمان دست اونه

 ....شهیتر م شیهم ترسش ب یناگهان یجمله  نیخاطر با گفتن ا نیهم به

 ....شنیغرق م ینگران یتر تو شیقشنگش ب یو چشم ها شهیلحظه صورتش از ترس سرخ تر م هر

طور....از اون پسره  نیکه ا":گهیو م رهیگیکه هرولد دست هاش رو باال م کنهیم یبازترس با انگشت هاش  با
به گذشته بره ؟...برات متاسفم که  یدار کنه؟دوستیکه کمکت م یکنیم اد؟فکریخوشت م مونیس یعوض ی
روز  نی....بهتره تا آخرستیقابل اعتماد ن یجور آدم نی....اکنهیبه خودش هم رحم نم ،اونیرو نشناخت مونیس

 ”!...یکن یمرد دور نیمرگت از ا

اون جعبه  شمیخوب،پس مجبور م اریبس":گهیم ادیو با فر ندازهیکه هنوز سکوت کرده م ارانایبه ت ینگاه هرولد
 ”!ارمیبدست ب یا گهیرو با روش د یزمان لعنت

 ... رهیگیم ارانایو رو به ت کشهیهم م یبار رو کیدست هاش رو  هرولد

و غرور  شهیشده...ترسش چند برابر م نیزم خیم یممکن ریاما انگار به شکل غ دهیخودش رو تکون م یکم ارانایت
رو  دشیسف یگونه  شیا هیشیش یخودش باشه....اشک ها کنهیم یو تنها سع شکنهیدرونش هم م یظاهر

 ! ....نشده یمصنوع تیجد نیمتوجه شکسته شدن ا یاما هنوز کس کننیلمس م

 ......انوسیرانیه":خونهیرو م یوُرد بدون درد و نوران کی یجد یلیو خ خندهیم ارانایت ی دهیفا یبه تالش ب هرولد

!" 

 عایسر ارانایکه ت شهیفرستاده م ارانایبه سمت ت رهیت یاز نور آب یجمله از دهان هرولد امواج نیخارج شدن ا با
و  نهیشیم نیزم یرو زنیریم نییبه پا دشیز صورت سفو همون طور که اشک هاش ا کشهیموهاش رو کنار م

 "!....کمد...تو...تو...ت....کمده یتو":کنهیزمزمه م

بار پلک  نی...چندشهیم رهیروبه روش خ یو دوباره و دوباره به دخترک مچاله شده  کشهیم یقینفس عم هرولد
 ... کنهیهاش رو باز و بسته م

 ......شهیرنگ کف دست هاش خاموش م یشده نور آب رهیخ ارانایت انیطور که به صورت گر همون

 ......زنهیکلمه هم حرف نم کی یدر حال گردشه و حت ارانایت یچشم ها و اشک ها نیحرف نگاهش ب بدون

 .....کنهیتر خودش رو جمع م شیدختر بچه ب کیو مثل  زهیریهمون طور بدون مکث اشک م ارانایت

 ..... کنهیعبور م ییماورا ی هی...تنها چند ثان هیثان چند

 ........بکشه ریهرولد ت ی نهیدرون قلب هرولد جابه جا بشه و س بیعج یزیچ تا

 ...رهیگیم ارانایاز ت عایو نگاهش رو سر کشهیم یقینفس عم عایسر هرولد

بار خودت رو  هی نیباشه...باشه...ا":گهیم لرزهیکه م ییو با صدا دارهیچند قدم به سمت عقب بر م جانیه با
 ”!ارانایبرنده حساب کن ت
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 ....شهیظاهر م مونیکه ناگهان درست رو به روش س دوهیسالن م یبه سرعت به سمت خروج هرولد

 ...کنهیراستش هم شروع به سوزش م یشونه  یو به عالوه زخم رو کنهیم دایپ شیهرولد افزا ی نهیدرون س درد

که  گشتمیداشتم بر م":گهیو م کنهیبا بغض زبون باز م مونیکه س شنیم رهیبه هم خ یبیدوست با نگاه عج دو
 ”!یایزمان م یکه باالخره دنبال جعبه  زدمیحدس م دیرو اطراف قصر حس کردم....با یبیامواج عج

 نیتر از ا فیملکتون ضع":گهیجدا بشه از عمد م مونیاز س نکهیا یو برا زنهیم یپوزخند مونیدر جواب س هرولد
 ”!با جفت مشت هام خفش کنم تونمیداشته باشه...م یازیجنگ به جادو ن یکه برا حرف هاست

 .....کنهیرو صدا م ارانایو ت دوهیو بدون توجه به هرولد به سمت داخل م پرهیجمله رنگش م نیا دنیبا شن مونیس

 یخواهرش آنجال تو یو اون لحظه است که دوباره صدا دارهیبر م رونیبه سمت ب یقدم بیعج یبا حس هرولد
 ”!میروز نیقلب کار دستت بده هرولد...من تا ابد منتظر چن نیهم یروز هی دیشا": شهیم دهیچیسرش پ

 ...کنه یمسائل اطرافش رو هالج تونهیشده و نم دهیچیهرولد پ یبرا زیچ همه

که  دونهیو نم کنهیها پرواز م ناندیو به سمت آسمون ف شهیرنگش م یسوار ققنوس مشک نشیدرد درون س با
 ....ساده است یلیخ زیهمه چ

 !..............تنها خودش بوده ارانایتفاوت که امروز ت نیا با

 لیدل یب ضعف

و  شهیزانوهاش خم م ینشسته رو نیزم یرو ارانایت نهیبیکه م یوقت دوهیم ارانایبه سرعت به سمت ت مونیس
 "من؟ یرو بپرسم که حالتون خوبه بانوسوال  نیا دیمنطقا االن با":پرسهیم یبا نگران

به  خیم هیتکون بخورم...مثل  تونستمینه....نم":گهیآروم م یلیو خ ارهیرو باال م سشیو خ یصورت اشک ارایت
...من نتونستم از خودم دفاع کنم....اون بهم گفت مونی..نتونستم....سختیریبودم...اشکام م دهیچسب نیزم
 ”!دی...نباشدمیملکه م دینبا مون،نه؟منیسوال بردم س ریها رو ز نانتی....من....من ساتراقتمیل یعرضم...ب یب

ببخشه...اما انگار  نیرو تسک ارانایترس ت زانیتا م گردهیم یشده و دنبال جمله ا رهیخ ارانایبا بهت به ت مونیس
 ...خودش رو آروم کنه زیاول از هر چ دیشکه و با یاون هم خودش تو

که هرولد دنبال  زدمیحدس م دیبا":گهیم یو به آروم کنهیدست مشت شدش رو باز م هیبعد از چند ثان مونیس
 شهی...اون همترسهیپدرش شرمنده بشه م شیدوباره برگرده عقب و پ زیهمه چ نکهیزمان باشه..اون از ا یجعبه 

 رهیبگ میکه خود هرولد تصم دهیرس شوقت یطوره...ول نیهم یتابع حرف پدرش بوده....البته االن هم به نوع
 "! غلط یدرست و چ یچ

 ...ستهیا یو م دهیسرش رو تکون م ی..کم ندازهیم مونیبه س ینگاه ارانایت

رو از  شیصورت یبهته پس بدون حرف کفش ها یآروم تر شده اما هنوز تو یکم مونیس یبا حرف ها انگار
خودش  ره،ازیهمون طور با غم به سمت اتاقش م افته ، درست یو به سمت اتاقش راه م ارهیپاهاش در م



 

 
97 

 دیشد؟شایاراده م یب لدضعف نشون داد؟چرا؟چرا در برابر هرو سته؟چرایهرولد نتونست با یکه چرا جلو پرسهیم
 !دیجان رو به هرولد بدهکار بود..........شا کیچون اون 

 بیس یشکوفه ها فصل

چشم  یتو یآب دیو همون طور که نور خورش کشهیم یا یطوالن ی ازهیو خم شهیاز تخت خوابش بلند م ارانایت
 .... کنهیاون ها رو بازم ی،به آروم خورهیهاش م

 یخودش لبخند کنه،بهیو همون طور که خودش رو برانداز م رهیم نهیرنگش به سمت آ یاسیلباس خواب  با
 ”!روز روشن ریصبح بخ":گهیو م زنهیم

و به سمت  کنهیم یکیپله ها رو دو تا  جانیسپرده با ه یرو به فراموش روزیات دکه کامال اتفاق یدر حال ارانایت
 ....دوهیآشپزخونه م

و  رنیم گاهشونیبه سرعت به سمت جا ارانایت دنیکه با د گهیو چند سرباز د نهیبیرو م یآشپزخونه سوف یتو
 ...کننیم میتعظ

 "؟ دیکجا بود روزیشما ها د":گهیدلش م یحرکاتشون تو دنیبا د ارانایت

 یقصر رو کال خال یکه بهشون دستور داد یخودت بود، تو بود ریکه تقص زنهیم بیبه خودش نه عایسر اما
 ....کنن

به سمت  عیسر یلیو خ کشهیممکن بود جونش رو به خطر بندازه ،دست م روزیکه د یاز فکر کردن به کار ارانایت
 "م؟یدار دی...نکنه دوباره مهمون جدیسوف یخوشحال یلیامروز خ":گهیم یو رو به سوف رهیصبحانه م زیم

 دیبه جنگل رس یبه جنگل رفته بود تا آهو شکار کنه اما وقت یجان روزید":گهیم اقیو با اشت زنهیم یلبخند یسوف
ها هم سر وقتشون به بار  بی.باالخره سدنیشدن و شکوفه ها به ثمره رس بیمتوجه شد که درخت ها پر از س

 ”!من یبانو میداشته باش بیعالمه س کی یسال بعد یتا برا میو همشون رو جمع کن میبر دیمروز بانشستن...ا

 وهیبه نظرت چند سبد م یسوف":گهیم یو با نگاه خندان کنهیتعجب م وهیچند سبد م یبرا یاز شوق سوف ارانایت
 "داره؟ جانیقدر ه نیا

 نیسرزم یها تو بیمن س یبانو":گهیم عیسر یلیو خ شهیحرف گرد م نیا دنیچشم هاش با شن یسوف
 ”!...دارن یادیز یها تیها مقدس اند و خاص نانتیساتر

ها  بیس دنیچ یپس منم برا":گهیم جانیو با ه شهیم ییو ماورا ینیزم یها بیس نیمتوجه تفاوت ب ارانایت
 ”!امیم

 " ....من شما...آخه یبانو":گهیو با تعجب م گردهیحرف برم نیا دنیاز شن عیسر یلیخ یسوف

کار سرباز  یملکه رو کیبه عنوان  خوادیدلم م":گهیم یجد یلیو خ زنهیم یعیعسل طب ینان رو تو یتکه ا ارانایت
 ”!؟یدار یها نظارت کنم،مخالفت
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 یبانو دیلیهر جور ما":گهیآروم م یلیو خ زنهیم یاومدنش جور کرده لبخند یبرا ارانایکه ت یتنها به بهانه ا یسوف
 " ...من

 یبانو":گهیبا من من م کنهیقفسه ها رو جا به جا م یتو یظرف ها یافتاده باشه درحال یزیچ ادیکه انگار  یسوف
 "ازتون بپرسم؟ یمن ممکنه سوال

بپرس ":گهیم عیسر یلینشده با فرو بردن لقمه درون دهانش خ یبودن سوف یکه هنوز متوجه جد ارانایت
 "؟یسوف

بدونم  خواستمیشارل....م ریدر رابطه با وز":گهیآروم م یلیو خ گردهیبر م ارانایسمت ت به یبا نگران یسوف
 " ...یعنی...هیچ متونیتصم

 یسوف نیبب":گهیم یو متفکر نیغمگ یو با چهره  گردونهیبر م زیم یدستشه رو به رو یکه تو یتکه نان ارانایت
انکار  شهیرو نم نی....اما اکنمیرو مجازات نم یهم که متوجه نشم کس ی...و تا زمانهیماجرا چ دونمیمن هنوز نم

....من فعال تنها ادیاز دست من بر نم یداشته باشه کار یشدن درخت دست یزخم یکرد که شارل اگر واقعا تو
رو  نشیچرا و به چه علت...ا نکهیکرده...ا یرو زخم اتیشارل درخت ح ریپدر وز کیکه ار نهیا دونمیکه م یزیچ

که تو وشارل  دی..گرچه فراموش نکنستیوسط مجرم ن نیا یکه متوجه نشم کس یو تا زمان دونمیهنوز خودمم نم
 ”!دیاز اعتماد من رو از دست داد یسهم بزرگ تونیبه علت پنهان کار

فکر ":گهیم یبیو با بغض عج رهیگیرو م ارانایت یو جفت دست ها ادیم ارانایبه سمت ت نیغمگ یبا نگاه یسوف
از  یمیعظ لیبهت بگم چون اون وقت س تونمیوجه ممکن نم چیاما به ه ارایت دونمیرو م لشیکه من دل کنمیم

رو  نی...ما انهیصدمه بب شهیهم یاحادثه ممکنه ذهن تو بر  نیو توسط ا ارنیخاطرات مادرت به ذهنت هجوم م
 ”!بشه فیبرات تعر خوادیاون طور که مادرت م زی...بزار همه چمیمخواین

خاطر با  نیرسه، به هم یبه نظر م یکرده عصبان تیمادرش اون رو به سمت هرولد هدا نکهیهنوز از ا ارانایت
شما شدم...اون  یایوارد دن خواستیاون طور که مادرم م خواد؟منیاون طور که مادرم م":کشهیتمام قدرت داد م
شما شدم و  یملکه  خواستیم درمبه قلب من منتقل شد....اون طور که ما اتیح خواستیطور که مادرم م

گذاشتم  هیوسط از جونم ما نیکدومشون رو قلبا قبول نداشتم....... ا چیه دیرو خوردم که شا یمتفاوت یقسم ها
داره؟....من که مادرم از گذشته  هیفیساده ام با پدرم...از آروز هام..سرنوشتم..دست آخر سهمم تعر ی...از زندگ

 ”!یسوف هیانصاف یب تینها نیست؟ایحق من ن نی؟ارو بدونم قتیاصل حق دینبا

و با بغض  شهیکه با تعجب بهش زل زده دور م یچشم سوف یجمالت از جلو نیا انیبه سرعت بعد از ب ارانایت
 ....بندهیو در اتاق رو به شدت م شهی...وارد اتاقش مرهیاز پله ها باال م

 ....کننیاشک از چشمش نزول م یو قطره ها چسبهیدر اتاق م به

که چرا  ارهیسوال دوباره به ذهنش هجوم م کی شیذهن یها یریدرگ نیو ب شمرهیرو م قشیعم یها نفس
 "جواب هرولد رو بده چرا؟ یطور نینتونست هم روزید

 دیشاخ سف تک

 ...رهیقصر م یو به سمت خروج ادیم نییبا اقتدار از پله ها پا ارانایت
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 ...کشهیم ارانایسر ت یو کاله شنل رو رو بندهیرو دور گردنش م ارانایرنگ ت یشنل سرخاب یدنیباغ ،س یتو درست

 ”!خوشبختانه ادیامروز بارون نم":گهیو با خودش م ندازهیم یبه آسمون آفتاب ینگاه ارانایت

 .....چرخهیباغ م یبه سمت در ورود ارایکه نگاه ت زارهیم ارانایراست ت یشونه  یدستش رو رو یسوف

 یتک شاخ تو دیاسب سف کیکه افسار  یدرست در حال ادیباغ داره به سمتشون م یاز انتها مونی...سجالبه
 ...دست هاشه

 یوا":گهیم مونیرو به س رسهیبه اسب م یو وقت دوهیبه سمت اسب م جانیو با ه شهیذوق زده م ارانایت
 "؟یکرد داشینازه...از کجا پ یلیاسب خ نی...امونیس

جور  هی یمن...به نوع یقصر تنهاتون گذاشتم بانو یتو روزیکه د نهیبابت ا نیا":گهیو م زنهیم یلبخند مونیس
 ”!گفتی....البته اون طور که جَک مهیمهربون یلی...اسب خراستیاست...اسمش س هیهد هی

 گفتمیم دی....نبامونیاشتباه خودم بود س روزیاتفاق د":گهیو م کشهیم دیبه صورت اسب سف یبا ذوق دست ارانایت
 ”!کنمیخوشگل رو رد م دیاسب سف نیکه ا ستیمعنا ن نیبد نیکنن...اما ا یقصر رو خال

رفتن به  یبرا کردمیفکر م":گهیشدن به اسبه م کیکه در حال نزد یو به سوف کنهیم یبلند یخنده  مونیس
 ”!اسب داشته باشن کی دیبا ارانایجنگل ملکه ت

پرواز  مرغیس یبانو مدت هاست که با پرنده  ن،البتهیج یآقا دیکرد یکار خوب":گهیو م زنهیم یلبخند شاد یسوف
 ”!کننیم

 مونیذهن س یسوال در حال شکل گرفتن تو دهیاجازه نم ارانایاما ت کنهیتعجب م مرغیاسم س دنیاز شن مونیس
به ":گهیو م شهیبه سمت گوش اسب خم م گهیآروم م یلیو خ نهیشیحرکت پشت اسب م کی یکامل بشه و ط

 "بیس یسمت درخت ها

 ...تازونهیم بیس یو به سرعت به سمت اعماق جنگل ها کنهیم یاسب جهش ارانا،یحرف ت نیا با

 !رخ بده ارانایت یاونجا برا یکه قراره اتفاقات مهم ییگفت جا شهیم

 سرخ بیس

رو به  یبایجنگل ز دنیاز د قتای...حقرهیگینظر م ریجنگل رو ز یبا چشم هاش تمام و شهیوارد جنگل م ارانایت
 ....زنهیاراده لبخند م یو ب شهیروش شگفت زده م

که در  یرنگارنگ یو گل ها انیدرخت ها به پرواز در م یکه از البه ال یکیکوچ یسبز رنگ ...پرنده ها یها درخت
هستن  ارانایو تنها منتظر اومدن ت رنیگیم یکردن و انگار که گلها با هر حرکت باد مهمون شیجنگل رو یجا یجا

تر  شیممکن گل ها هر لحظه ب ریغ یمعجزه  کی ایو  یواقع یایرو کیقدم بزاره....مثل  شونیتا به مهمون
آفتابگردون اما  یبلند مثل گل ها یکیمتفاوت ... ییدر شکل ها و رنگ ها یقشنگ ی...گل هاشنیم انینما

انا با  اری........تی..قرمز...بنفش...صورت ی...همه رنگ ..آبدیسف یول کیکوچ یکوتاه مثل رز ها یکی..یصورت
 ......شهیم ادهیاز اون پ یآرام بهو  دارهیبهت اسب رو نگه م
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و  چرخنیم ارانایتدور سر  یکوچک یو پرنده ها کننیشروع به رشد م یرنگ ییطال یگل ها ارانایت یپا ریز درست
 ...خوننیآواز م

جا واقعا شگفت  نی...اندازهیها م بیبه س یدگیمسئول رس یبه سرباز ها یو نگاه زنهیبهشون م یلبخند ارانایت
و به  بندهیاز درخت ها م یکیاسبش رو به  ارانایداشته باشه....ت یفوق العاده ا یها بیس دی...پس بازهیانگ

همه  نیا شیرو دنیو هر لحظه از د کشهی....به همه جا سرک مرهیافراشته و بزرگ م یاز درخت ها یکیسمت 
 ...برهیگل لذت م

 ... شنیم ادهیسرباز از اسب هاشون پ یبه س کینزد ارانایسر ت پشت

 ...کننیو کارشون رو شروع م رنیم بیس یبلند قد به سمت درخت ها یهمون ابتدا سرباز ها از

 ...رهیم ارانایو به سمت ت شهیم ادهیرنگش پ یاز اسب خاکستر ناارایپشت سر ت مونیس

 ...زنهیجنگل قدم م یو با ذوق تو چرخهیافراشته تر م یدرخت ها نیب یکم ارانایت

 ....قرمز بودنه بیس یبراش پر از درخت ها فیتوص نیکه ساده تر یجنگل

 ...خونهیخودش شعر م یو برا دارهیبا لذت به سمت جلو گام بر م ارایت

دراز که از دو طرف با درخت  ی... جاده انهیبیرو م یکیبار یکه درست در رو به روش جاده  رهیو م رهیقدر م نیا
 ......شده دهیپوش بیکوتاه و بلند س یها

 ...رهیگیاز سرباز ها فاصله م یو کم شهیم کیبار یبا ذوق وارد جاده  ارانایت

 ...شهیوزه نوازش م یکه م یمیو موهاش توسط باد مال فرستهیم نییشنلش رو پا کاله

 "قشنگه نه؟":گهیو م کشنهیو باالخره سکوت رو م دارهیقدم بر م ارانایدرست پشت سر ت مونیس

معرکه ":گهیو م زنهیم یو همون طور که به درخت ها زل زده لبخند گردهیبر م مونیس یصدا دنیبا شن ارانایت
 " ...شنیقدر قشنگ نم نیوقت ا چیه ینیزم یاست...باغ ها

 نجایرو با ا نیزم نیاگر تا ابد بخوا":گهیم یجد یلیخ یول زنهیم یلبخند ارایت جانیهم در جواب ه مونیس
 ”!من یبانو دیرسینم یخوب جیبه نتا دیکن سهیمقا

رو کامال  نیزم دیکه با نهیمنظورت ا":گهیو با بغض م شهیمحو م عیسر یلیحرف خ نیا دنیبا شن ارانایت لبخند
 "مون؟یفراموش کنم س

...با خودتون دیاریدر ب یفیمن....خودتون رو از بالتکل یبانو دیریبگ میتصم دیبا":گهیو م دهیتکون م یسر مونیس
 ”!دیایکنار ب

 "ممکنه؟ نیذهنم ارتباط برقرار کنم،به نظرت ا یوحش ی اچهیبا در دیبا":گهیم یو به آروم دهیتکون م یسر ارایت

کار رو  نیها بودند که ا یلیخ":گهیآروم م یلی...بعد هم خادیجلوتر م یو کم ندازهیبه اطراف م ینگاه مونیس
 ”!ستادهیکه رو به روتون ا ی.. مثال.....مثال کسارانایکردند بانو ت
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 "مون؟یس یکار رو کرد نیممکنه...چطور ا ریتو؟غ":گهیم جانیو با ه شهیحرف شگفت زده م نیا دنیاز شن ارانایت

 هیکرده بودم  ریکه گ یا یدوراه نیشدم ب داریروز که از خواب ب هیساده.. یلیخ":گهیو م زنهیم یلبخند مونیس
 اچهیباالخره تونستم با در رفتیرو پذ ریقلبم اون مس یگرفتم...وقت شیرو در پ ریراه رو انتخاب کردم و اون مس

کرد  شنهادی...درخت سخن گو هم بهم پبزنمگو حرف  با درخت سخن یذهنم ارتباط برقرا کنم و حت یوحش ی
 "کنم...واضحه نه؟ دایزمان رو پ یکه به سفر برم و جعبه 

برگشتن  نیب دیباشه که با نیمنم ا یفکر کنم دوراه":گهیم دیو با ترد دهیقورت م یآب دهنش رو به سخت ارانایت
بتونم با ذهنم ارتباط برقرار  یمیتصم نیبا گرفتن چن دیراه رو انتخاب کنم.....شا هی نجایو موندن در ا نیبه زم

 "مون؟یکنم درسته س

 یبانو دیمعادالت ذهنتون رو حل کن دیکه با دیخودتون نیا":گهیو م ندازهیبا شک شونه هاش رو باال م مونیس
 ”!...شهیتقلب حساب م یمن،هر مشارکت

 .. زنهیر متشک یبه نشانه  یو لبخند ندازهیم مونیبه س ینگاه ارانایت

رو صدا  مونیاز سرباز ها س یکیکه ناگهان  کنهیرو نگاه م ارانایهنوز کنجکاوانه صورت نگران ت مونیس اما
 ...تا با جادو به دادش برسه رهیم یو به سمت سرباز زخم کنهیم یمیتعظ مونی...سزنهیم

 ....رهیگیم شیهم برعکس راه اعماق جاده رو در پ ارانایت

مقابله با هرولد رو داره؟اصال مقابله  ییتوانا ایکه آ کنهیو با خودش فکر م دارهیجاده گام بر م یسمت انتها به
 نجات؟ یراه ممکنه برا نیها بهتر ناندیکردن با هرولد و ف

 ... کنهیها رو تکرار م نانتیو سارت نیزم یو چند بار واژه  رهیقدم جلو تر م چند

 ...نیزم

 ...ها نانتیساتر

 .............نیزم

 .........ها نانتیساتر

 ........نیزم

 ..........ها نانتیساتر

 ..کشهیم یقیو نفس عم کنهیاش مکث م یمادر نیسرزم بیعج یواژه  یرو

 ...کنهیتازه مشامش رو نوازش م یها بیس یبو

 ...کنهیدراز م بیدرخت س یشاخه  نیتر کیو دستش رو به سمت نزد ستهیا یم

 ای نی..زمپرسهیاز خودش م دیو با ترد شهیم رهیبهش خ ی،کم رهیگیو در دست م نهیچیرو م یقرمز براق بیس
 ها....؟ نانتیساتر
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 ارانایت یبه لب ها یبه آرام بی....سکنهیخودش معکوس م یرو تو ارانایگنگ ت یچهره  ریقرمز رنگ تصو بیس
بار بتونه با ذهنش ارتباط برقرار  نیاول یبرا ارانایتا ت شهیسرخ باعث م بیگاز کوچک از س کیو  شهیم کینزد
 ..........کنه

 ت*ن*ا*ی*خ ی،جزا تیجنا یجزا مراسم

پخش  کشنیو هورا م غیکه ج ییها ناندیف نیب یرنگ یو نور نقره ا کوبهیم نیبزرگش رو به زم یعصا هرولد
 ...شهیم

شده و کف قفس به حالت  یبزرگ زندان یقفس آهن کیکهنه درون  ییخسته و لباس ها یبا چهره ا آنجال
 ...نشسته یزینفرت انگ

 ....شنیساکت م یا هیها در کمتر از ثان ناندیف یو همه  کشهیداد م یبلند یبا صدا هرولد

 یشدن که هرولد شروع به سخنران رهیخ شییجادو یبه هرولد و دست ها یمنتظر یبا نگاه ها مردم
 یادآوری دیبودن افتخار ماست....با دیتکرار کرده که شرارت و پل اتشیهمون طور که پدرم بارها در زمان ح":کنهیم

....در برابر هم خون کنهیت نم*ن*ا*ی*هرگز به برادرش خ یواقع ناندیف کیکنم که همون مرد به ما آموخته که 
 دنیرس یبرا شهیداده که هم ادین به ما .....پدر مکشهیخودش نقشه نم یخانواده  ی...براستهیا یخودش نم

ت *ن*ا*ی*....به هم خمیمانع نش گهیهم د یاما برا میو موانع رو کنار بزن میبه قدرت مطلق تالش کن
....به هم صدمه میکنیوقت به هم پشت نم چیاما ه میشیعوض نم و میهست یدی....درسته،ما موجودات پلمینکن
ها به ما  ناندیف یها نیاز بزرگ تر یکیهمون مرد ، یاز بزرگ خاندان ها یکی........و امروز....میزنینم
 کیکه  یی....اما از اونجاهینابود اقتشیت کرده...به برادرش خنجر زده....به مردمش پشت کرده و ل*ن*ا*ی*خ
سال  30 یها نداره برا ناندیبا ف ینسبت چیه گهیدختر رو که د نی، ما ا کشهیرو نم گهید ناندیف کیهرگز  ناندیف

 نی...باشه که ارمیگیقدرت هاش رو ازش م یو تا اون روز تمام میکنیم دیکرکس ها تبع نیبه سرزم ییماورا
 ”!ستنیا یها م نادیکه در مقابل اجداد ف یکسان یباق یبشه برا یسرنوشت عبرت

ادامه  یو هرولد رو برا کشنیم یبلند یها هورا ناندیشدن جمالت آخر هرولد ،ف انیلحظه با ب نیدر هم درست
 ....کننیم قیدادن به مراسم تشو

 ....رهیگیبزرگش رو به سمت آنجال م یو عصا رهیبا نفرت به سمت خواهرش م هرولد

و قدرت رو ازت پس  گردمیروز از عمرم هم مونده باشه برم کیاگه  یحت":گهیو م ندازهیبه هرولد م ینگاه آنجال
 ”!هرولد رمیگیم

 " .............سینویهانس وسیسونیل وسینیناندیف":کنهیزمزمه م ادیو با فر زنهیم یپوزخند هرولد

مونده  یو نور باق کنهیقفس برخورد م ی وارهیو آنجال به شدت به د رهیآنجال م یشونیبه سمت پ یبیعج نور
 ....کنهیتمام قفس رو پر م

 ...رنیگیم یشیجون آنجال پ یب یالشه  دنید یبرا یگریاز دها دور تا دور قفس حلقه زدن و هر کدوم  نادیف تمام

! 
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 زارنیم یچوب یارابه  یبزرگ، قفس آنجال رو رو یناندهایو ف رهیدرون باغ م یخسته به سمت فواره  یلیخ هرولد
 ...کننیکرکس ها حرکت م نیو به سمت سرزم

 ...دنیبه آنجال م یو دشنام کننیبه سمت ارابه پرت م یزیها هر کدوم چ ناندیف

 ... گردهیدرونش بر م یو به روح شکننده  شهیها دور م ناندیاز ف یبه آرام هرولد

که  یبار نیآخر":کنهیو با خودش زمزمه م فرستهیم نییکرده رو به سمت پا ریکه درون گلوش گ یبیعج بغض
 "بوده پدر؟ یزمزمه شده ک یخانوادگ یجادو نیا

 ناندیتمام آسمون ف یتا به سمت داخل بره که ناگهان نور قرمز رنگ گردهیو برم دهیسرش رو تکون م یکم هرولد
 !................شهیهمه م یو باعث شگفت رهیگیها رو در برم

 با سرنوشت وندیپ

 ...کشهیبه صورتش م یو دست کنهیپلک هاش رو باز م یبه آرام ارانایت

 .... قینفس عم چند

 ....سرد یهوا

 .........هوا بخار

 ....پاهاش آب ریتماما ز کنهیتا بلند بشه که حس م زارهیم نیزم یدستش رو رو ارانایت

 ....ندازهیبه اطراف م یو نگاه شهیبلند م یکم

 ... داالن بزرگ که از آب پر شده کی هی...شبهیشب

 ...شدن سیهم کامال خ ارانایت یرو گرفته و قطعا لباس ها ارانایت یمچ پاها یتا باال آب

 ...رتشیگیو لرز م کنهیو تازه سرما رو حس م خورهیافسوس م ارانایت

 ...نداره یا دهیخودش رو گرم کنه...اما فا کنهیم یو سع کشهیرو به بازوهاش م دستش

 ...فتهیشده م بیغ یبیشنل گرمش که االن به شکل عج ادیو  ندازهیبه لباس تنش م ینگاه

 ....شهیقشنگش رو متوجه م یو تازه نبود کفش ها هر یجلوتر م یکم

 ....فتهیراه م کیداالن نسبتا تار یو به سمت جلو کشهیم یپوف

 ...انهیپاهاش در جر ریز آب

 ....رهیداره به کجا م قایکه در کجا قرار داره و دق شهیمتوجه نم اصال

 .... فرا گرفته یبیداالن رو مه عج تمام

 ...رسهیم ارانایبه گوش ت یبیعج یها پژواک
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 .....کنهیم یو ناتوان یاحساس خستگ ارانایت

 ....شهیم دهیچیداالن پ یگرگ تو یزوزه ها هیشب یبیعج یصداها

 ...قرار داده ریداالن رو تحت تسخ یفضا یکم اریبس نور

 ...کنهیغلبه م ارانایکم کم به ذهن ت ترس

 ...ینگذار غرق بش ارانایهمش خوابه ت نای..اکنهیبار خودش زمزمه م نیچند ارایت

 ...شهیگرگ دوباره و دوباره درون داالن منعکس م یوحشتناک زوزه  یصدا

 ...دوهیداالن م یو به سمت خروج برهیسرعتش رو باال تر م یکم ارانایت

 ...رهندا یانیپا کیداالن دراز و تار نیکه ا دهیاحساس بهش دست م نیا کنهیتر م شیچه سرعتش رو ب هر

 یو داالن کم کم خال کنهیم ی....احساس خفگزنهیو نفس نفس م رهیگیم واریدستش رو به د یبه سخت ارانایت
 ...شهیم ژنیاز اکس

 قتیحق یبفهم نکهی...حداقل نه قبل از ایشکست بخور دینه...نبا نجای...ااراینه ت":کنهیبا خودش زمزمه م ارانایت
 ”!....بوده یچ

 ....فتهیداالن راه م یو به سمت خروج رهیگیم واریدستش رو از د دوباره

 ؟یچ یعنی....شهیهم کم تر م واریمتصل به د یتعداد چراغ ها رهیکه جلوتر م یکم

 ....رهیو با ترس به سمت جلو م کنهیصورتش رو پاک م یو کم کشهیدر حال سوزشش م یبه گلو یدست ارانایت

...اون هم به شهیم دهیچند انسان هم شن ای کی یمثل صحبت ها یبیعج یصدا هاگرگ ، یعالوه بر زوزه  حاال
 ...مبهم یلیصورت خ

 کشهیم ینیسنگ ی....نفس هاننیبیو چشم هاش هر بار تار تر م شهیم جهیدچار سرگ رهیکه جلوتر م یکم ارانایت
 " .....ا..امونی.....پشمونی....پشنیبرگردم زم خوامی...م خوامیم":زنهیم ادیو فر

...به شهیو داالن کم کم پر م ادیباال م یجمله رو کامل نکرده که آب موجود در سطح داالن به آرام نیهنوز ا ارانایت
 ...رسهیم ارانایت یکه آب به گردن و شونه ها یطور

 ...کننیم دنیبه سرعت شروع به دو ارانایت یو پاها کنهیم دنیشروع به تپ ارانایت قلب

 یبه سرعت به سمت خروج ارانای،ت ادیاما سطح آب مدام باال تر م شهیم ارانایت دنیامواج آب مانع دو یها حرکت
 ....است دهیفا یاما ب دوهیم

 ”!....ها هستم نانتیساتر نیسرزم قتیمن فقط دنبال حق": زنهیم ادیاراده فر یو ب ستهیا یم عیسر یلیخ ارانایت

 ....ادیتر م نییپا یسطح آب کم و شهیآروم تر م یآب کم انیجر سرعت
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قبل از ":گهیو م شهیم دهیچیداالن پ یتو یبیعج یصدا هیو پس از چند ثان کننیم یآب باز یرو یآروم امواج
که تنها به دنبال  یبه ما ثابت کن ،یبا پاسخ دادن به سواالت دیبا یبا درخت سخن گو صحبت کن یبتون نکهیا

 ”!یها هست نانتیساتر نیسرزم قتیحق

از لرزشش و سرما کم تر  نکهی...با اگردهیداالن به دنبال مرجع صدا م یو تو کشهیبه لباسش م یدست ارانایت
 ”!بود..قبول یجالب یمهمون نواز":گهیم یجد یلیشده خ

 یغرق شدن و تا ابد هم کس ییبه علت دروغ گو نجایا یادی..افراد زارانایمراقب باش ت":زنهیم ادیبار فر نیا صدا
 "؟یخوای،م یتا ابد محصور زندان ذهنت بش یخوایکنه....تو که نم داینتونسته اون ها رو پ

 ”!گمیرو که بدونم بهتون م یزیهر چ":گهیو با غرور م دهیرنگش رو عقب م ییطال یموها ارانایت

 ...رهیجلو تر م یکم ارانایو ت شهیمحو م نیداالن به سرعت در زم یتو آب

 ...داالن یر تک چراغ تونو ریدرست ز جلوتر

 ...شهیلباس شنل مانند روبه روش ظاهر م کیبا  یمرد

 ...گذاشته دیاز خودش به د یمشک یردا کیو تنها  دهیصورتش کش نییکه کاله شنلش رو تا پا یمرد

 ....رنیسوزش بگ ارانایت یگوش ها شهیو باعث م رسهیم ارانایمرد به گوش ت یکه صدا ادیم کینزد یبه آرام ارانایت

 "؟یهست یتو ک":نهیکه درخت برات طرح کرده ا یاول سوال

ساله که متوجه  18دختر  هیهستم... ارانایمن ت":گهیسخت رو داشته ،با خنده م یلیسوال خ کیکه انتظار  ارانایت
 ”!رش بدهبزرگ رو به دخت تیمسئول کیها بوده و االن کشته شده تا  نانتیسرزمن ساتر یشده مادرش ملکه 

 "سوال درست بوده؟ نیکه پاسخت به ا یمطمئن":گهیبار م نیو ا ادیتر م کینزد یشنل پوش کم مرد

....تا عهیوس یلیسوال خ نیخوب...پاسخ ا":دهیجواب م عایاما سر ترسهیلحظه از لحن مرد م کی یبرا ارانایت
ها نجات  ناندیرو از دست ف نیسرزم کی دیملکه شدم که با کیبودم..اما االن  یمعمول یارانایت کی...من روزید

 نیکه االن هستم ندارم....ا یزیاز چ یقیدق فیعر...من هنوز تدینی...ببدونمینجات بده...نم دیهم نبا دیبده...شا
 ”!...به سوالتونه یپاسخ کامل

پاسخ  یبرا":پرسهیبار م نیو ا کنهیم ادداشتیرو  ییها زیدست هاش مدام چ یکه تو یپوش با پَر اهیس مرد
 "؟ینیدرخت سخن گو رو بب یخوایم یبه چه سوال

 " ....با درخت صحبت کنم خوامیگذشته م قیحقا دنیفهم یبرا":گهیم جانیبار با ه نیا ارانایت

جا  نیا خوادیکه واقعا دلت م نهیسوال آخرت ا":گهیو م کنهیم ادداشتیو دوباره شروع به  دهیتکون م یسر مرد
 یزندگ شهیو با پدرت مثل هم یبرگرد یخوایم ای یها و مادرت با خبر بش نانتیساتر یو از گذشته  یبمون

 "؟یکن

 "هم هست مرد شنل پوش؟ یراه برگشت":گهیم یو به آرام کنهیبغض م یکم ارانایت
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 ... ارهیصورتش رو باال م یو کم کشهیم ینینفس سنگ مرد

 "د؟یشما....صورت ندار":گهیو م هشیم رهیاز مرد خ یبه کاله خال ارانایت

 ”!ارانایمنتظر پاسخ سوال آخرم ت":گهیاحساس م یگنگ و ب یلیخ مرد

کنه...اون  رونیانسان بدون سر رو از ذهنش ب کی ریتصو کنهیم یو سع کنهیم یبا انگشت هاش باز یکم ارایت
بار  نیعقل و قلبشه....دستش رو ا نی..بهیریگ میتصم یدرست نقطه  نجایبزرگ شده که متوجه بشه ا یقدر
بر خالف مادرم که فکر  ونتر دوست داشتم....چ شیپدرم رو ب شهیهم":گهیو با بغض م زارهیقلبش م یرو
 شهیقبول داشت...هم کردندیرو که همه مسخره م یدر کنارم بود و تصورات شهیمن رو تنها گذاشته هم کردمیم
 یبود درست مثل پدرم....تو ی....پدربزرگ مرد مهربونزدی...و لبخند مزمندایمادرم م ادیکه من اون رو به  گفتیم

نباشم....اون گردنبد  یقدر از نبودش شاک نیتر بشناسم و ا شیرو ب مباعث شد که مادر  میتولد زندگ نیآخر
بهم  شهیصان بهم داد و مثل هم*ق*ر یها یمجسمه از پر کیجا مونده بود با  نیمادر رو که در زم اتیح
 ....کرد که وقتشه بزرگ بشم یادآوری

 ....نه ایمادر خبر داشتند  یکه پدربزرگ و تام از ماجرا کنمیشک م یگاه

و  خوادیکه قلبم م یزیچ نی.....و انتخاب برمیگیرو م میزندگ میتصم نیبشه گفت االن دارم سخت تر دیشا
که  دمیم حیبگم..االن در حال حاضر ترج نمتویکار ممکنه برام باشه....اما م نیسخت تر دهیعقلم بهم فرمان م

رفتن و موندن ....من  نی...پس بدهیشقدر براش زحمت ک نیدر انتظارمه که مادرم ا یزیکه چه چ نمیبرم و بب
 ”!کنمیرو انتخاب م اتیدرخت ح

 کنهیو همون لحظه مرد زمزمه م شهیم دهیچک نییبه پا ارانایاز صورت ت یجمالت قطره اشک نیا افتنی انیپا با
 ...........اما ارانایت یهست یتو دختر شجاع

 "مرد شنل پوش؟ یاما چ":گهیم عیسر یلیخ ارایت

 ....رهیفرو م یکیو در تار گردهیپوش در سکوت بر م مردشنل

بد در زندان تا ا دی...نکنه در آزمون شکست خورده باشه و باشهیم رهیچ ارانایلحظه ترس بر قلب ت کی یبرا
 ”!...ذهنش محصور بمونه

 یغیج ارانای...تارهیاز آب به طرفش هجوم م یمیعظ لیکه ناگهان س دوهیم یکیبه سرعت به سمت تار ارانایت
 ...کنهیم دنیو در جهت حرکت آب شروع به دو رهیگیدامنش رو م یو دنباله  کشهیم

 ....داره که به سواالت اشتباه جواب داده نیقیبار  نیا

 ...شهیرد م ارانایت یو از رو کنهیم تیهدا ارانایبزرگ رو به سمت ت یموج آب

 ....فرستهیبلندش رو عقب م یو موها کنهیتعادلش رو حفظ م یبه سخت ارانایت

 ...خورهیبه چشم هاش م ینامتناه انیپا کیو تنها  ندازهیم کیبه دو طرف داالن تار یدوباره ا نگاه

 ....دهیگلوش رو فشار م یوحشتناک بغض
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ملکه بودن  یبرا دیمن اون قدر که با دیشا":گهیآروم کردن خودش م یو برا دهیم هیداالن تک واریجا به د همون
 ”!نبودم...مادر یقو

 ...شهیتر م کیهر لحظه نزدو  رهیگیگرگ دوباره باال م ی....زوزه هاشهیمرگ آماده م یو برا بندهیهاش رو م چشم

طور پدربزرگ و مادربزرگش  نیو هم زابلیپدرش و ا یو برا زارهیهم م یرو ییدست هاش رو به شکل دعا ارانایت
 ....چشم هاش باز بشن عیسر یلیخ شهیباعث م یمرد جوان یکه صدا کنهیدعا م

...زود باش و سوار شو درخت سخن ارانایت یدعا کن یکه تو بخوا میاون قدر وقت ندار":گهیم عایجوان سر مرد
 ”!گو منتظرته

 "د؟یشما با من بود":گهیو با ترس م شهیم رهیروبه روش خ یبا بهت به.....به گرگ سخن گو ارانایت

و هم  اچهی...هم درقی....هم قاگهیساعت د کیعجله کن...تا ":گهیو م دهیسخن گو دستش رو تکون م پسر
 "؟یخوایم یفرصت رو از دست بد نیا یخوای..تو که نمشنیتصوراتت محو م

 ....شهیکه همراه مرد گرگ نماست م یکوچک قیو سوار قا دهیتکون م یسر عایسر ارانایت

 ...ترسهینم یلیپسر متفاوت خ نیا دنیکه از د دهید بیعج یها زیچند روز چ نیا یقدر تو نیا ارایت

سرعت  کیکوچ یچوب قیو با خارج شدن اون کلمات از دهانش،ناگهان قا کنهیرو زمزمه م یگرگ نما و رد پسر
 ...کنهیعبور م کننیبرخورد م قیکه به سرعت با قا ییموج ها یو از البه ال رهیگیم

 ...رهیو به سمت جلو م زنهیپارو م ییهم به شکل معجزه آسا دیشا ایبا تمام توانش  پسر

و مدام  زنهیتر م شیتر و ب شیهر آن در حال چپه شدنه ب کنهیکه حس م یقیقا دیاز سرعت شد ارانایت قلب
 ...رهیگیضربان م

 "؟یکن تیرو هدا قیقا یقدر سر نیالزمه ا":گهیرو به پسر گرگ نما م ارایت

ذهنت عبور  یوارهایاز د میتونینم میاگر سرعت نداشته باش":گهیبندازه م ینگاه ارانایبه ت نکهیبدون ا پسر
 ”!خطر ناکه نی...و امیفتیب رینه گ!ممکمیکن

کن  تیرو هدا قیبا تمام قوا قا":گهیو با ترس م دهیتکون م یسر یجد یلیمتوجه نشده خ یزیچ نکهیبا ا ارانایت
 ”!پسرگرگ نما

 ”!کردمیکار رو م نیهم داشتم هم یگفتینم":گهیو م شهیخم م ارانایبه سمت ت یبار کم نیا پسر

 ...نود درجه خم بشه قیقا شهیکه باعث م رهیگیآن دو قرار م یروبه رو یدار بیش چیلحظه پ نیهم درست

 "!من یاوه خدا":گهیو با ترس م بندهیبار چشم هاش رو کامال م نیا ارانایت

 ...شهیکم م قیو دست آخر سرعت قا کنهیعبور م یزیت یها یبیها و سراش ییاز سرباال قیبار قا نیچند

به سرعت به  قیکه قا نهیبیبنفش رنگ م یهاله  کیو رو به روش  کنهیآروم آروم چشم هاش رو باز م ارایت
 ...رهیسمتش م
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...درخت سخن گو میازش رد بش دیبا ":گهیم یجد یلیبپرسه خ یسوال ارانایت نکهیگرگ نما بدون ا پسر
 ”!!اونجاست

بنفش برخورد  یبا تمام توانش با هاله  قیآخر قا یو در لحظه  کنهیحرکت م واریبا تمام سرعت به سمت د قیقا
بخوره و شکسته  نیبنفش رنگ به زم شهیش کی...درست انگار که شهیفضا پخش م یو نور هاله تماما تو کنهیم

 ....بشه

 ....بندهیچشم هاش رو م عیسر یلیخ ارانایت

 ....کننیعبور م ارایذهن ت ی چهیو پسر گرگ نما از در ارانایباالخره ت و

 .........شهیشگفت زده م نهیبیکه روبه روش م یو از بهشت کنهیاز چشم هاش رو باز م یکیآروم  یلیخ ارانایت

 ........زردی...آبیصورت یبلند و پر از شکوفه ها یها درخت

 ....شهیم ریکه از کوه بلند روبه روش سراز یپراز آب ی چشمه

 ....یوحش ی اچهیدر

 ”!ستین یکه اصال وحش اچهیدر نیا":گهیوم گردهیبه سمت پسر گرگ نما بر م ارانایت

رو پشت  یوحش ی اچهیدر":گهیم یجد یلیباشه خ نجایمسوول انتقال افراد به ا ادیگرگ نما که به نظر م پسر
 ”!قسمت آروم مغز توئه نجای...امیسر گذاشت

 ....ندازهیبه اطرافش م یو نگاه گردهیاسم آرامش دوباره برم دنیبا شن ارانایت

 " ...آرزو داشتم ...ملکش باشم شهیکه هم هییجا هیشب نجایا":گهیو م دهیآب حرکت م یرو تو پاهاش

فرق  ی.....مال هر کسشهیم دهییرو هیبق یاهایدر رو شهیدرخت سخن گو هم":دهیگرگ نما دوباره پاسخ م پسر
 ”!داره

 "درخت...درخت سخن گو کجاست؟":گهیم یجد یلیخ ارانایت

 ”!درست رو به روت":دهیگرگ نما پاسخ م پسر

 .......رسهیگفت قدمتش به سالها م شهیکه م نهیبیرو م یو درخت بزرگ چرخونهیسرش رو م عایسر ارایت

 ....کنهیم میو به عادت چند روزش تعظ رهیجلوتر م یکم

آزمون  یدخترم...خوشحالم که تو یاوه..باالخره اومد":گهیو م دهیبه برگ هاش تکون م یسخن گو کم درخت
 ”!...یموفق شد

 نانتیسارت نی...مادرم..سرزمقمیوقت ندارم درخت سخن گو ،به دنبال حقا یلیمن خ":گهیم عیسر یلیخ ارانایت
 ”!ناندهایها،ف
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 اری...بسیبفهم یخوایجا م کیرو هم  زیجالبه....همه چ":گهیو م دهیشاخه هاش رو تکون م یدوباره کم درخت
 ”!توش داشتم یکه خودم نقش یی..اما تا جادمیخوب بهت نشون م

 ”!....آره...آره":گهیم جانیخندان با ه ارانایت

 ....شهیمحو م ارانایت دیکه مرد گرگ نما از د گردونهیرو بر م ارانایدرازش ت یاز شاخه ها یکیبا  درخت

 ! .....شهیم جادیآب ا یتو یریتصاو و ندازهیپاش م ریبه آب ز ینگاه ارانایت

 ”!....مادرمارانایا":زنهیم ادیفر ریتصاو دنیبا د ارایت

 ... دهیمرد شنل پوش قرار گرفته و داره به سه سوال پاسخ م یآب درست رو به رو یتو زن

 "کنه؟ یرو حتم مشیبره و تصم نیبه زم خوادیم نکهیمطمئنه به ا ایکه آ پرسهیشنل پوش از ملکه م مرد

 ....رهیانجام بشه صورت بگ خواستمیرو که م یکه مطمئن بشم....کار یآره...به شرط":گهیم یجد یلیخ ارانایا و

 .... کنهیبه سمت درخت سخن گو حرکت م یچوب قیسوار بر قا ارانایا

 ....شهیذهنش رد م یآب واریاز د و

 ...کشهیدرخت م یبه تنه  یو دست ستادهیدرخت سخن گو ا یروبه رو درست

 "؟یدخترم باالخره اومد ارانایاوه ا":گهیآروم م یلیخ درخت

برم تا  خوامیدرخت سخن گو..م نیبرم به زم خوامیم":گهیم کنهیاشکش رو پاک م یکه قطره ها یدر حال ارانایا
 ”!یانسان واقع کیاز جنس خون ...... یملکه داشته باشه...ملکه ا کیها  نانتینسل ساتر

 یاومد نجایبه ا یزیچه چ یبرا":گهیو م کشهیم ارانایبه صورت ا یپر از شکوفه اش دست یبا شاخه ها درخت
 "ارانا؟یا

دختر رو  کیبا سرنوشت معامله کردم و حاضر شدم که  دیهمون طور که گفت":گهیبار با التماس م نیا ارانایا
 بیکه از رق یها ببخشم،حاال بعد از سال ها اومدم که از شما بپرسم پسر نانتیپسر رو به ساتر کیاهدا کنم تا 

 دیبگو با رمیبم نکهیاز ا شی...پاتیمن بگو درخت ح ه؟بهیک دهیرو انجام م وندیپ نیو ا شهیها م نانتیوارد ساتر
 "شه؟یناتوان م یبسپارم؟دخترم در مقابل چه کس یدخترم رو به چه کس

 "ارا؟یا یبدون یخوایکه م یمطمئن":گهیوم ندازهیم ارانایبه ا یزیسخن گو نگاه غم انگ درخت

 !شهیم رهیو به درخت خ دهیسرش رو تکون م تیبا جد ارانایا

که سالها  ینیسنگ یبراساس معامله ":گهیو با ابهت م کنهیشاخه هاش رو جا به جا م یسخن گو کم درخت
ها هست که با قلب به  ناندیاز ف ی.....پسرگمیمن هم بهت م ی،با سرنوشت کرد شیسال پ 12 یعنی شیپ

 "! ارانایا رهیگیقرار م خترتو در مقابل د شهیها م نانتیساتر نیکه وارد سرزم یاومده....هرولد...اون کس ایدن

و داد  رهیو به شدت به سمت آب م شهیتر وحشت زده م شیهمون طور که به آب زل زده ،ب ارانایت
 "مادر.....چرا؟":کشهیم
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 "چرا؟":گهیو م گردهیبا تمام قدرتش به سمت درخت سخن گو برم ارانایت

بود که مادرت  یمیتصم نیبهتر نیا":گهیبا غرور م هیو بعد از چند ثان گنهینگاه م ارانایدر سکوت به ت درخت
 ”!ارانایت یدست توش ببر یگرفت...بهتره نخوا شیسالها پ

باهاش بجنگم..حاال  تونمیمن....من هرگز نم یبا سرنوشت من و هرولد؟خدا یباز":گهیو م شهیم یعصب ارانایت
 یب تینها نی.....اکنهیرو نقض م شیواقع تیقلب داره که شخص کی....اون پسر....فهممیرو م لشیدل

 ”!هیانصاف

خودشه که داره  نیدرست برعکس،ا ":گهیتر از قبل م یجد یلیو خ دهیسخن گو شاخه هاش رو تکون م درخت
 یچه کس دیبرو و به هر جفتتون نشون بده که با قتیبه خواب حق ارانای....تکنهیرو نقض م شیاصل تیشخص

 ”!رهیگیرو از تو نم دشیوقت هم ام چیداره،ه نانی.....مادرت به تو اطمدیباش

 ...شهیکم کم محو م زیتا جوابش رو بده که همه چ دوهیبه طرف درخت م ضیبا غ ارانایت

 "بدونم؟ دیکرده؟من با یدرخت رو زخم یکس ه؟چهینه...داستان پدر شارل چ":زنهیداد م عایسر ارایت

 ....شنیو کم کم اصوات براش نامفهوم م رهیبخواب م ارانای،ت شنیاطراف محو م ریطور که تصاو همون

؟کجا؟با  قتی؟حق قتی... خواب حقگذرهیجمله م کیذهنش  یو تنها تو زنهیاطراف رو پس م یصداها ارانایت
 ممکنه؟ نیهرولد؟دشمنش؟ا

من؟احتماال  یحالتون خوبه بانو":گهیکه م شنوهیرو م ییو تنها صدا رنیهم م یرو یبه آرام ارانایت یها چشم
 "!بوده یسم دیکه خورد یبیس

 ونیه ی لهیقب

 ... شهیه مهم یو باعث شگفت کنهیها رو پر م ناندیآسمان ف یتمام یقرمز رنگ نور

 ...جمله رو هم ندارن کیو جرئت به زبون آوردن  شنینور قرمز رنگ پراکنده م دنیها با د ناندیف

است  رهیو همون طور که نگاهش به آسمون خ کنهیدستش جا به جا م یبزرگش رو تو یعصا یبه آروم هرولد
 "ونه؟یه ی لهینور قب نیا":گهیم یرو به هاف

سالهاست که از  لهیسرورم..اون قب دونمیم دیبع":گهیم یبه آرام کنهیآسمون نگاه م یکه به قرمز یدر حال یهاف
 ”!ما جدا شده

 ”!گردهیداره بر م ونیه ی لهیقب یهاف":زنهیداد م ه،یکه همراه با نگران یتیو با جد رهیجلوتر م یکم هرولد

 چیه":کشهیها داد م ناندیرو به ف عایکه هرولد سر کنهیکه از ترسش سکوت کرده با بهت به هرولد نگاه م یهاف
که  یزیچ نیخالف ا یکس د،اگریخواب بهشون بد یغذا و جا ایو  دیباهاشون حرف بزن دیکدومتون حق ندار

 ”!شهیمجازات م یرفتار کنه بدجور گمیم
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،و با  ادیوسط م ینناگها یلیاز اون ها خ یکیکه  کننیجمله شروع به پچ پچ م نیا دنیبا شن یها همگ ناندیف
ما هستند سرورم..برادرانمون...بعضا پسر هامون....خواهر  لیاما اون ها فام":گهیم تیجد

 " ...میتونیهامون...ما....نم

 یکه با ما نسبت خون":گهیو با نفرت م گردهیجسور هنوز حرفش رو کامل نکرده که هرولد با خشم بر م ناندیف
 دیزنیکه ازشون حرف م ییپسر ها و مردها نیکه هم دیما هستند....فراموش کرد یدارن...که برادران و خواهر ها

 یدور تر یتفاوت که از نسل ها نیان...با ایبه حساب م لیفام یها هم به نوع نانتیما رو رها کردن؟اون ساتر
با استقالل که  دونمیهم نم دیبع یلیها دشمن ان.....گرچه خ نانتیها هم مثل ساتر ونیه دی...فکر کنمیهست

کس حق نداره با اون ها در ارتباط باشه و  چیمسخرشون از پدرم دشمن هم نباشن...پس همون که گفتم..ه
 ”!دیشیم مهید؟جریتونیبه اون ها جا و مکان بده،نم

 ....رهیو از پله ها باال م شهیجمالت به سرعت وارد قصر م نیبا گفتن ا هرولد

 ....شهیوارد اتاق مو  کنهینفرت در اتاقش رو باز م با

 ...کوبهیم یصندل یو دستش رو به دسته  نهیشیم یصندل یحرص رو با

االن چه وقت بازگشت ":گهیو با خودش م شهیم رهی....چند بار به پنجره خانیغلط در م شهیهم محاسباتش
 یتو":گهیم یو با نگران ندازهینصب شده م وارید یها که رو ناندیف نیسرزم یبه نقشه  ینگاه "هاست؟ ونیه

 ”!گهید دیموندیقلمرو خودتون م

 ”!یهاف":کشهیو با حرص داد م شهیم یعصب وارید یرو کدستی ینقشه  دنیبا د هرولد

 "بله قربان؟":گهیو م شهیدرجه خم م 90با ترس وارد اتاق شده و  یهاف

 ”!شام مفصل درست کنن هیبگو ":گهیو م شهیبلند م شیصندل یاز رو هرولد

ها وارد قصر بشن  ونیه دیاجازه بد دیخوایم":گهیو م ارهیحرف ناگهان سرش رو باال م نیا دنیبا شن یهاف
 "سرورم؟

 "ده؟یرو نشون م نیمن ا ی افهیق":گهیوم ادیچند قدم جلوتر م هرولد

 ”!ها محل بده ونیبه اون ه یکس نمینب":کشهیکه هرولد داد م دهیحرف سرش رو تکون م یب یهاف

 "پس شام مفصل؟":گهیو م دهیبا ترس آب دهنش رو قورت م یهاف

ها  ناندیف میها نشون بد ونیبه ه نکهیا یرم،برایجشن بگ خوامیم":گهیو م پرهیم یوسط حرف هاف عایسر هرولد
 ”!هنوز قدرتمندند

باشه  یدنید افتیق دیبا":گهیو م زنهیم یکه هرولد پوزخند شهیاز در خارج م عایچشم سر کیبا گفتن  یهاف
 ”!ونیپسر عمو ه

 ارانایت راز

 "من؟ یحالتون خوبه بانو":گهیو با ترس م شهیخم م ارانایبه سمت ت مونیس
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 ... شهیپاهاش بلند م یرو یبه سخت ارانایت

 ”!ها مسموم بودن بیاز س یکیاحتماال ":گهیبلند م یلیاز سرباز ها خ یکی

ملکه رو  دید،بایراه رو باز کن":گهیم عایسر مونیکه س ندازهیم مونیبه س یحرف نگاه نیا دنیبا شن ارانایت
 ”!برگردونم قصر

...اگر بودنت مونیحال من خوبه س":گهیم یو با مهربان شهیو سوارش م رهیبه سمت اسبش م یبه آرام ارایت
 ”!گردمیبر م ،خودمیایواجبه بهتره دنبالم ن نجایا

 "! محافظت از شماست نجایمن ا ی فهیمن،وظ یبانو":دهیم پاسخ یجد یلیخ مونیس

 ”!مونیس یستیتو که سرباز ن ":گهیو م زنهیم یلبخند ارایت

 ”!من یبانو شمیمحافظت از شما سرباز هم م یبرا":گهیو م کنهیم یهم خنده ا مونیس

 ”!مونیمتشکرم س":گهیو م ندازهیم مونیبه س یقدر دان یاز رو یبار نگاه نیا ارانایت

 "بابته؟":گهیو م شهیم شیسوار اسب خاکستر عایسر مونیس

و مهربون  نیبا همون نگاه غمگ ارانایو ت شهیتازه رد م یدرخت ها ونیو از م دارهیآروم آروم قدم بر م ارایت اسب
 ”!من تونستم با ذهنم ارتباط برقرار کنم":گهیم

 ”!دونمیم":گهیباشه با لبخند م دهینشن یتازه ا زیکه انگار چ مونیس

 "چطور؟":گهیکه اخم کرده م یو در حال ندازهیم مونیبه س یشگفت یاز رو ینگاه ارانایت

 هوشیکه ب ییاز اون جا":گهیو م کنهیم میتنظ ارانایو سرعتش رو با اسب ت کشهیافسار اسبش رو م ونیسم
 ”!دیشد

 "رو بگم؟ یراز هیبهت  تونمیم":گهیو م ندازهیسرش م یبه آسون باال ینگاه ارانایت

 ”!من یبانو ستیراز ن گهید دیاگر راز تون رو به من بگ":گهیم یجد یلیخ مونیس

 ”!مونیباهات مشورت کنم س دیاما با":گهیم یبا نگران ارانایت

لحنش  عیسر یلیو خ دهیبهش دست م یبیقدر نگران اسمش رو صدا کرده حس عج نیا ارانایت نکهیاز ا مونیس
 ”!بانو دیلیهر طور که ما":گهیو م کنهیرو عوض م

کرده  یسرنوشت ری....مادرم...من رو درگیعنی.. کنمیحس م":گهیو با بغض م رهیگینگاهش رو از آسمون م ارایت
 ”!بدم رشییتغ تونمیکه نم دونمیرو م یزیکنم...من االن چ کاریچ دیبا دونمیکه قبولش ندارم...نم

شماست تنها بابت  یچهره  یکه تو یوحشت نیا دونمیم دیبع":گهیو م دارهیاسبش رو کامل نگه م مونیس
 ”!من یباشه بانو اتیدرخت ح
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ها  نانتیساتر نیب خواستهیمادرم م":گهیو م کنهیمتوجه حالش شده بغضش رو رها م مونیس فهمهیکه م ارانایت
 ”!کنه جادیا وندیها پ ناندیو ف

 "خوب؟":گهیترسان م مونیس

 ”!با سرنوشت معامله کرده":گهیو م دهیرو عقب م شییطال یموها ارانایت

 ”!ارایممکنه ت ریغ نیا":گهیو با داد م شهیم ریسراز شیشونیحرف عرق از پ نیا دنیبا شن مونیس

به موهاش  یدست عیسر یلیخ مونیکه س شهیم رهیخ مونیو به س کنهیاسمش سربلند م دنیبا شن ارانایت
 ”!من یبانو":گهیو م کنهیدر درست کردن حرفش م یسع یمصنوع یو با لحن کشهیم

من انتخاب کرده و من در برابرش  یها رو برا ناندیاز ف یسرنوشت، پسر":گهیم یجد یلیخ ارانایت
 ”!مون؟یس هیاون پسر ک یحدس بزن یتونیدر برابرش بجنگم و از جادو استفاده کنم..م تونمیناتوانم....نم

،اون پسر  میخوریجنگ شکست م یاالن تو نیما از هم":دهیادامه م ارایشده که ت رهیخ ارانایبا بهت به ت نمویس
 ”!مون،هرولدیهرولد س

 ..شهی...عاشق تو نمشهیاون مرد...عاشق نم":گهیو م رهیگیلحظه لرزش م کی یحرف برا نیا دنیبا شن مونیس

..." 

که سرنوشت در بدو تولد به هرولد  نهیقصه ا نیقسمت ا نیتر یباورنکردن":گهیو م شهیم رهیخ نیبه زم ارانایت
به  یتونی...تو میتونی...اما تو مشهیسرنوشت از قبل نوشته شده م ریقلب داده...و هرولد هم ناخواسته درگ کی

ازت  خوامیسرنوشت عوض بشه....م نیتا ا ینابودش کن یتونی....تو میو در مقابل هرولد بجنگ یمن کمک کن
من رو بکشه  خوادی...اون ممیبار کمکم کن...من و هرولد با هم دشمن نی....تنها امونیدرخواست کمک کنم س

 یکنیسرنوشت رو عوض م نی..بگو که به خاطر من استین یسرنوشت جورشدن نیرو آزاد کنه...ا اتیو ح
 ”!مونیس

 ...شهیم یجد عایو بعد سر زنهیپلک م هیتنها چند ثان ارانایآخر ت یحرف ها دنیبا شن مونیس

 ”!من یبانو دیکرد یکاش با من مشورت نم":گهیم یبیو با حالت عج کنهیرو عوض م لحنش

 ییکه اسبش توانا یسرعت نیو با آخر رهیگیافسار اسبش رو بدست م عیسر یلیجمالت خ نیبا گفتن ا مونیس
 ...تازونهیداره به سمت قصر م

 ...شده لیبه رنگ قرمز متما یبیکه به شکل عج یو آسمون مونهیم ارانایاون لحظه است که ت و

 ناندیف نیسرزم یباز تو":گهیدلش م یو تو زنهیبه شکم اسب م یو ضربه ا دهیافسار اسبش رو تکون م ارانایت
 "ها چه خبره ؟

 جشن؟ ای جنگ

 ...خورهیمهتاب به چشم م یشب و نقره  یاهیقرمز کامال محو شده و س آسمان

 ....رهیو به سمت باغ م ادیم نییقصر پا یاز پله ها یبه آرام هرولد
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هم  یگوش دراز و اشراف زاده...گاه یکی...یقو یکوتوله ول یکیمختلفه.... یبا شکل ها ییها ناندیپر از ف باغ
 ....کننیم یمیو تعظ شنیهرولد رد م یو ترسو از جلو یخجالت یها ناندیف

ناخونک  زیم یغذا و بوقلمون رو یدر دست دارن و شکمو تر ها به ظرف ها یدنیپر از نوش ییها وانیل یهمگ
 ...رنیهم به غارت م یو توت فرنگ یشکالت یها کیک یتمام قهیکه در عرض چند دق هیعیو طب زننیم

 ...رهیگینظر م ریرو ز یمحل یکوبیص و پا*ق*در حال ر یها ناندیف یو چهره  ادیتر م کینزد یکم هرولد

 ...چرخونهینگاه هرولد رو به سمت خودش م شهیم یشب سرد نیچن یآتش وسط باغ که باعث گرما ی شعله

 ...خورهیم یدنیو نوش کیو ک کنهیرو زمزمه م یخودش آهنگ یها در کنار آتش داره برا ناندیاز ف یکی

 یقدر شادمان نیا ونیه ی لهیواقعا خبر آمدن قب":گهیو با خودش م ندازهیبه باغ م ییدوباره نگاه گذرا هرولد
 "داره؟

حرف  میبخوا ونیاتفاقا بهتر شد...اگر من و ه":گهیو م زنهیم یذهنش پوزخند یتو یجمله  یدر ادامه  هرولد
با  نجایا یکدوم از مردم شکمو چیبشه،ه دهیها دوباره وسط کش ناندیف یو بحث پادشاه میبزن یخصوص یها

 ”!ببره ییبو ینکه کسیبدون ا امیخودم بر م یعوض یخودم از پس پسر عمو ی...اون طورشنیخبر نم

خوب سرگرمشون  یلی...خیهاف هیمراسم عال نیا":گهیو م رهیم یو به سمت هاف زنهیم یلبخند معنا دار هرولد
 ”!یکرد

که  ییها یباز سرورم ...با شعبده کنهیاللو داره سرگرمشون م":گهیو م شهیاحترام خم م یبه نشانه  یکم یهاف
 ناندیف یمنوال قطعا همه  نی...بدکنهیم فینرفته اش تعر یکه از سفر ها یا یساختگ یو قصه ها دهیانجام م

 ”!نجا هست سرورمیکه ا یخوشمزه ا یها یالخصوص با وجود خوراک ی..علشنیها سرگرم م

خوشحالم ":گهیو م ندازهیم نشیسرزم یمکار و حرفه ا یها ناندیاز ف یکیبه اللو  ینگاه یهاف یهرولد با حرف ها
 ”!هم بلده یا گهیکردن کار د یاز کاله گذاشتن و دزد ریکه به غ

 ”!گرفته سرورم یها پول خوب ناندیسرگرم کردن ف یبرا":گهیو م ادیجلو تر م یکم یهاف

خرج الزم بود  نیا":گهیو م دارهیرو بر م زیم یرو یها یدنیاز نوش یکیو  دهیسرش رو تکون م یکم هرولد
قدر بخورن و شکم هاشون پر بشه که وقت دفاع از  نیمردم ا نیا خوامیو من م رسهیم یبه زود ونی...هیهاف
 ستی...معلوم نهیزبون باز ردم ونیگولشون بزنه...ه ونیه خوادیو گروهش رو نداشته باشن...دلم نم ونیه

 ”!داره یدوباره چه نقشه ا

 ”!سرورم نیها هست ناندیپادشاه ف نیکه شما باهوش تر نهیمهم ا":گهیو م کنهیم یمیتعظ عایسر یهاف

ها  ناندیف خوامیکار بکشه...نم شیقیبگو تا صبح از دستگاه موس یبه سات":گهیو م زنهیم یلبخند محو هرولد
 "؟یهاف یباغ فارق بشن..متوجه یتو دهیچیپ نیدلنش یقیاز موس یلحظه ا یبرا یحت

 ...رهیآوازه خوان م یها ناندیاز ف یکی یبه سمت سات عایو با گفتن بله قربان سر کنهیم یمیدوباره تعظ یهاف

 ...رهیو به سمت داخل قصر م کنهیمزه م وانشیل یتو یدنیاز نوش یکم هرولد
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 دهیکوب ی،متوجه صدا یاللو و سات یها و سر صدا ها ناندیف یهلهله  ونیکه از م دارهیقدم به جلو تر بر م چند
 ...شهیم نیاسب به زم یها شدن سم

 ....شهیم رهیدرون دستش خ وانیو با ترس به ل کنهیم ستیلحظه ا چند

اسب ها درست پشت دروازه قصر  کنهیهرولد حس م نکهیتا ا شهیتر م کیاسب ها هر لحظه نزد یصدا
 ...ستادنیا

 ....شنیباغ م طیقصر وارد مح یاز دروازه  یکی یکیبه چهل اسب  کیو نزد گردهیبه سرعت بر م هرولد

 ...رهیگیباغ رو در بر م یفضا سکوت

 کیکالهش  یاز تو یو اللو اشتباه دارهیبر م بشیعج یقیدستگاه موس یها میس یدستش رو از رو یسات
 ...کشهیم رونیموش ب

 غیج یاسب به اون بزرگ یاون هم رو ونیه نیچهره مغرور و خشمگ دنیکارگر و نانوا با د یاز زن ها یکی تایه
 ....شده لیتعط یکه مهمون نهیها نشانگر ا نیا یو تمام کشهیم یبنفش

خوشحالم که ":گهیو م دارهیقدم به سمت هرولد بر م کیو  ادیم نییاسبش پا یبا همون خشم از رو ونیه
 ”!کنهیم یکوبیپا یجشن گرفته و از خوشحال یطور نیپسر عمو هرولد مقدم ما رو ا نمیبیم

 یمهمون گهیکه د کنمیاما فکر م":گهیها م ناندیو رو به ف دهیو ادامه م زنهیقهقه م عایجمله سر نیبا گفتن ا ونیه
 ”!دارم یا گهید یباشه....چون من برنامه ها یکاف

 شونییقدرت مند و جادو یو عصاها شنیم ادهیاز اسب هاشون پ ونیگروه ه یجمالت تمام نیخارج شدن ا با
 ”!...رنیگیرو بدست م

 نی...اونیمن خارج شو ه نیاز سرزم": کشهیداد م ینیخشمگ یو با صدا شهیم یصحنه عصب نیا دنیبا د هرولد
 ”!رسهیبه تو نم یزیجا چ

به  نجایا یچرا...قراره پادشاه":گهیم دهیرنگش رو چرخ م یمشک یو همون طور که عصا زنهیم یپوزخند ونیه
 ”!نشیدیمن برسه پسر عمو...همون طور که حق پدرم بود و تو و پدر الشخورت باال کش

 یو پادشاه ونیه کننیم تیها از من تبع ناندیف":کشهیم ادیو فر شهیتر م یاسم پدرش عصب دنیبا شن هرولد
 ...به جز من هم نخواهند داشت

 "؟یبکش شیرو به آت ؟باغیرو بکش ؟منیجنگ راه بنداز یکن کاریچ یخوایم حاال

 یو توسط عصا رهیمختلف پر شده م یکه از غذاها یبزرگ زیحرف آروم آروم به سمت م نیا دنیبا شن ونیه
 ! کشهیم شیرو با هم به آت زیو م یزیرنگش روم یمشک

 ...دارنیسه قدم به عقب بر م یاز ترس همگ مردم

و چشم  دیگونه و پوست سف یو اون لحظه زخم کوچک رو فرستهیرو به عقب م شیبلند و مشک یموها ونیه
 ....دید شهیرو واضح تر م شیخاکستر یها
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شمان...که سال  یاز خانواده ها ییگروه من اعضا":گهیها م ناندیو رو به ف دارهیقدم به سمت مردم بر م چند
 ...کردن که در سر داشتم ،رها یا یو پادشاه خواستمیکه من م یزیچ یشما رو در پ شیها پ

 ......امروز برگشتن تا شما رو هم با خودشون همراه کنن....در کنارتون باشن اما

 خانواده هاتون تنگ نشده؟ یدلتون برا شما

 در کنارت باشه؟ شهیپسر بزرگت هم یخوای،نم یسات تو

 ؟ینیبب گهیبار د کی یهمسرت رو برا یخوایزن نانوا ،نم تایه

 !؟یتونیم ای،آیبرادر کوچک ترت رو رها کن شهیهم یبرا یتونیتو نم ،خودیهاف

بدون معناست چرا که اون وقت تا ابد  دیگروه منن و اگر شما از هرولد دفاع کن یشما تو یخانواده ها دینیبیم
 ....دیبا اون ها حرف بزن ای دینیاون ها رو بب دیحق ندار

 د؟یخوایرو م نیا شما

 از دست دادن خانواده هاتون؟ یدر ازا کیکوچ یمهمون هی

 ”!دارم یچرب تر یها شنهادیپ من

 ”!دیکن رونشونیب عایسر":کشهیم ادیرو به سرباز ها فر شنهادیاسم پ دنیبا شن هرولد

رو شروع نکردم  ی....من که هنوز جنگزمیعز یاوه هرولد پسر عمو":گهیو م زنهیم یبه هرولد لبخند عایسر ونیه
 ”!یکن ونریما رو ب یخوایکه م

و ادامه  کنهیو بلند م رهیگیاز کوتوله ها رو از گوش بدست م یکیو  رهیحرف چند قدم جلو م نیبا گفتن ا ونیه
تا بتونم خانواده  گشتمیم ی،مدت ها بود که به دنبال راه میها جدا شد ناندیکه از ف یچند سال نیا یتو":دهیم

 ....بکشم رونیب زمیعز یگروهم رو از چنگ پسر عمو یها

 خوامیرو که م یزیچ یزیخون ر ایبدون جنگ  تونمیکردم که م دایرو پ یزیرفتم و عاقبت چ یادیز یها سفر
 ”!....و به تبع شما رو هم به آغوش گرم خانواده هاتون بر گردونم ارمیبدست ب

برسه تا تک تکتون  که به قدرت هی...فقط کافدیکدوم از حرف هاش رو باور نکن چیه":کشهیداد م یعصب هرولد
 ”!....بکشه یو ازتون کلفت رهیبگ یگاریرو به ب

 ....کنهیو به سمت گروهش اشاره م زنهیم یلبخند ونیه

 یبزرگ یها یو گون رنیکه به اسب ها وصل شدند ،م یبزرگ یها یبه سمت گار عیسر یلیخ ونیه یها ناندیف
 ...کشنیم رونیها ب یرو از گار

 ....ادیجلو م ونیو ه دنیها قرار م ناندیرو درست مقابل ف یگون یبه س کینزد

ها رو  سهیعصاش تک تک ک یو با اشاره  ندازهیهرولد م یعصب یها و چهره  ناندیمتعجب ف یبه چهره  ینگاه
 ...کنهیپاره م
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که  ی...به طور شهیم ریها سراز ناندیف یپاها ریطال ز یاز سکه ها یادیها حجم ز سهیبا پاره شدن ک درست
 ....ها ثروتمند شدن ناندیگفت ،تک تک ف شهیم

 ریو ز کنهیاز سکه ها رو بلند م یکی ریپ یها ناندیاز ف یکیشک اون همه سکه اند که  یتو یها همگ ناندیف
 ”!اند...اصل یواقع":زنهیداد م جانیبعد با ه هیو چند ثان رهیگیدندون م

داد  عایسر ونیکه ه برنیها به سمت سکه ها حمله م ناندیف یر،همگیپ دنانیحرف از دهان ف نیخارج شدن ا با
 ”!اما": کشهیم

اما بدست آوردن ":دهیادامه م ونیکه ه شنیم رهیخ ونیبه سمت سکه ها خم شدن به ه یها که همگ ناندیف
 ....دیپادشاه رو انتخاب کن کیمن و پادشاه هرولد  نیتا ب دیسه روز وقت دار نکهیسکه ها شرط داره ،اون هم ا

 ز؟یپادشاه ،هرولد عز ایخانوادتون و  یها،اعضا من،سکه

 .....انتخاب با خودتونه گهید

معامله  نیاز ا یها تنها بخش کوچک نیدارم و ا ندیبیکه م یزیتر از اون چ شیب یلیسکه ها خ نیاز ا من
 "! دیبخر یدنیغذا و لباس و نوش دیخوایهر چقدر که م دیتونیسکه ها م نیاست....با ا

مزاحم  گهید": گهیم یخاص یو رو به هرولد با طعنه  شهیو م رهیبا تمام کردن صحبتش به هرولد خ ونیه
 ”!پسر عمو میشینم تونیمهمون

 ...شنیاز قصر خارج م ونیسوار اسب هاشون شده و به سرعت پشت سر ه یهم همگ بعد

 یکه هرولد هنوزم تو یی،سکه ها دونیم نیزم یرو یرعت به سمت سکه هابا س ونیها با دور شدن ه ناندیف
 ..... بودنشون شک داره یواقع

سوال که چطور به  ایدن کیو  مونهیو اون لحظه است که هرولد م رهیگیقصر رو در بر م یهلهله و شاد دوباره
 ”!رهیگیدست اون ها رو نم یهمش نقشه است و پول نایثابت کنه ا هیبق

 بیعج یو شب ارایت

 ....کنهیو مدام به اتفاقات امروز فکر م زنهیتختش غلت م یتو ارانایت

....به شارل و درخت بی...به باغ سمونیس بیکه مادرش انجام داده...به سرنوشت...به رفتار عج یکار به
 ........به ملکه بودنشاتیح

گلوش جا خشک  یکه چند ساعت تو یه بغض،پس ب رسهیم جهیکم تر به نت کنهیتر فکر م شیچقدر که ب هر
 ....نهیشیتخت م یو رو زنهیکرده چنگ م

 ....سراسر وجوش رو فرا گرفته یبیعج حس

 ...باشن دهیکه خواب ادیبه نظر م یشبه و ماه آسمون باال اومده...قصر در سکوت فرو رفته و همگ یها مهین

 ...کنهیم یبار طول اتاقش رو ط نیو چند شهیتختش بلند م یاز رو ارانایت
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 ....ستین یخوب ینشونه  نیقلبش دوباره باال رفته و ا ضربان

 .....بشیو سرنوشت عج فتهیهرولد م ادیبه  مدام

 ...هیخودخواه نیکه ا رسهیم جهینت نیو آخر سر به ا کنهیمرور م مونیرو به س شنهادشیبار پ نیچند

 ....وندهیبه وقوع نپ بشیبکشه تا سرنوشت عج هرولد رو مونیکه بخواد س یخودخواه

 ........اصال هرولد رو نابود کنه ایبتونه با سرنوشت مقابله کنه و  مونیکجا معلوم س از

 ... رهیگیوجودش رو فرا م یآوردن اسم هرولد دوباره نگران ادیبه  با

 ...شهیم رهیو به دور دست ها خ رهیاتاقش م یسمت پنجره  به

 نیسرزم یتو":گهیم یو رو به ماه نقره ا شهیم رهینگرانه......به ماه خ ادیاما آسمان به نظر م وزهیم یمیمال باد
 "نه ؟ هیها خبر ناندیف

و ساده اش رو  دیسف یاز لباس ها یکی...رهیو به سمت کمد لباس هاش م بندهیپنجره رو م عایسر ارانایت
 .....شهیلباس به سرعت از اتاق خارج م دنیپوش دوخته شده ،با یبلند ریکه از حر کنهیانتخاب م

 ....زنهیو در اتاق رو چند بار م رهیم مونیبه سمت اتاق س دوان

 ...رهیگیحرف نزنه آرامش نم مونیاگر امشب با س یخواب باشه ول مونیکه س دهیم احتمال

و شگفت زده  نهیبیرو پشت در م ارانایکه ت کنهیخواب آلود در اتاق رو باز م یبا چهره ا هیبعد از چند ثان مونیس
 ....شهیم

 "من؟ یافتاده بانو یاتفاق":کنهینگران زمزمه م یلیخ مونیس

باهات حرف  دی...اما بامونیکردم س دارتیمتاسفم که از خواب ب":گهیو م دهیبغض درون گلوش رو قورت م ارایت
 ...بزنم

 رسوندیمن رو م یخودخواه تینها نی...ایکه کمکم کن ردمکیاون روز ازت درخواست م دیمن نبا نکهیاز همه ا اول
 یادیز یشخص یها یریکنم...تو خودت با هرولد درگ ریکه بخوام تو رو به خاطر زنده موندن خودم با هرولد درگ

کشتن تو هم  یهرولد برا یریگ میاون مسائل و تصم یسرنوشت من رو یکه ممکنه وارد کردن مساله  یدار
 نیاز پس ا یطور هی دی...من خودم بامونیبگم خواهشا اون مساله رو فراموش کن س خواستمیبزاره....م ریتاث
 " ........فقط.....فقطامیبر ب هیقض

 "من؟ یبانو یفقط چ":گهیو م ادیجلوتر م یکم مونیس

چرا نگرانم امشب...مدام ذهنم به سمت  دونمیفقط نم":گهیو م کنهیم یلباسش باز یبا گوشه  یکم ارایت
رو به هرولد هم بگم...اون...اون حق داره که  قتیبه اونجا برم و حق دیبا کنمی....حس مرهیها م ناندیف نیسرزم

 ”!بدونه چرا قلب داره
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 نی؟ایبر ناندهایف نیبه سرزم یخوایتو م":گهیو م رهیصداش باال م عیسر یلیحرف خ نیا دنیاز شن مونیس
 ”!محضه یکشخود

دارم که  یها برم....احساس بد ناندیف نیبه سرزم خوامیاالن م نیهم":گهیو م کنهیپا و اون پا م نیا یکم ارانایت
 ”!به اونجا برم دیبا گهیبهم م

واجبه...اما  ی..اطاعت کردن از دستوراتتون در هر امردیمن هست یشما ملکه ":گهیم یجد یلیبار خ نیا مونیس
 ”!دیشما رو مجبور کنم که در قصر بمون دیبگم متاسفم و با دیبار رو با نیا

به سمت  مونیبدون توجه به حرف س ارایکنه اما ت مونیرو پش ارانایداره تا ت یو سع زنهیحرف رو م نیا مونیس
 ....کنهیقصر حرکت م یخروج

 ....گردهیمو در اعماق شب به دنبال اسب تک شاخش  دارهیکنار باغ رو بر م فانوس

 ........به اونجا بره دیکه با نهیکه داره ا یحس تنها

 ....کشونهیها م ناندیف نیداره اون رو به سرزم ییماورا ییرویهم ن دیشا

که با پس گرفتن  کنهی....فکر متازونهیجنگل م یکیو به سرعت به سمت تار شهیسوار اسبش م یبه سخت ارایت
 نیاراده وارد ا یوقت که ب یلیخ مونیکه س دونهیاون رو از سرنوشتش خارج کرده اما نم مونیاز س شنهادشیپ

 .....داستان شده

 ....گرفته یدیلرزش شد بیشب عج نیسرده و ماه آسمون هم از ا هوا

 یا دهیاما فا"من یبانو دیکار رو نکن نیا کنمیالتماس م":زنهیم ادیفر ارانایپشت سر ت گهیبار د نیچند مونیس
 ....نداره

رو از زبون  قیبشه تا هرولد حقا نشیدشمن خون نیوارد سرزم ارانایرقم خورده که امشب ت یجور ریتقد دیشا
 ...بشنوه ارانایخود ت

آشفته  یکاف یاما خبر نداره ذهن هرولد امشب به اندازه  رهیها م ناندیف نیبا تمام توان به سمت سرزم ارانایت
 !.......رو نداشته باشه بشیسرنوشت عج دنیشن ییهست که توانا

 !تلخ اعتراف

 ...کنهیم تیافسار اسبش رو هدا گهیرو نگه داشته و با دست د کشیدست فانوس کوچ کیبا  ارانایت

 ....جنگل نصب کردن یتو یکم تر یچراغ ها رهیچه جلوتر م هر

 ....رهیو جلو م شکافهیرو م یکیتار یسخت به

 ...ها باشه ناندیقصر ف یتو دیکه با کنهیناشناخته حس م لیدل کیبه  امشب

 ....کنه رید دیکه نبا کنهیبهش گوش زد م یزده...حس جانینگرانه و هم ه هم

 ...داره ارانایبا قلب ت یبیعج یو ماه امشب حرف ها زهیآسمان شب ترس برانگ واقعا
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 یلیها دل ناندیبودنش در قصر ف یکه امشب برا دیام نیاما تنها با ا دهیمطلق ترس یکیبه شدت از تار ارانایت
 ! کنهیم تیداره اسب رو هدا

سرعت  نهیبیطبقه رو از دور م نیرنگ چند یاون قصر بزرگ خاکستر یو وقت شهیم کیکم به قصر هرولد نزد کم
 ....دهیو آب دهنش رو قورت م کنهیافسار کم م دنیاسبش رو با کش

از  یکیو افسار اسب رو به سرعت به  شهیم ادهیو از اسبش فورا پ رسهیبه ذهنش م بیفکر عج کی ناگهان
 ....بندهیکنار جاده م یدرخت ها

 ....رهیقصر م واریبه سمت د نیپاورچ نیو پاورچ کشهیم یقیعم نفس

 ...ستادنیقصر ا یبزرگ درست جلو یها ناندیتا از ف دو

گفت  یکه صدا زنهیو نفس نفس م کنهیبزرگ پنهان م یاز درخت ها یکیماهرانه خودش رو پشت  یلیخ ارانایت
 ...به اونها جلب بشه ارانایتوجه ت شهیباعث م ناندیدو ف بیعج یو گو

 ی...ولبرهیهرولد م رهی...اگر جنگ جادو صورت بگستیاز هرولد قدرتمند تر ن ونیه":گهیم یجد یلیاول خ ناندیف
 ”!....کشونهیها رو به سمت خودش م ناندیف یرو ادامه بده کم کم همه  استیس نیبخواد هم ونیاگر ه

که  ستنین یگشنه ا یها آدم ها ناندیف":گهیو در جواب م دهیسرش رو تکون م یکم یخشن بعد ناندیف
 یباشن ،مجبورن پادشاه ونیخانواده هاشون طرف ه یوقت یرو به چند تا سکه از دست بدن ول شونیوفادار

 ”!ول کننرو قب ونیه

 یلیو خ شهیخم م یقبل ناندیو به سمت گوش ف کنهیجابه جا م یدستش رو کم یبزرگ تو ریمقابل شمش ناندیف
 "رادو؟ ادیتو از سکه بدت م":گهیآروم م

 رونیاز سرت ب و،فکرشمیت میبه هرولد خدمت کن دیفعال با":گهیو خندان م زنهیم ناندیف یبه شونه  یمشت رادو
 ”!یریرو بگ ونیطرف ه یکن که بخوا

 ”!میها راحت بش یحمله کنه و از شب کار ونیصبح ،ه دیشا":گهیو م زنهیم یپوزخند رادو

 .... ستنیا یم یجد یحرف هر دو به حالت قبل نیبا خارج شدن ا و

هر دو سرباز به  شهیباعث م ادیقصر م یهرولد که به طرف در ورود ادیفر یبعد ناگهان صدا قهیچند دق که
 ...خم بشن یاحترام کم

 ...تنها باشه خوادیکنن چون م یکامل باغ رو خال دهیو دستور م ندازهیبه سرباز ها م ینگاه نیخشمگ هرولد

جنگ  نیکه پدرش بعد از آخر یزمان هیو باغ درست شب کننیسرباز ها باغ رو ترک م یتمام قهیعرض چند دق در
 ....شهیپناه آورد م ها به اونجا نانتیبا ساتر

که از زبان دو سرباز  ییها زیچ ادی عایاما سر رهیو ضربان قلبش باال م شهیذوق زده م یهرولد کم دنیبا د ارانایت
 "ه؟یک گهید ونیه نیا":کنهیو با خودش زمزمه م فتهیم دهیشن

 .... شهیم رهیو به هرولد خ کنهیاز پشت درخت خودش رو خم م یکم ارایت
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 ....نداره یکه امشب نور یخاکستر یو چشم ها یمشک یبا جذبه و قد بلند...موها یمرد

 ...برنیکه همه ازش حساب م ییبزرگ و جادو ییرنگ...با عصا یو مشک یسراسر رزم یلباس

 .....مانیهم پش دی....و شانیغمگ ی....اما چهره ا اما

 ....فتهیو از ضربان م شهیهرولد قلبش مچاله م یکرده  رییچهره تغ دنیبا د ارانایت

 "هرولد افتاده؟ یبرا یچه اتفاق یعنی": گهیو با خودش م زنهینفس نفس م یکم دوباره

 ... دارهیو چند قدم به جلو بر م رهیگیدستش رو پشتش م هرولد

 ....در راهه یدی....بارون شدادی...آسمان هم گرفته به نظر مشهیم رهیو به ماه خ کشهیم یقیعم نفس

 "!...مرد بغض کرده و نگرانه کیکامال مشخصه که مثل ":گهیدلش م یو تو کنهیبه صورت هرولد نگاه م یکم ارانایت

سرخ که  یو با پرت شدن سنگ درست کنار گل زنهیپاش م یبه سنگ جلو یو ضربه ا رهیجلو تر م یکم هرولد
ها  ناندیف یرو برا یمن تا امروز فقط آرامش و خوشبخت":زنهیم ادیفر لیدل یو ب شهیم ی،عصب دهییرو نیاز زم

 .....خواستمیم

 یجا مقر ماست سهم نیا یو گفت یدیدورش خط کش میسالگ 12 یکه تو ینیمن از اون تکه زم پدر
 دیبا یگفت تینداشته....من فقط پادشاهش بودم....روز آخر زندگ یها تا به امروز مالک ناندیف نینبردم....سرزم

رو  نیداشته باشم...اما من ا لبهها غ ناندیبشم...تا بتونم بر ف یباشم تا پادشاه قدرتمند یه دنبال جاودانگب
 زتیکه برادر عز ی.....اما خبر نداشتیخواستیشدم که تو م یا ی...من ناخواسته پادشاه به ظاهر قوخواستمینم

هم به من به چشم دشمنش نگاه  یاز همون بچگ ونی....هخونهیم ونیگوش ه یحرف ها رو تو نیداره هم
رو  یجنگ کشته شد،خصم و دشمن یپدرش تو ی....وقتریپدر اون وز وها بود  ناندی...چون پدرم پادشاه فکردیم
چون  دیند ونیرفت.....ه ایشکل از دن نیکه پدر من هم بعد از اون جنگ به بدتر دیخودش کرد و ند شهیپ

....هرولد کردیشده بود و اون فکر م لیکه ناخواسته به من تحم یزیبود.....چ چشمش به دنبال قدرت و ثروت
 "! .....استیمرد دن نیتر بختاالن خوش

 یواقع ناندیف کیوقت  چیمتاسفم پدر...پسرت ه":گهیو با ناله م نهیشیم نیزم یاراده رو یب هرولد
 یعنی... کنمیشما باشه اما امروز فکر موقت نتونه پسر  چیه دیشا ونینبود،نتونست...نخواست...نشد.... ه

 ....باشه یپادشاه واقع کی تونهیکه م کنمیکه قلب داره...فکر م یناندیامروز به عنوان تنها ف

 "....پدر تونمی......من نمارای...با تونی...با همونیبجنگم...با س دیخسته شدم....چقدر با گهید

و با خودش  کنهیکه هرولد ازشون خسته شده،بغض م ییدشمن ها یاسمش البه ال دنیاز شن ارانایت
 ”!اراناینبود ت یوقت مناسب قیگفتن حقا یامشب بر":گهیم

ها در امان باشن و  ناندیفرستادم تا ف دیمن خواهرم رو به تبع":زنهیم ادیفر یبلند تر یبار با صدا نیا هرولد
...همه دیهرولد رو ند نیکس ا چیاشم...هنبود که من نگرانش ب یزیآنجال چ دنیگرنه ترس از به قدرت رس

 چیمختلف بدست آورده.....ه یها نیچند سال با غارت کردن سرزم نیدر طول ا ونیکه ه دنیرو د ییسکه ها
 ...دیکرد رو ند شیبودن ظاهر یکه هرولد برا یکس زحمت



 

 
122 

 .....طور باشه نیا خواستیکه دلش نم یهرولد چطور مقاوت کرد درحال دیکس ند چیه

نا  یواقع ناندیف کی....خوانیباشه که اون ها م یزیکه هست رو پس زده تا چ یزیچقدر بودنش و اون چ دیند
 !متعارف

 .....مقاومش شهیشده از پدر هم یساز هیشب ناندیف کی

 کنه؟ کاریچ دیزده....نابود کرده....االن با ادیبوده...فر نیتا االن مقاومت کرده ....خشمگ هرولد

 ناندیکنه تا ف یو نامرد ستهیخانوادش با یاز اعضا یکیبکشه؟ورد بخونه؟دوباره در برابر  ریهم شمش ونیه یرو
 ز نکنه؟*و*ا*ج*ت نشونیبه سرزم یها راحت باشن که کس

 ....که به نفع اونها باشه ستین یزیدنبال چ ونیکنه ه ثابت

 کنه؟ یو حاضره فداکار خورهیمشده قلب دار به دردتون  یساز هیهرولد شب نیثابت کنه ا دوباره

 ؟یچ که

 خودش نباشه و بهش افتخار کنن؟ که

 "... ؟نهی....بهترنهیهاست...باهوش تر ناندیپادشاه ف نیهمه جا پخش بشه هرولد بهتر که

 :گهیو آروم تر م رهیگیم یو نفس کشهیبه صورتش م یدست رسهیجمالتش که م ینجایبه ا هرولد

 کنار بکشه؟ ای"

 رو ترک کنه؟ نشیسرزم شهیهم یرو به پسر برادرت بده و برا یپادشاه

 ها رو ترک کنه؟ نانتیساتر

 رو رها کنه و بتونه خودش باشه؟ زیرو ترک کنه....همه چ نهیرید یدشمن نیا

 ...سپرمیها رو به تو م ناندیهرولد...ف یو گفت یمن رو فشار داد یکه دست ها ی....وقت ی...وقتپدر

 د سالم بود؟چن من

 دم؟یفهمیم یچ

پدر....چون تو هم  ینزد یها رخنه کرده بود حرف ناندیها و ف نانتیساتر نیکه ب یوقت از عمق درد چی...هتو
 ....یکردیتظاهر به مقاوم بودن م یداشت

 ....ینزد یها حرف ناندیف نی....از سرزمینزد یبا چنگ و دندون حفظش کرد حرف شهیکه تنها م ینیاز سرزم تو

 "....ینزد یهم حرف کردیمتفاوت م ناندیف کیو من رو  زدیم نمیس یکه تو یاز قلب یحت

قلب  ی هیقض دونه؟هرولدیقلب رو م ی هیقض":گهیو با خودش م شهیاسم قلب شگفت زده م دنیبا شن ارانایت
 "نزد...؟ یبین آسقصر به م یکه اون روز تو نهی...واسه ایعنیاز سرنوشتش هم خبر داره؟ یعنیدونه؟یرو م
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 ....دهیهرولد گوش م یو به حرف ها رهیگیم یو نفس زارهیقلبش م یدستش رو رو ارانایت

 ":گهیو م ندازهیم نیزم یرو به طرف گل سرخ رو یدوباره سنگ هرولد

 ....ینزد یحرف تو

 ....بهش نشون داد مونیکنم....همون طور که پدر س یکه دشمن یداد ادیتنها به من  تو

 .....سوزهیم لیدل هیکه تا ابد به  یشونه امه....زخم یزخم رو نیاشم هم نشونه

 .....و بالعکس دوننیها م نانتیساتر ینابود نیها رو قر ناندیاز ف تیما حما یپدر ها نکهیا

 .....باشم دیپل تونممیپدر....نم ستمین دیپل من

ها  نانتیکه مراقب نسل ساتر یبهم گوشزد کرد یزدیآخرت رو م یحرف ها یبه سخت یکه داشت یروز اون
 ...باشم

....اونا ستیدر کار ن یپدر...ملکه اشون رهاشون کرده و نسل رنیمشت ما گ یاونا تو"و با پوزخند گفتم: دمیخند
 ...کننیت م*ن*ا*ی*به خودشونم خ

 ....یشد رهیو بهم خ یدیخند تو

 .....یدیو خند یشد رهیخ کردیم یکه نقش باز چارتیتنها به پسر ب تو

 ....متولد شده نیزم یساله است که تو 18 یدختر یبعد یکه ملکه  ینگفت

 ....یریبا خودت درگ یکنینگاهش نم یو وقت یفتیم دیخورش ادی یکنیبهش نگاه م یکه وقت یدختر

 .... .رمیپسش بگ دیهاست و من با نانتیساتر یدر نسل بعد اتیح یبه من گفت تو

،درون وجودت جنگ راه  یکشیم ریشمش یو وقت زهیریاشک م یکشیداد م یکه وقت هی،دختر ارانایت ینگفت
 ....ندازهیم

 ....پدر

 ....تونمینم من

 .........نگاه کنم ارانایبه ت تونمینم یحت من

 :گهیو با بغض م رهیگیرو با خشم م شهیم ریکه باالخره از چشمش سراز یقطره اشک مزاحم هرولد

 ".........من....من دنشیچون هر بار با د"

آخر  یجمله  دنی،با شن شهیهرولد شکه تر م یحرف ها دنیکه پشت درخت پنهان شده و هر بار با شن ارانایت
از پشت  بیعج یلیکه خ ینور فانوس دنیو هرولد با د کشهیم رونیاراده از پشت درخت خودش رو ب یهرولد ب
 "اونجاست؟ یک": کشهیم ادیو فر شهیبلند م نیزم یزده ،از رو رونیدرخت ب
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 ....ستهیا یحرکت همون جا م یچنان شگفت زده شده که ب ارانایت

 ....شهیو با هر قدم چشم هاش گشاد تر م ادیچند قدم جلو تر م هرولد

جاده  یبه سمت انتها عای،سر شهیتر شدن هرولد م کیو متوجه نزد ادیناگهان به خودش م ارانایت
برگرده و فانوس رو برداره  نکهیبدون ا ارانایاما ت مونهیو پشت سرش جا م شهی...فانوسش از دستش رها مدوهیم

شده که  یسرنوشت ریدرگ قتایحق ارای...انگار قدرت تفکر ازش گرفته شده....ت رهیگیاش م هی....گردوهیبه جلو م
 ... زنهیهرولد رو کنار م یها یختبدب یتنه همه  کیکه  یباهاش مقابله کنه.....اعتراف تلخ تونهینم

 یحرف تونهینم یاون هم اون وقت شب در پشت قصرش شگفت زده شده که حت ارانایت دنیچنان از د هرولد
 ...بزنه

 .....شهیو سوار اسبش م رسهیبه سرعت به اسبش م ارانایت

مادر  یدرست مثل دست ها کنن،یرو نوازش م ارانایقطره ها صورت ت نیو اول شهیم یدوباره بارون هوا
 ....شهیآسمون زده م یتو یبینداشتش....... رعد برق عج

 ....شده یآسمون هم از اعترافات هرولد خال انگار

 ....کنهیاراده افسار اسب رو به سمت اعماق جنگل خم م یب کنهیهمون طور که اسبش رو کنترل م ارانایت

 ....برگرده یلعنت نیسرزمبه قصر و اون  خوادیکه دلش نم دونهیم تنها

 ....گردهیطرف م یب ییدنبال جا به

 ....کنه یکه بتونه خودش رو خال ییجا

 .....کنهیم هیبا ضجه گر ارایو ت خورهیرنگش م ییطال یبه موها بارون

اون ساعت از شب حتما به قصر  یتو دیچرا با شهیتموم وجودش رو فرا گرفته و االن متوجه م ییتنها احساس
 ....رفتهیها م ناندیف

و ضربه  زنهیم ی.....پوزخندشهیسرنوشت م بیعج یو متوجه باز زنهیبه شکم اسبش م یمحکم یضربه  ارانایت
 ....رهیتا اسب سرعت بگ کنهیرو نثار شکم اسبش م یا گهید ی

 شده؟ میسرنوشت تلخ شکست خورده و تسل نیهم در برابر ا نینداره که هرولد خشمگ باور

 ....ممکنه ریغ نیا

 .....شنیاراده مماس صورتش م یب ارانایت یو اشک ها کنهیم سیرو خ ارانایرحمانه ت یب بارون

 .....رهیجنگل فرو م یکیهدف در تار یب ارایت

 ....کنهیو افسار اسبش رو رها م زنهیم هق

 ....زهیریخودش اشک م یو برا کنهیدستش پنهان م یرو تو صورتش
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 ...گرفته یآسمون رو به باز انهیو برق وحش رعد

 ”!مادر":کشهیم ادیفر ارانایت

 ....زنهیدوباره و دوباره آسمون رعد و برق م و

 ...زنهیاشکش رو کنار م یو قطره ها کنهیخودش رو کنترل کنه...اسب رو رها م تونهینم یحت گهید ارایت

 .....زنهیضجه م ارایو ت کشهیم ادیفر آسمون

 .....کرده سیرو خ ارانایت یالباس ه یتمام بارون

بار در روز هم پا به اونجا  کی یحت ارانایکه ت یی...جاتازونهیم کیبه سمت جنگل تار یادیبا سرعت ز اسب
 ....نذاشته

که در  یرعد و برق بلند یصدا دنیکه اسب با شن زنهیبه شکم اسب م یا گهید یضربه  تیاز عصبان ارانایت
 .....کنهیو به سمت باال رم م شهیم یوحش ره،یگیآسمون شکل م

 ....خورهیم نیو از پشت به زم شهیکه افسار اسب رو رها کرده هول م ارانایت

 ....کنهیبرخورد م اچهیبه سنگ کنار در سرش

 ....شهیم یخون از سرش جار و

 .....رهیم یهوش یکم کم به سمت ب ارانایو ت شهیم یبا بارون تازه قاط خون

 ...شده یزخم ارانایهم نداره...اسبش فرار کرده.....و ت یو راه فرار شناسهیرو نم جنگل

 ....کنهیو خون رو لمس م برهیدستش رو به سمت سرش م زهیریافتاده و اشک م نیزم یهمون طور که رو ارایت

 ....شهیهر لحظه کم تر م ارانایت یاریهش

 ”!هرولد": کنهیمزمه مهوا ز  یو ب زنهیم یتلخ یخنده  ییاز فرط تنها ارانایت

 ....شهیم کیدر برابر چشمان خوش رنگش تار جهان

 .........مونهیآسمان تنها م یوحش یممنوعه با مهمان یما در اعماق جنگل ها یکوچک افسانه  دختر

 ”!و هرولد مونیس"که اون قصر رو ترک کرده به جز دو نفر: دونهیو پر از معنا نم رهیکس در اون شب ت چیه و

 !یخال اتاق

 ...کنهیو لباسش رو عوض م پرهیشبانه از خواب م یسوف

 ...زننینم ی...نگرانه اما هر دو با هم حرف نهیبیسالن شارل رو م یتو

 .....رهیم ارانایبه سمت اتاق ت یسوف
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 ...شنوهینم یاما جواب شهیو چند لحظه منتظر م زنهیدر م ابتدا

 "داخل؟ امیمن...امکانش هست ب یهستم بانو یسوف":گهیر مبا نیو ا کوبهیدر اتاق رو م دوباره

 ....شهیو نگران م شنوهینم یبار هم جواب نیا یسوف

و با ترس به سمت اتاق شارل  لرزهیو کمد باز دلش م یتخت خواب خال دنیو با د کنهیدر اتاق رو باز م ینگران با
 ....دوهیم

 ....ستیاتاقش ن یتو شارل

و  ستادهیا یسالن اصل یو به شارل که تو کنهیم یقصر رو به سرعت ط یو پله ها شهیاز اتاق خارج م دوباره
 ...رهیم زنهیکه دور قصر رو احاطه کرده حرف م یداره با آرتور راجع به امواج

 "؟یشده سوف یچ":گهیم یجد یلیو خ شهیم یمتوجه نگران وحشت زده سوف شارل

 "!ستیاتاقش ن ی.. .توارانای...تارایشارل...ت":گهیم و با ترس رهیگیم ینفس یسوف

 "؟یدیآشپزخونه قصر اونجا رو هم د":گهیو م شهیحرف نگران م نیا دنیهم با شن شارل

 ”!آشپزخونه نبود یتو یمن االن اونجا بودم....کس":گهیو م پرهیوسط حرفشون م عایسر آرتور

 ”!......من ی...خدادنشیها شبونه دزد ناندینکنه ف":گهیو م شهیتر نگران م شیحرف ب نیا دنیبا شن یسوف

وارد قصر بشن...آرتور تو برو  توننیاونا نم ":گهیرو به آرتور م عیسر یلیخ نهیبیرو خطرناک م تیکه وضع شارل
که  دهیوقتش رس دیسراغ سرباز ها...شا رمیخبر داشته باشه....منم م ارانایاز ت دیرو خبر کن...شا مونیباال س

 ”!....میکن یها لشکر کش ناندیف نیبه سرزم

 .....رهیقصر م ییو آرتور هم به سمت طبقات باال شهیاز سالن خارج م عایحرف سر نیبا گفتن ا شارل

و از ماه  هیاندازه ابر شی......هوا بفتهیکنه ،چشمش به آسمون م کاریچ دونهینم یهمون طور که از نگران یسوف
 ”!....مطلقه یقدر بارون نیکه ا ی.امشب تنها شب......ستین یخبر یآب

 خرده حساب کوچک کی

 ....کنهیرو آماده م شیو اسب مشک رهیبه سرعت به سمت اسطبل م هرولد

دختر دشمن اعتراف کرده،ناراحته...از  یرو برا زیاون قدر راحت همه چ نکهی...از اگهیبار به خودش ناسزا م نیچند
 ......با اون حال خراب پا به فرار گذاشته یا یشب بارون نیچن یدختره که تو نیهم نگرانه هم یطرف

 .... فتهیتا اسب راه ب زنهیو به شکم اسبش ضربه م کنهیبار هزارم خودش رو سرزنش م یبرا هرولد

 ....شهیرو به رو م مونیدست س کیو  دیبا اسب سف رسهیقصر که م یورود به

 ”!هیامشب کاف یمن برا یاوه خدا":گهیدلش م یتو مونیس دنیبا د هرولد

 ....دهیرو کنار م سشیخ یو موها شهیم ادهیبه سرعت از اسبش پ مونیس
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 "نجا؟یا یاومد یچ یبرا گهیتو د":گهیاسبش نشسته با داد م یهمون طور که رو هرولد

 "کجاست....؟ ارانایت":کشهیتر داد م یهم عصب مونیس

 "دونم؟یمن چه م":گهیم ادیبا فر شهیم ارایبه ت مونیکه متوجه عمق توجه س هرولد

من و تو بحثش  یهرولد...دشمن نیبب":گهیو م رهیگیاش رو م قهیو  کشهیم نییاسب پا یهرولد رو از رو مونیس
 ”!شناسهیاطراف رو نم نیاصال ا ارانایجداست...زود باش بگو اون دختر کجاست...ت

 "؟یاومده بود اون هم نصفه شب نجایا یچ یشما برا زیعز یملکه ":گهیو م کنهیم یاهر سازباز هم ظ هرولد

 ”!بود یعوض ینگران تو نکهیا یبرا":گهیم ادیو با فر شهیاز خشم سرخ م مونیس

 "مون؟یس یزنیحرف م یاز چ":گهیم کهیت کهیو ت شهیحرف رنگ نگاهش عوض م نیا دنیبا شن هرولد

 ”!اومده بود تو رو از سرنوشت مسخرت با خبر کنه":گهیو م نهیشیم یتخته سنگ یرو یعصب مونیس

از  یعوض یتو":گهیو م برهیهجوم م مونیو به سمت س شهیم یاسم سرنوشت عصب دنیبار با شن نیا هرولد
 "؟یزنیحرف م یچ

 ... شدن رهیو هر دو با خشم به هم خ بارهیسر دو مرد م یبه شدت رو بارون

پس با هم حرف ":نهیا ارهیکه به زبون م یزیاما چ"هرولد... یرو ندار ارانایت اقتیتو ل":گهیدلش م یتو مونیس
 " ...نینزد

بزنم  یچرخ هیباغ  یاومده بودم تو":گهیو با اضطراب م کنهیرو رها م مونیس ی قهی شهیتر از هم یعصب هرولد
 ”!و فرار کرد دی....ترسدمیدرخت نور فانوسش رو د هیکه از پشت  گفتمیم یور ی...داشتم دردمشیکه د

 ....زنهیبه صورت هرولد م یو مشت رهیگیوجودش رو فرا م یبار خشم همه  نیا مونیس

 یبه درخت شکوفه ها مونیو س کنهیرو زمزمه م یورد ییجادو یبا عصا شهیم مونیکه متوجه خشم س هرولد
 ...چسبهیم یآب

 ....کنهیشده رو پاک م یلبش که خون یو هرولد گوشه  زنهینفس نفس م مونیس

 " ...دنبالش یرفتیم یپس داشت":گهیبا حرص م مونیس

 ”!اریب ادمیکه زدم رو به  یکم گند":کشهیداد م هرولد

 "؟یجونش رو نجات بد ای شیبکش یخوایهرولد؟م هیچ متیتصم":زنهیم ادیبلند تر فر مونیس

 ”!کنم کاریچ خوامیبه خودم مربوطه م":زنهیتر داد م یعصب هرولد

شده..با خودش  جیگ ارانایت":گهیو همون طور که به درخت وصل شده آروم م ارهیم نییصداش رو پا مونیس
 ”!نکن تشی....اذرهیدرگ
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براش دل  یچ یتو برا":گهیبا داد م برهینم یهم لذت مونیبا س یو از هم صحبت نهیکه هنوز خشمگ هرولد
 "...؟یسوزونیم

 یها یجنگ و باز نیا ریدرگ مینگذار ایداره هرولد...ب یسرنوشت تلخ ارانایت":گهیو م کنهیمکث م یکم مونیس
 ”!مسخرمون بشه

کرد..بهتره  شهینم شی.....کارمونیشده س یاون وارد باز":گهیو م کشهیموهاش م یتو یدست یعصب هرولد
زودتر  دیخطر ناکه...با یلیحالش بد بود....اونجا خ یلیممنوعه رفت......خ یدنبالش...به سمت جنگل ها میبر
 ”!میکن داشیپ

 ”!من رو آزاد کن":گهیم عایسر مونیس

 شهیم رهیهرولد خ یبه چشم ها مونیس":شهیاز بند درخت آزاد م مونیو س کنهیلب زمزمه م ریرو ز یورد هرولد
کار  نیبهتره که ا یعنی....میزاریرو کنار م یدشمن یاضطرار یلیامشب به صورت خ":گهیم یجد یلیو هرولد خ

 ”!...خرده حساب هامون بمونه واسه بعدمیرو بکن

 "ممنوعه خطرناکه؟ یچرا جنگل ها":گهیو م کنهیبه حرف هرولد فکر م یکم مونیس

 دونستمیکه م یخطرناک نبود....نه تا وقت":گهیو م دهیتکون م یاسب رو کم شه،افساریکه سوار اسبش م هرولد
 ”!و گروهش اونجا اطراق کردن ونیه

 "....شیپسر عموت؟اون که سالها پ":زنهیم ادیفر عایسر مونیس

..با چند تا سکه هم گولشون خوادیها رو م ناندیف یبرگشته...پادشاه":گهیو م کنهیرو قطع م مونیحرف س هرولد
 " ....یزده عوض

 یدیکثافت نم ونیرو به اون ه یمن...تو که پادشاه یاوه خدا":گهیو م شهیسوار اسبش م عایسر مونیس
 " ..........کنهیها حمله م نانتیقطعا به ساتر ونی؟هیدی،م

تو فعال دعا کن ملکتون ":گهیم تیبا جد کنه،ویو به جلو حرکت م زنهیبه شکم اسبش م یمحکم یضرب  هرولد
 ”!نکنه دایرو پ

 ممنوعه یها جنگل

جا ها باشه...تو  نیهم دیبا":گهیبشه م رهیخ مونیبه س نکهیو بدون ا کنهیو کم مسرعت اسبش ر یبه آرام هرولد
 "بود؟ ی....منظورت چیگفت نایراجع به سرنوشت و ا ییزایچ هی

 ”!گهیالزم بدونه بهت م ارانایخود ت":گهیو م زنهیم یپوزخند مونیس

 ”!کنم و به زور ازش حرف بکشم داشیپس الزم شد پ":گهیو م کنهیرو حفظ م شیجد یباز هم چهره  هرولد

 ”!رفتارته نیکه ا ینه تا زمان":گهیلب م ریبا خشم ز مونیس

 ییهرولد باعث روشنا یدست ها یتو ارایت یو فانوس جا مونده  کهی...جنگل به شدت تاررهیجلو تر م یکم هرولد
 ...شهیجنگل م
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 " ...........منستین":گهیو م زنهیاز هرولد جلو تر م یکم مونیس

شدن...اما  سی...لباس و موهاش کامال خشهیم ادهیو از اسبش پ کنهیرو قطع م مونیحرف س عایسر هرولد
 ”!...خورهیسنگ کنار پاش به چشم م یکه رو هیداره ،لکه خون تیکه اون لحظه براش اهم یزیتنها چ

 ”!مونیده سبو نجایا ارایت":گهیو با اضطراب م دهیآب دهنش رو قورت م هرولد

 یمحو شده..بارون ...اون رو با گ ال نجایاسبش از ا یچطور ؟رد پا": گهیو م شهیم ادهیاز اسبش پ عایسر مونیس
 ".جنگل شسته

 ...کنهیو به خون اشاره م ندازهیم مونیس یبه چهر ینگاه هرولد

 ....کشهیبه گلوش م یو دست شهیسنگ آشفته م یخون رو دنیبا د مونیس

که اسمش رو فراموش  کنمیادبش م ی...شک ندارم.....جورهیعوض ونیکار ه":گهیو م شهیبلند م عایسر هرولد
 ”!...شده یزخم ارانایکنه...حتما از جادو استفاده کرده و ت

بزاره اون  یمسخره ا یجا نیپا به چن یرها کرد یطور نیرو هم ارانایکثافت ت یتو":کشهیداد م یعصب مونیس
 "...تو که ...تو که؟یدیمثل خودته فوحش م یکیکه  ونیهوقت...اون وقت به 

 ..حرفش رو ادامه بده مونیس دهیاجازه نم بغض

 ....کنهیاسبش فرو م نیخورج یو تو ارهیرو در م سشیشنل خ هرولد

 "؟یایبا من م":گهیم مونیو رو به س رهیگیدستش محکم م یرنگش رو تو یمشک یعصا

اون  ارانایفقط دعا کن ت ":گهیو با حرص م زنهیو پس م یو افکار منف کنهیدست هاش رو گرم م عایسر مونیس
 ”!جا باشه

 بیگردنبند عج کی

 ....کشهیبه سرش م یو دست کنهیچشم هاش رو باز م یبه سخت ارانایت

 ....کنهیاحساس لرز م ارانایو ت شهیگرگ و م هوا

 ....افتاده و سرش به سنگ خورده نییپا دشیداره از اسب سف ادیتنها به  شبیو از د کنهیبه شدت درد م سرش

 ....ندازهیبه اطرافش م یو نگاه شهیجاش بلند م از

 ....سرش کج و معوج شده یبا شکوه و قشنگش پاره شدن و تاج رو یها لباس

 لهیچادر بزرگ کرم رنگ....مثل چادر قب کی...نهیبیچادر م کی یو خودش رو تو ندازهیبه اطرافش م ینگاه دوباره
 .....ها یریعشا ایمختلف و  یها

 .......ارهیم ادیهرولد رو به  شبیو با بغض رفتار د کنهیسرش رو مرتب م یتاج رو یکم

 ....کنهیو زخم کف دست راستش رو لمس م کشهیم کنهیرو به مچ پاش که به شدت درد م دستش
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 "کجاست؟ نجایا یعنی": گهیخودش م با

 ....شهیو مانع حرکتش م کشهیم ریت دشیضرب د یجلو تر بره اما پا یکم کنهیم یسع

 ....نهیبیراست چادر م یبزرگ رو گوشه  فیک کیو  ندازهیم یبه اطرافش نگاه دوباره

 ...ندازهیبهش م یو نگاه رهیبه طرفش م یسخت به

 ....فهیکردن کباز  ادیکه از دستش بر م یشدت گرسنشه و تنها کار به

 ....کنهیرو که باز م فیک در

 ...هیمردونه و رزم یپر از لباس ها فی....تمام ککنهینم دایکنه پ ریکه بشه با اون شکم گشنش رو س یزیچ

 مونیکه داره از گشتن پش ی....و درست در لحظه اکنهیفرو م فیو دستش رو تا ته ک کشهیم یبلند آه
 ......کنهیسرد برخورد م یش کی...دستش به شهیم

 ......ندازهیم یو بهش نگاه شهیم رونیرو ب یش

ارزش  یب ادینداره اما به نظر نم یچندان ییبایبراق وصل کردن....ز اهیسنگ س کیکه درست وسطش  یگردنبد
 ....هم باشه

 ... شهینفر وارد چادر م کیکه همون لحظه  بندهیرو م فیک در

 ...شهیم رهیکه وارد چادر شده خ یکوتوله ا ناندیو به ف کنهیپنهان م نشیآست یرو به سرعت تو گردنبند

 "هرولد من رو به اسارت گرفته؟ یعنی":گهیبا خودش م ارانایت

 یامسال نونمون تو":گهی..ارباب میخوبه..به هوش اومد":گهیم ارانایو رو به ت ادیجلو م عایکوتوله سر ناندیف
 ”!از قبالت پول درآورد شهیم یورده....حساببه پستمون خ یروغنه..خوب کس

حرف ها رو به شما زده؟چه  نیهرولد ا":گهیم یجد یلیخ شهیکوچک نم ناندیف یکه متوجه حرف ها ارانایت
 "؟یزنیحرف م یچ ؟ازیپول

هرولد در برابر ":گهیم یجد یلی،خ زارهیم ریو ظرف پر از ش ینیس ینان رو تو یکه تکه ا یکوچک در حال ناندیف
 "؟یستیها ن نانتیساتر یتو مگه ملکه  نمی....ببستیارباب ما خدمه هم ن

 ونیپس محاسبات ارباب ه":گهیو م زنهیدوباره قهقه م ناندیکه ف دهیبا ترس سرش رو تکون م ارایت
رو به  یوب کسخ ی...جدیباش یزیچ یملکه ا دیبود با دایتو روغنه...از تاج سرت پ یجد یدرسته...نونمون جد

نه؟ما در عرض دو  هی...عالمیکنیها رو محو م نانتی....هم ساترمیزنیبه هرولد م یطرف هی...هم میگروگان گرفت
 ”!؟یپر از سربازه ،گرفت رونی...دختره...فکر فرار به سرت نزنه....اون بی..راستمیشیم نیمالک دو سرزم گهیروز د

 ”!هرولد":کنهیدلش زمزمه م یآروم تو ارانایو ت زارهیتنها م ریظرف ش کیرو با  ارانایحرف ت نیبا گفتن ا ناندیف

 دشمن مشترک یمعما
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 "نجاست؟یا ارانای،ت ونیه":گهیو م شهیم ونیگروه ه یبا خشم وارد محوطه  هرولد

 یملکه  نیا ادی..به نظر مزیعز یبه به...پسر عمو":گهیو م شهیهرولد از چادرش خارج م ادیفر دنیبا شن ونیه
ها حدس بزنن نبودن  نانتیساتر کردمیدنبالش..فکر م یایتو ب دونستمیم دیداره..بع ادیز یگم شده خاطر خواها
 ”!هیا گهیجور د نکه داستا نمیبیم یسراغ تو ول انیراست م کیملکشون کار توئه و 

 "نشونت بدم؟ ای یکنی....دختره رو آزاد مونیقصه نگو ه":زنهیم ادیفر هرولد

 یادیز یها زیچ شیآزاد یدر ازا تونمیم یکار رو بکنم وقت نیا دیچرا با":گهیو م زنهیم یپوزخند یعصب ونیه
 ”!ها رو نانتیساتر نی..مثال سرزمارمیبدست ب

 ”!ونیه یهست یعوض یلیخ":کنهیلب زمزمه م ریز مونیس

بودم  دهیگروهت ند یرو تو نیمرد خشمگ نیا":گهیم مونیو رو به س رهیگینگاهش رو از هرولد م ونیه
 "؟یکن شیمعرف یخوایهرولد..نم

 ”!ونیدختره رو پس بده ه":زنهیم ادیفر یعصب هرولد

 یدیرو پس م ارانایت ایرو بلدم... ایدن یجادو ها نیتر یمن قو":کشهیم ادیفر مونیکه س زنهیم یقهقه ا ونیه
 ”!ونیه کنمینابودت م ای

 "حدس زدم؟ مون،درستیجادوگر س":گهیبا پوزخند م ونیه

 ”!مرگت یفکر کن فرشته ":دهیبا حرص پاسخ م مونیس

باهات خوشبختم  ی....از هم صحبتیواقع نانتیساتر کی":گهیم یبیو با لحن عج ادیچند قدم جلو تر م ونیه
 ”!مرد منفور

 ”!یعوض ناندیف شهیوقتت داره تموم م":کشهیم ادیتر فر یبار عصب نیا مونیس

و به طرف  شهیبلند م عایسر مونیهرولد و س یصدا دنیچادرش مچاله شده با شن یکه هنوز از پا درد تو ارانایت
 ...رهیچادر م یخروج

 ...کوتوله است یها ناندیچادر پر از ف یجلو

 مونیس یچهره  دنیو با د کشهیچادر رو کنار م یکرده ،لبه  دایشجاعت پ مونیس یصدا دنیکه با شن ارانایت یول
 "مونیس نجامیمن ا":زنهیم ادیشحال فرخو

به  یازین گهید":گهیم ونیو رو به ه شهیهر چند خسته و ناتوان شاد م ارانایت یچهره  دنیبا د مونیس نگاه
 ”!یعوض ناندیکمکت ندارم ف

...درست مونیس ناندمیف کیمنم ":گهیم انهیشاک مونی،اما رو به س شهیخوشحال م ارانایت دنیهم از د هرولد
 ”!حرف بزن
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فعال سرم ":گهیو م مالهیچشم هاش رو گرفته دستهاش رو چند بار به هم م یکه خشم جلو یدر حال مونیس
 "!شلوغه هرولد

 ....کنهیم تیهدا ونیرو به سمت ه یاز انرژ یو امواج مُهلک "پوسیساتیه":کنهیزمزمه م عایسر مونیس

 ”!در نره دیمواظب دختره باش":گهیگروهش م یها ناندیو رو به ف دهیم یخال یجا عایسر ونیه

 ”!رسمیرو م لتیبه ظاهر فام ناندیف نی،من حساب ا ارایتو برو سراغ ت زنهیم ادیرو به هرولد فر مونیس

رو به سمت  ییاز پشت جادو ونیکه ه دوهیم ارانایو به سمت ت دهیتکون م یحرف سر نیا دنیبا شن هرولد
هم  دیشا"....وسیپانیه وسیتاتاس":شهیکه هرولد تنها بخش اولش رو متوجه م یی...جادوفرستهیکمر هرولد م

 ...صالبت نیبا هم ایموزون و  نیدر هم یزیچ

 ریکه درگ ونیرنگش رو به سمت ه یمشک یعصا یو به سخت فتهیم نیزم یکه از پشت ضربه خورده رو هرولد
 "وسینیراپات":کنهیو زمزمه م رهیگیم مونهیجنگ با س

 ...نهیبش نیزم یرو شهیو مجبور م فتهیکامال از کار م ونیراست ه یکلمه از دهان هرولد پا نیخارج شدن ا با

 ....رهیم ارانایو به سمت چادر ت سپارهیم مونیرو به س ونیدوباره جنگ با ه هرولد

 ...راه بره تونهیم یکم تر شده اما هنوز به سخت دردش

 ....دونهیرو تنها خود هرولد م لشیو دل کشهیم ریقلبش ت یاز چند گاه هر

 ....دنیچادر رو م یو نگهبان ستادنیکوچک ا ناندیچادر چند ف یجلو

 نیگذاشتن خشمگ شیمسخره اشون رو به نما یکه بهش پشت کردن و وفادار ییآشنا یچهره ها دنیبا د هرولد
 .....زنهی،کنار م وسیتاراسیمثل س ینیسنگ یو همه رو با جادو شهیم

 دی...بایرو خراب کرد زیهمه چ یکاف یبه اندازه  شبیبلند شو که د":گهیو م شهیم کینزد ارانایهم به چادر ت بعد
 ”!به قصرت یبرگرد

 .......خوندیشد یشما زخم":گهیم عیسر یلیشده ، خ ینجات اون زخم یکه هنوز باورش نشده هرولد برا ارانایت

" 

 "؟یهممون رو به کشتن بد یخوایم ای یشیبلند م":زنهیداد م عایسر هرولد

 ....رهیآخش باال م یراستش صدا یتا بلند بشه اما با تکون دادن پا دهیپاش رو تکون م یکم ارانایت

 ....ندازهیم ارانایت یبه پا یو نگاه شهیزانوش خم م یرو هرولد

 ....شکسته ارانایت یو پا ستیساده ن یخوردگ چیپ کیمشخصه که  کامال

 "ارانا؟یت یبزرگ بش یخوایم یتو ک":گهیو م ندازهیم رهیدرگ ونیها و ه ناندیکه هنوز با ف مونیبه س ینگاه
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ها هستم هرولد...تو حق  نانتیساتر یباشه من ملکه  ادتی":گهیو م رهیجلد مغرورش م یشگفت زده تو ارانایت
 "؟یحرف بزن یطور نیبا من ا یندار

 ”!رهیگیم ارایت یشکسته  یرنگش رو به سمت پا اهیس یو عصا ندازهیم ارانایبه صورت ت ینگاه هرولد

 ..دهیسر م یحرکت داد بلند نیو با انجام دادن ا کشهیراستش رو عقب م یپا ارانایت

جلو تا  اریشکسته ات رو ب یپا":گهیم نینشه اما با همون لحن خشمگ یتا عصب بندهیچشم هاش رو م هرولد
 ”!مجبور نشدم به زور درمانش کنم

درد داره  یلیدرمانش خ":گهیکه هرولد نشنوه م یو طور ارهیم رونیدامنش ب ریراستش رو از ز یآروم پا ارانایت
 "نه؟

زمزمه  یمحل شکستگ یرو شیمشک یو با قرار دادن عصا کنهینم ارانایبه حرف ت یتوجه هرولد
 "وسیونیت وس،هاناسیس تایوس،فیروسیهوسوس،یتانی،ه وسوسیآساه":کنهیم

 ....دهیاما هرولد کارش رو ادامه م ندازهیهرولد چنگ م یکه از درد چهرش جمع شده به عصا ارانایت

 ....برنیکوتوله از پشت به سمت هرولد حمله م یها ناندیاز ف یکیکه  چرخونهیسرش رو م یکم ارانایت

 ”!پشت سرت هرولد":کشهیم ادیبلند فر ارانایکارش متمرکز شده که ت یبا دقت رو هرولد

 ....کنهیقسمت محوطه پرتاب م نیکوچک رو به دور تر ناندیف یطوالن یو با گفتن ورد گردهیبرم عایسر هرولد

که از همه چاق  یناندیو به طرف ف شهی..هرولد از جاش بلند مبرنیها به سمت هرولد حمله م ناندیتا از ف چند
از پشت به هرولد حمله  یگرید ناندیکه ف کشهیچاق عقب م ناندی..فکنهیرو پرتاپ م ییجادو ادیتر به نظر م

مگه خوابش رو ":گهیم ناندیو رو به ف دهیم یخال ی...هرولد جافرستهیرو به سمت هرولد م یو اشعه ا کنهیم
 ”!خائن یببن

 ....کوچک هم پا به فرار بزاره ناندیف شهیکه باعث م فرستهیم ناندیرو به سمت ف یا یهم امواج قو بعد

بهتره راه ":گهینگاه بکنه م ارانایبه ت نکهیو بدون ا گردهی، برم جنگهیها م ناندیهمون طور که با تک تک ف هرولد
 ”!ادیبر م ونیخودش از پس جنگ با ه مونیم،سیفتیب

...اون زارمیرو تنها نم مونیمن س":گهیم ارانایکه ت شهیم رهیخ ارایو به ت دهیها رو شکست م ناندیاکثر ف هرولد
 "بجنگه......؟ ییتنهاش بزارم تا تنها یعوض ونیه نیاومده تا من رو نجات بده اون وقت من با ا نجایبه ا

شکسته ات رو درمان کردم...من تو رو از دست زهر  یمن پا":گهیو م دهیم رونینفسش رو با خشم ب هرولد
جا  نیدوشه من .....اون وقت تو.....اصال حقته هم یها رو یسخت یمسموم آنجال نجات دادم...من....همه 

 ”!هیهرولد ک یرهات کنم تا بفهم

 ....شنیج مو با هم از محوطه خار شهیبلند م یو به سخت ندازهیهرولد م نیخشمگ یبه چهره  ینگاه ارانایت

 ....رسنیرنگ هرولد م یتا به اسب مشک رنیو هرولد به سمت جنگل م ارانایت
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 "ام؟یتا اونجا هم دنبالت ب دیبا ایبه قصر  یگردیکنم که بر م نانیاطم":گهیم یعصب هرولد

مرد  نیو شجاع تر نیتر یقو مونیاگر مطمئن نبودم س":گهیو م رهیگیبا اخم نگاهش رو از هرولد م ارانایت
 ”!بجنگه ییتا به تنها کردمیرهاش نم یعوض ونیهاست هرگز با ه نانتیساتر

که بشه بهش اعتماد  ستین یمرد مونیبهت بگم س دیچند دفعه با":گهیو م شهیتر م یهر لحظه عصب هرولد
 " ........و ستادیمن ا یمون رو به رو یدوست تینها یکرد....اون تو

 مونی....سزنمیتو م یحرف ها رو برا نیچرا دارم ا":گهیو م کشهیم یقیو نفس عم کنهیحرفش رو قطع م هرولد
 "ه؟ی..داستان چشنومی....حاال میاز سرنوشتم باهام حرف بزن شبید یخواستیم گفتیم

 ینه...نه...حرف خاص":گهیو م رهیو هم زمان ضربان قلبش باال م پرهیاسم سرنوشت رنگش م دنیبا شن ارانایت
 دمیماست....از شارل شن یها تنها راه چاره  نانتیبا ساتر یدشمن یکنیبگم ...بگم که تو فکر م واستمخینبود...م

 "..؟نی....همنماومدم تا باهات حرف بز  شبی....دشبی....دیحمله کن یخوایکه م

 یبه اندازه  شبیاز د":گهیکه هنوز قانع نشده م یو در حال ندازهیم ارانایت ی انهیبه حرف زدن ناش ینگاه هرولد
 ”!و گروهش بکنم ونیبه حال ه یفکر هی دیفکر کردم...فعال با یکاف

 یپسر عمو نیهست ا ی...اصال کرهیرو از تو بگ یپادشاه خوادیاون م":گهیو م ادیجلو تر م یکم یبه سخت ارانایت
 "ت؟یقالب

 "درسته؟ یدیفهم شبید":گهیو م کشهیموهاش م یتو یدست هرولد

 یها برا ناندیف نیرو ب یمحکم یمن فعال جا یقالب یپسر عمو":گهیم ونیکه ه دهیسرش رو تکون م ارانایت
 ”!ارایخودش درست کرده ت

 ”!رو ندارن هرولد..فکرشم نکن اقتشیل":گهیو م ندازهیدر هم هرولد م یبه چهره  ینگاه ارانایت

از اولش هم  ونیه":گهیم یجد یلی،خ شهیر مبا خب ارانایت یجمله  یمحبت نهفته شده تو زانیکه از م هرولد
به قصر  دی....تو هم بامیپدرم بود.....بهتره تمومش کن ریقدرتش رو نداشت...پدرش وز یبود ول یدنبال پادشاه

 ”!نسبت به من ندارن یقشنگ دیافتاده....مردم تو ،د ینکن که چه اتفاق فیتعر یکس ی...برایبر

 "هرولد؟":گهیو م گردهیبرم عایکه سر کنهیجنگل حرکت م یبه سمت خروج یکم ارانایت

ها  نانتیاسبم رو بهت بدم...ساتر تونمینم":گهیو م رهیگینگاهش رو از اسبش م عایسر هرولد
 ”!برو مونیبا اسب س یخوای...مشناسنشیم

 ”!کردم دایگردنبند پ هیمن اونجا ":گهیو م زنهیم یلبخند ارانایت

و  کشهیم رونیب نشیآست یگردنبند رو از تو ارانایکه ت ادیو جلو م شهیحرف کنجکاو م نیا دنیبا شن هرولد
 ”!رها کرده بوده فکر کنم ییباارزشش رو بدجا یها زیحواست چ یب یبزرگ بود...پسر عمو فیک هی یتو":گهیم

چرا دستت ":گهیو م شهیم ارایدست ت یمتوجه زخم رو رهیبگ ارانایگردنبد رو از دست ت خوادیم یوقت هرولد
 "ه؟یزخم
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 یشدم خودم رو تو داریهوش شدم..بعدش هم که ب یاز اسب افتادم و ب":گهیو م کنهیمن من م یکم ارانایت
 "ندارن....دارن؟ اتیها که گردنبند ح ناندیه؟فیگردنبند چ نی...استی....مهم ندمیچادر د

در فراموش  یسع ی....هر دو به نوعشهیم رهیو به گردنبند خ رهیگیم ارانایت ینگاهش رو از دست زخم هرولد
و با اضطراب  کنهیگردنبد رو لمس م یشده دارن.... هرولد سنگ رو دهیگفته و آنچه که شن شبیکردن آنچه که د

 ”!....ممکنه ریغ نیمن...ا یاوه....خدا":گهیم

 "د؟افتاده هرول یچه اتفاق":گهیم عیسر یلیخ دهیرنگ هرولد پر شهیکه متوجه م ارانایت

 ...شهیو سوارش م رهیبه سمت اسبش م عایسر هرولد

بزرگ دوباره  اهیبگو س یدیرو که د مونیس":گهیم ارانایو رو به ت زنهیبه شکم اسبش م یمحکم ی ضربه
 هیماست... یبزرگ...اون دشمن همه  اهی...سارانایت ی...فراموش نکنیچ یعنی فهمهیبرگشته....خودش م

 "! بزرگ یوالیه هیها... نانتیها و سارت ناندیف یدشمن مشترک برا

 ....تازونهیها م ناندیو به سرعت به سمت قصر ف زنهیبه شکم اسبش م یمحکم یضربه  هرولد

و از  رسونهیم ارانایهم خودش رو به ت مونیکه س دارهیها بر م نانتیساتر نیقدم قدم به سمت سرزم ارانایت
و  شهیم رهیخ اراناینداره....به ت یزیخونر یلیشده اما خ یزخم ی....دست چپش کمکنهیمهلکه فرار م

و با  ندازهیم مونیبه س یشکرنگاه مت ارانایت"هرولد رفت؟ یمن....راست یبانو نیخوشحالم که سالمت":گهیم
 نیا":گهیآروم و شمرده م یلیو خ کنهیدادن خبر ناگوار آماده م یاسم هرولد خودش رو برا یدوباره  دنیشن
 ”!مون،درسته؟یداشته باشه س یخوب یمعنا ادی......به نظر نماهیبزرگ....بزرگ س اهیس یوالیه

 سیهافر

 "؟یدیخاطرات مادرت د یتو یزیچ":گهیو با ترس م گردهیبزرگ بر م اهیس یوالیاسم ه دنیبا شن مونیس

 ”!بزرگ برگشته اهیس یوالیهرولد...گفت بهت بگم...ه":گهیو م دهیسرش رو تکون م ارانایت

حرف رو بهت زد  نیشد که ا یچ":گهیو با اضطراب م شهیحرف رنگ نگاهش عوض م نیا دنیبا شن مونیس
 "ارانا؟یت

کردم که  دایپ اهیس نینگ کیرو با  یگردنبند ونیساک ه یتو":گهیو م ندازهیم مونیبه صورت س ینگاه ارایت
 ”!...بزرگ برگشته اهیس یوالیگفت ه دنشیهرولد با د

 سیمنظور هرولد هافر":گهیو م نهیشیو روش م رهیم یبه سرعت به سمت تخته سنگ بزرگ مونیس
 ”!بمونه یهمه رو نابود کنه و تنها خودش باق خوادی...مساستیبوده....اون...اون دشمن بزرگ تا

 "به ما حمله کنه؟ خوادیم یعنی":گهیو م نهیشیم مونیو کنار س ادیم ارایت

 ییها زیچ یقبل تر از تمام یلی....خشیوقته پ یلیداستان مال خ":گهیو م دهیسرش رو تکون م یکم مونیس
 .....ها ناندیها و ف نانتی....درست بعد از جدا شدن دو برادر و بوجود اومدن گروه ساتریدیکه شن
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 تیموجود مالک یها نیسرزم یموجودات رو نابود کنه و خودش تنها بر تمام یهمه  خواستهیم شهیهم سیهافر
 ...تنها یکنه......تنها

ها و  نانتیساتر نیاتحاد ب نیو اون لحظه بعد از مدت ها اول کنهیما حمله م یها نیروز به سرزم کیکه  تا
ها به ما  ناندیاز ف ی...اما متاسفانه از همون موقع تعدادرهیگیشکل م سیمقابله با هافر یها برا ناندیف
داستان  نی....البته اشهیتر م یوما ق یو از همون جا دشمن نر یگیرو م سیو طرف هافر کننیت م*ن*ا*ی*خ

 سیکه با هافر یپر از خون...هر کس یمیقد یافسانه  کی....مثل میدیمال اجداد ماست و ما تنها اون رو شن
داشته  ادیبه  شهیرو هم سیحضور هافر لهیوس نیتا بد دهیاز اون گردنبند ها رو بهش م یکیکنه  یهمکار

تونسته اون همه ثروت رو بدست  نکهیا لی...پس دلکنهیم یهمکار سیرداره با هاف ونیه ادیباشه....احتمال ز
 ییشده....باعث جدا خیتار یگروهشون تو یمتنفرن چون باعث بدنام سیها از هافر ناندی...فنهیهم هم ارهیب

ت کنن.....اون ها اگر بفهمن *ن*ا*ی*بهشون خ ونشیبرادران خون نکهیها..باعث ا ناندیها و ف نانتیساتر یدائم
 ”!کننیقطعا هرولد رو رها نم هیکس نیچن ونیه

 "درسته؟ ستادیا سیمقابل هافر سایتا":گهیو م کنهیم یبا انگشت هاش باز یکم ارانایت

نجات بده  سیتونست مردم رو از دست هافر سایروح بزرگ تا":گهیو م شهیم رهیبه دور دست خ یکم مونیس
بوجود اومده بود و شکست در  یها دشمن ناندیها و ف نانتیساتر نیشده بودن...ب دیکه همه نا ام یدرست وقت
شد و  یفرار سیداد..هافر اهشو قدرتش رو ک دیجنگ سیبود......اما روح بزرگ با هافر یحتم سیبرابر هافر

اون  نی....همه از قوانسایتا یروزیرده...بعد از پکه بتونه دوباره قدرتش رو جمع کنه و برگ کردیگمان نم یکس
 " ....شکل گرفت سایبه اسم تا ینیکردن....و قوان یرویپ

ها و  ناندیف کنهیکه توش ثابت م هیدو برادر ...داستان یدعوا":گهیم یجد یلیشده خ هیکه متوجه قض ارانایت
 "اتفاق؟ نیها از هم جدا شدن قبل ا نانتیساتر

مدام از هم دور  نیدو سرزم نیباعث شده که ا یادیآره...اتفاقات ز":گهیو م دهیسرش رو تکون م یکم مونیس
که قلب نداشت و با جهش  نیها از خون برادر ناندیاز ف یلیکه هنوز خ نهیا شیاصل لیدل دیتر بشن....شا

 نیا دیتو و هرولد بتون دیخونش بود برادر وفادارش رو رها کرد و به دنبال ثروت رفت....شا یکه تو یبیعج
 "....دیرو کم کن ییجدا

 "...هرولد":گهیو بعد م کنهیمکث م یکم ارانایت

 ".مساله حرف بزنم نیندارم راجع به ا یعالقه ا گهید":گهیو م شهیبلند م عایسر مونیس

 "از کجاست؟ سایمنشا قدرت تا":گهیو م شهیم رهیخ نیبه زم ارانایت

 ”!یدیپرسی...خودت ازش میحرف زد سای....تو که با تادونهیکس نم چیه":گهیو م رهیبه سمت اسبش م مونیس

 "مون؟یس ادیاز هرولد بدت م":گهیو م ندازهیدلخورش م یو چهره  مونیبه س ینگاه ارانایت

 ”!من یتره بانو دهیچیپ یلیمسائل من و هرولد خ":گهیو م دهیتکون م عایسرش رو سر مونیس

 ”!خواستم کمکت کنم جادوگر بد اخالق":گهیم یو جد شهیم مونیلحن س رییمتوجه تغ ارانایت



 

 
137 

 ....و به سمت قصر متازونه شهیم مونیهم سوار اسب س بعد

 .......متفاوت یعالم حس ها کیو  مونهیم مونیس و

 لشکر سرباز کی

 ....شهیوارد قصر م یبه آرام مونیو پشت سرش س دارهیباغ اسب رو نگه م یتو ارانایت

اون رو  ارایو بدون توجه به مقام ت دوهیم ارانایو به طرف ت زنهیم رونیبه سرعت از قصر ب ارانایت دنیبا د یسوف
شبانه از  یچ ی....برادنتیها دزد ناندی...من فکر کردم فی....کجا بودارانایت":گهیو با ترس م رهیگیدر آغوش م

 ”!میلشکر بکش ناندهایف نیبود به سرزم کی...نزدمیبود دهیما ترس ی...همگیکجا رفت یقصر خارج شد

نفر رو در  کیقبل از خروج از قصر  ستیبهتر ن یبانو":گهیو با احترام م ادیتر م کینزد ارانایت دنیبا د شارل
 "د؟یقصر بمون یشب ها هم تو اطیبر حسب احت د؟ویقرار بد انیجر

و با ترس  شهیم ارایت یشونیپ یدست و رو یو تازه متوجه زخم رو ندازهیم ارانایبه ت یقیبار نگاه دق نیا یسوف
 "براتون افتاده؟ یزخم؟چه اتفاق نیمن؟...ا یچرا لباس هاتون پاره است بانو":گهیم

خوابم نبرد  شبید":گهیماهرانه م یلیو خ ندازهیم ستادهیاز باغ ا یکه ساکت در گوشه ا مونیبه س ینگاه ارانایت
 یبه نگران یازیهمراهم بود...ن مونی.....سنیمتاسفانه اسبم رم کرد و خوردم زم ی..ولیکه رفتم اسب سوار

 ”!یسوف ستین

 "! دیباال و استراحت کن دیبهتره بر":گهیو م دهیتکون م یسر یسوف

 رو ی...احتماال جنگ بزرگدیسرباز ها رو آماده کن":گهیو م کنهیو رو به شارل م گهیم یبلند "نه" عایسر ارانایت
 ی....بهتره تا مدتدیغذا و آذوقه جمع کن یکاف یباشه که به اندازه  ادتونی....در ضمن میرو داشته باش شیپ

 نیحرف ب نیفعال ا ی....راستمیانبار غذا و پول دار یوچقدر ت مینیبب دی...شارل بامیکن یبند رهیرو ج ییمواد غذا
 ”!برگشته سیبه نظرم هافر ی...ولدیخودتون بمونه...مردم رو نترسون

 "س؟یهافر":گهیو با ترس م پرهیحرف م نیا دنیشارل با شن رنگ

که  هیشانس نیآخر نیشارل...ا یبهتره دست از پا خطا نکن":گهیو با غرور م شهیم کیبه شارل نزد یکم ارانایت
که خودم  یا وهیبه ش تهیرو کامل کنم..ال سایقسم تا دی..بادیباغ جمع کن ی...در ضمن..مردم رو تودمیبهت م

 ”!...گفته بشه دیدارم که با یمهم یلیخ ی..حرف هاخوامیم

شارل  نیو نگاه غمگ یهم به نگاه متعجب سوف یو توجه رهیجمله به سمت داخل قصر م نیبا گفتن ا ارانایت
 ....کنهینم

 ارانایا یخال یکه جا دهی....وقتش رسرهیرو به عهده بگ زیتا کنترل همه چ دهیکه وقتش رس دونهیرو م نیا گهید
 ! .....همه پر کنه یرو برا

 با هرولد عهد

 ....شهیم ادهی..از اسبش پ رهیباال م یبه سمت تپه  میتق*س*و م شهیها م ناندیف نیبه سرعت وارد سرزم هرولد
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 .....ارهیتپه رو به صدا در م یناقوس بزرگ باال ینگران با

 ......شنیتپه جمع م ریناقوس وحشت زده و تک تک به ز یصدا دنیها با شن ناندیف

 ...تازونهیتپه م نییو به پا شهیبا اضطراب سوار اسبش م هرولد

 ...ادیسکوت کردن تا هرولد به حرف ب یها همگ ناندیف

براش آماده  دی...که بامیرو دار شیپ یمیجنگ عظ یبه زود":گهیو م دهیقورت م یآب دهنش رو به سخت هرولد
 " ....میشب

 ....شهیحبس م نهیس یجمله تو نیا دنیها با شن نفس

 "ها قراره حمله کنن؟ نانتیساتر":گهیم یجد یلیو خ شکافهیرو م تیجمع یکوتوله ا ناندیف

 ”!تر از قبل یبرگشته،قو سیهافر":گهیم یو با نگران شهیم رهیکوتوله خ ناندیبه ف هیچند ثان هرولد

ساکت ":کشهیکه هرولد بلند داد م رهیگیاز ترس باال م یناش یجمله از دهن هرولد همهمه ا نیخارج شدن ا با
 یخی.....با توجه به اسناد تار کنهیرو نابود م مونیهمگ سیو گرنه هافر میریبگ میعاقالنه تصم دی....بادیباش
آماده  دیجنگ با یا...ما هم بر کنهیقصد حمله م نیهم با هم یرو داره و به زود یقدرت نیهمچ سیهافر
 .... مساله رو مشخص کنم کی فیتکل دیقبلش من با ی...ولمیبش

 ...رهیگیو باال م شهیم رونیاسب ب نیخورج یرو از تو سیهافر اهیگردنبند س هرولد

 ....کشنیو عقب م کشنیم یبلند غیگردنبند ج دنیبا د همه

 "دست هرولد بزرگ؟ یتو سیگردنبند هافر":زنهیها داد م ناندیاز ف یکی

 ....شهیو بلوا م کشنیم ادیها دوباره فر ناندیف

 ...کننیو همه سکوت م دهیسر م یبلند ادیدوباره فر هرولد

که تک تک شما  میخون یپسر عمو ونیکه برام سوال شده بود ه شبید":گهیو م کشهیم یقینفس عم هرولد
 یریزدم...و بر اساس تقد رونیقرار داده چطور اون همه ثروت رو بدست آورده ،شبونه از قصر ب ریها رو تحت تاث

 شهیم سیهافر یهم طعمه  دشخو یکه به زود سهیهافر یاز نوچه ها یکی...ونیناخواسته متوجه شدم که ه
 ...وستنیرو خوردن و به گروه اون پ ونیها گول ظاهر ه ناندیاز ف یلی.....خ

 نیهم ی...تودنیگروه ما جنگ ی....از ما بودن...تویزیهر چ ای...و  یپادشاه ایقدرت  ایثروت بودن  دنبال به
کنار  میبود ازمندشونیکه ن یکردن...اما دست آخر به ما پشت کردن و درست در لحظه ا یزندگ نیسرزم
 ی....چون بنا به گفته ستنیما ن انبرادر  گهیکردن.....اون ها د یو با اون همکار وستنیپ ونی....به هدنیکش

 ی......هرگز به روکنهیت نم*ن*ا*ی*به برادرش خ خوادیبه اونچه که م دنیرس یهرگز برا یواقع ناندیف کیپدرم 
ها در  ناندیف یپدرم و به عنوان پادشاه کنون ی...پس طبق خواسته خونهیو ورد نم کشهینم ریبرادرش شمش

حاضره در کنار ما بمونه و با  یبره و چه کس ونیبه گروه ه ادخویم یکسمشخص بشه چه  خوامیلحظه م نیهم
 ....بجنگه سیهافر
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 نشونیسرزم یمرد برا هیکه حاضرن مثل  یو کسان ستنیطرف با نیباشن ا ونیبا گرون ه خوانیکه م یکسان
 ”!هیواقع ناندیف کی یچه کس دیطرف ...االن وقتشه که نشون بد نیبجنگن هم ا

 !خورهیکس از جاش تکون نم چیو ه کننیشروع به پچ پچ کردن م یها به آرام ناندیف

 "ونده؟یبپ زمیعز یبه پسر عمو ستیحاضر ن یکس":کشهیم ادیدوباره فر هرولد

 ...خورهیتکون نم یو دوباره کس کننیهمه سکوت م مردم

 میتصم یهست که ممکنه رو یا گهید ینکته ":گهیبار با مکث م نیو ا ندازهیها م ناندیبه ف یدوباره نگاه هرولد
ما  یکه دشمن اصل دیرخ خواهد داد فراموش نکن یکه بزود یجنگ یتو خوادیبزاره....دلم م ریتاث تونیریگ

..به میدر کنار هم باش یجنگ چیه یم بیکه ما سالهاست تونست دیداشته باش ادی....به ستنیها ن نانتیساتر
قصد  سی..... هافرمیادامه بد هیرو نی..پس بهتره به هم..میدیهم نقشه نکش ی....برامینزد یهم صدمه ا

ها  نانتیدارم که فراموش نکنن ساتر ازین یجنگ به مردمان نیا یما رو با هم داره... من تو یهمه  ینابود
برادر در کنار ما  کیها قراره مثل  نانتیبزنن ساتر بیخوام به خودشون نهی.....مستنیما ن یلحظه  نیدشمن ا

لحظه  نی.....پس در هموستنیپ سیبه هافر یکه در کنارمون بودن ول یبجنگن....حداقل وفادار تر از برادران
 "بره؟؟ ونیاز گروه من جدا بشه و به گروه ه خوادیم یکس ای..آکنمیبار تکرار م نیآخر یبرا

 ”!..ها دشمن ما اند قربان نانتیساتر":هگیم عایها سر ناندیاز ف یکیکه  دنیتکون م یبار سر نیا مردم

مغرور....ما االن به  ناندیداستان گذشته ها مال گذشته هاست ف":گهیو م ندازهیمغرور م ناندیبه ف ینگاه هرولد
که  نهیکه مهمه ا یمساله ا ی...ولمیها متحد هم شد نانتیجنگ با ساتر نیا یتو دیشا ی......حتمیدار ازیهم ن
 نیها.....ا نانتیبا ساتر ی...نه دشمنمیجنگیم دمونخو یبقا یجنگ داره و ما برا نیبه ا یها بستگ ناندیف یبقا

 "!....ثابت کنه خواستیکه پدرمن م یزیچ نیبشه.....ا یقاط یا گهید زیبا چ خوامیکه نم هیهدف

 "! ما ننگه هرولد یها برا نانتیبا ساتر یهمکار":گهیو م ادیها جلو م ناندیاز ف گهید یکی

 میکنه و ما به خاطر غرور نتون ریما تسخ نیبتونه سرزم سیکه هافر نهیننگ ا":گهیو م چرخونهیسرش رو م هرولد
 سی....هافرمیو دست آخر شکست بخور میدر کنار هم دشمن رو کنار بزن می...نتونمیبا برادران خودمون حرف بزن

 ”!....جوان ناندیف خوادیرو م نیهم

بر حسب سرنوشت  زیکه هنوز متوجه نشده همه چ یساله ا 19....پسر کنهیو سکوت م کشهیعقب م یکم ناندیف
 .....رهیطور جلو م نیا

اجداد "سرورم؟ نیرو فراموش کرد خیم؟تاریها متحد بش نانتیدوباره با ساتر یعنی":گهیبا طعنه م یگرید ناندیف
با  میتونینم گهیاتحاد رو شکستن....ما د نیا شیوقت پ یلیخ سیبا هافر یت و همکار*ن*ا*ی*ما با خ

 ”!....طور نیهم هم م،اونایایها کنار ب نانتیساتر

 میرو مرتکب شدن که باعث شده تا به امروز ما نتون یاجداد ما اشتباه":گهیو م دهیتکون م یسر عایسر هرولد
 یدرست کردن خطاها یبرا ییجا شهی....هم برگشت دیبا شهیهم ی...ولمیداشته باش یها رابطه ا نانتیبا ساتر

که با  میبگرد یدنبال نقطه ا دی.....بامیکه بخوا یگذشته هست...هر چند سخت و زمان بر.....به شرط
که  میخود ما بود نیدر گذشته هم ا یندارن....حت یا یها با ما دشمن نانتی....ساترمیکن یبرادرانمون آشت
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که اشتباه  میاعتراف کن میکه امروز نتون میقدر خودخواه و مغرور باش نیا دی....چرا بامیشد ییجدا نیباعث ا
که  ی....گروهمیشیها م ناندیف یخودمون باعث نابود سیاز هافر شی..پمیبد هادام هیرو نی..؟اگر به هممیکرد

از هم جدا  میرو چطور؟ما تک تک دار وستیپ ونیکه به ه ید؟گروهیکرد رو فراموش کرد یهمکار سیبا هافر
ها رو از خودمون جدا  نانتیکه ساتر یا ی...درست به همون راحتشهیم دهیها داره از هم پاش ناندی....فمیشیم

و به جبران  میرو قبول کن یاتفاق ریتقد نی...وقتشه که امیری.......االن وقتشه که دوباره در کنار هم قرار بگمیکرد
از  یادیالخصوص که زمان ز ی...علمیهامون بجنگ نیفظ سرزمح ی.....و برامیاشتباهات گذشتمون بپرداز

 یلی....خکنهینم یها پادشاه ناندیست..پدر من هم بر فین ارانایها ا نانتیساتر یگذشته و ملکه  یمیاتفاقات قد
 یو برا میها بجنگ نانتیاگر الزم بشه در کنار ساتر یو حت میکن رییها عوض شده...پس بهتره که ما هم تغ زیچ

 دیکه هر کدوممون با یزیچ نی.....ادیکه پدرم براش سال ها زحمت کش یزیچ نی....امیخودمون تالش کن یبقا
ها رو  نانتیساتر یباق نکهیا ینه برا ی.....ولمیبمون یتا باق میجنگیم سی........ما با هافرمیکن یربراش فداکا

ها فراموش  نانتیبا ساتر یدر کنار همکار و سیدر طول جنگ با هافر خوامیکه م یهدف نی....امینابود کن
 "........ها ناندیف یبقا ی.....برادینکن

 ....کننیو شروع به اظهار شوق م کشنیم یبلند یحرف هرولد هورا یدر پ مردم

 .....شهیباعث شوق هرولد م نینداره و ا یاعتراض یکس گهید

 ...کنهیپاش خورد م ریو ز کوبهیم نیرو به زم ونیو گردنبند ه شهیم ادهیاز اسبش پ عایسر هرولد

که حاضرن در کنارش بجنگن...و در برابر امثال  ی...مردم شهیم رهیوفادارش خ یها ناندیتک تک ف یچهره  به
 ....اند یواقع ناندیف کیکه  ییها ناندی...فستنیبا ونیو ه سیهافر

 یجاودانگ یبرا":گهیدوباره م یادیو با فر ارهیو باال م کنهیو دست راستش رو مشت م زنهیم یلبخند نادر هرولد
 ”!ها ناندیف

 ”!ها ناندیف یجاودانگ یبرا":کننیو با غرور تکرار م کننیها دست هاشون رو مشت م ناندیف یهمگ

 ...شهیحرف پدرش م یامروز کم کم داره متوجه معنا هرولد

هاست  نانتیساتر یدر نسل بعد اتیح"شده: دهیچید پگوش هرول یبار هزارم تو یکه امروز برا فیظر یا جمله
 ”!یتا جاودانه بش اریرو بدست ب اتیهرولد...ح

 !هدف بزرگ کیو  ارانایت

 ....کنهیو به تن م کشهیم رونیکمد ب یرو از تو یرنگ قشنگ ییلباس طال ارانایت

طرف  کیو از  کنهیجمع م یرنگش رو کم ییطال یشده فقط دو تا بال کم داره....موها یواقع یها یپر هیشب
 ....زنهیکنار م

داده و  هیکه پدربزرگش بهش هد یا شهیش یو نگاهش به گو ندازهیخاموش مادرش رو به گردن م گردنبند
 ینگاه نهیآ ی....و دوباره توزنهیم ی...لبخند تلخفتهیآورده، م نیکه با خودش از زم شهیم ییها زیشامل تنها چ
 .....ها اومدن نانتیساتر نیسرزمهم همراهش به  زیچند تکه چ نیچطور ا دونهی..هنوز نمندازهیبه خودش م
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 ....داشته باشه تمرکز کنه دیکه با یا یسخنران یرو فراموش کنه و رو زیهمه چ کنهیم یسع

 ...رهیگیبلندش رو بدست م یو دامن پف رهیجلو و عقب م نهیآ یتو یکم

 ... شده نییسنگ قرمز تز کیکه با  هیرنگ ییبخش لباسش کمربند طال نیتر بایز

 .....پر رنگ روش کار شده ییطال یکه با طرح ها یدامن و

راه رفتن  ییبایو ز رهیبه هوا م یکم ارایدامن رو فرا گرفته و با هر گام ت نییهم درست از کمر تا پا ییطال یشنل
 ....کنهیملکه رو دو چندان م کی

 "اد؟یهرولد از من خوشش م یعنی":گهیهوا با خودش م یو ب زنهیم نهیآ یبه خودش تو یلبخند ارانایت

 یو درست رو دارهیبرم زیم یرو یبالشت کوچک مخمل ی... تاجش رو از رودهیوسرش رو تکون م کنهیم یا خنده
 ....زارهیسرش م

 شیب یزیقلبش داره....چ یرو تو یدف بزرگ ترتفاوت که امروز ه نیمادرش شده....با ا هیدرست شب گهید حاال
شکسته شده....بحث جدال  یرابطه  کیوسط...بحث  یبرادر یها وندیبحث حفظ پ نجای...ااتهیتر از حفظ ح

سخت  وندیپ کیت....بحث *ن*ا*ی*داستان پر از خون و خ کیها.....بحث  ناندیها و ف نانتیساتر زیغم انگ
 ....هدفه نیاالن مسئول به انجام رسوندن ا ارانایاما ممکن.....ت

 یکه نگاهش به جعبه  بندهیکردن ،در کمد لباس هاش رو م ریذهنش رو درگ یکه افکار گوناگون یدر حال ارایت
 ....فتهیزمان م

گذشته  یحال رو درست کنم....برا دیفعال با":کنهیو با خودش زمزمه م رهیگیوجودش رو در بر م بیعج یحس
 ”!ادهیزها وقت 

 ساخته و منتشر شده است (wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا

 یدنده حرف کیمرد  ریپ نی...مدت هاست که با انهیبیپله ها آرتور رو م یکه رو شهیاز اتاق خارج م ارایت
 ....نگرفته ادیاز ورد ها رو  یلیداشته باشه....هنوز خ ازیجنگ بهش ن یبرا دیشا ینزده.....ول

طور  نیافتاده باشه که ا یاتفاق مهم دیمن....با یبانو":گهیم عیسر یلی...که آرتور خ رهیبه سمت آرتور م یکم
 "!درسته؟دیهمه رو جمع کن دیگرفت میتصم

رخ  یادیاتفاقات مهم ز":گهیم تیکه راحت تر قدم بر داره و با همون جد رهیگیدامنش رو م یگوشه  یکم ارانایت
 یهمگ دیآرتور...با میندیازمیتو ن یو به قدرت و جادو میجنگ رو به شروع دار کیکه  نهیا نشیداده....مهم تر
چطور  رمیبگ ادی دیبه همه صدمه بزنه...من با کنهدرون قلبم مم ی...تازه انفجار انرژمیریبگ ادیجادو کردن رو 

 "؟یرو کنترل کنم....متوجه اتیح

 "حمله کنن درسته؟ خوانیها م ناندیف":گهینگران م یلی،خ اراناستیاول ت یجمله  یکه هنوز ذهنش در پ آرتور

داره به خودت  نهیک نیآرتور؟ا یها کنار بزار ناندیرو با ف تیدشمن ستیبهتر ن":گهیو م زنهیم یلبخند تلخ ارانایت
 ....زنهیهم صدمه م
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 یدیپل ی...دخترت قربان یخودش رو داره...تو همسرت رو از دست داد یگذشته  ی...هر کسکنمیدرک م من
....نه فقط اشتباه ستینفر مقصر ن کیتو تنها  یگذشته  یکه تو یشیمتوجه م یشده....اما اگر دقت کن یالر

 یوها ت یلی.....خیالر ای...هرولد...و نه فقط فهممیرو م لشیمادرم که شما رو رها کرد و حاال کم کم دارم دل
 گهیکه د یکنیم یزن و فرزند یفدا یداشتن...اما آرتور تو االنت رو دار ریتاث یگذشته ا نیساختن چن

 نشونیسرزم ی....با حتیاگر با جادوهات هرولد رو نابود کن یحت یبکن یاون ها کار یبرا یتونی....تو نمگردنیبرنم
 نیا یرفتن....ول نیاز ب ایشدن  یها زخم یلیها خ ناندیها و ف نانتیساتر یبلجنگ ق ی....تویبکش شیرو به آت

 وستنیپ سیت کردن و به هافر*ن*ا*ی*ها خ ناندیطرف جنگ مقصر بودن...ف کیکه فقط  ستیمعنا ن نیبد
موفق  سیکردن تا هافر یها همکار نانتیآخر با ساتر یکه تا لحظه  یاون گروه فیاما نه همشون...پس تکل

 ه؟یچ شهن

 ناندیاز هم متنفر باشن....ف دیبا نیکه کل مردمان اون دو سرزم ستیمعنا ن نیهم جدا شدن،بددو برادر از  اگر
و ورد  میبکش ریهم شمش یرو نکهی،نه ا میها پشت هم باش یسخت یتو دیجزو اقوام دور ما هستن...ما با

 ....میبخون

فراموش نکن امروز به عنوان ملکه  یمجبور کنم ول یتو رو به انجام کار ایبدم  رییذهن تو رو تغ تونمیمن نم آرتور
 یدامن زدن به آتش قتایحق یا نهیک نیو مردمانشه بهت هشدار دادم که ادامه دادن به چن نیکه نگران سرزم یا

 " ...ها رو نانتی...فردا همه ساترکشهیم شیبه آت روامروز قلبت  نهیک نیآرتور...ا بلعهیکه داره وجودت رو م

و با احترام  رسونهیکه آرتور خودش رو بهش م ادیم نییجمالت به سرعت از پله ها پا نیا گفتن اب ارانایت
 ”!تا نابودشون کنه دیها جنگ ناندیبا ف ارانایبانو ا":گهیم

چون  ستهیها با ناندیمادرم مجبور شد در مقابل ف":گهیو م ندازهیصورت آرتور م یبه چروک ها یقینگاه عم ارانایت
در  دنیکش ریاز شمش ریبه غ یزی...چنمیبیرو م شیرو امروز در پ یادیز ینداشت...اما من راه ها یا گهیراه د

 ”!ها ناندیبرابر ف

 ....حالت چهرش کامال مشخصه رییاز تغ نیو ا رهیبه فکر فرو م قایعم آرتور

 "من درسته؟ یبانو دیها متحد بش ناندیبا ف دیخوایم":گهیو با غم م کنهیتنها زبون باز م یساده  رمردیپ

 ییبرگشته آرتور...ما به تنها سیهافر":گهیو با اضطراب م ادیپله باالتر م کیو  رهیگیدامنش رو م یگوشه  ارانایت
 ”!یرو درک کن تیکن موقع ی....سعمیدر مقابل اون مقاومت کن میتونینم

برسه....از  اتیبه ح خوادیداره..اون مهرولد قصد نابود کردن شما رو ":گهیسرخ م یو با صورت شهیم یعصب آرتور
 ”!من یخطر کردنه محض بانو نی...اگذرهیمرگ شما نم

طرف مقابلتون رو  نکهی...بدون اهیشما ها چ بیع یدونیم":گهیو م ارهیهم به تبع آرتور صداش رو باال م ارانایت
 ”!هاست ناندیف شیکه دنبالشه آسا یزی...هرولد تنها چدیکنیراجع بهش قضاوت م دیبشناس

پس تو رو هم گول ":گهیم نینگاه کنه خشمگ ارانایبه مقام ت نکهیبدون ا شنوهیحرف رو م نیا یوقت آرتور
طعمش رو بدست  ی....بلد از چه راههیا یخودش وارد بشه....اون مرد موذ یها استیاز س زدمیزده....حدس م
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و نسلمون به  میشکست بخور سیهافر برتره که در برا.....ما بهدیخام رفتارش بش دیو نابودش کنه.....نبا ارهیب
 ”!میو از هرولد درخواست کمک کن میطور خار بش نیانقراض بره تا ا

کمک  یما از کس":گهیو با غرور م زنهیفکرش رو پس م عایاما سر کنهیلحظه به هرولد شک م کی یتنها برا ارانایت
اتحاد فکر  نیبه جز من به ا ینشده....هنوز کس انیب ی...هنوز هم حرفمی....تنها قراره با هم متحد بشمیخواینم

 یکشته بش سیهافر یدست ها ریکه ز یدیم حیتو ترج گر...امیبه جز اعتماد به هم ندار ینکرده .....فعال چاره ا
 ؟یها فکر کرد نانتی...به ساترستین رونینظر مردم اون ب نیا

 بچه ها؟ به خانواده ها؟ به

که با  ییها ان؟آرتوریتو بوجود ب هیشب یادیز یکنه ممکنه آرتور ها دایادامه پ هیقض نیکه اگر ا یفکر کرد نیا به
ما دفاع  یاز خانواده ها تونستیم یقبل یملکه ":گنیم یو با حق به جانب ستنیا یم یبعد یملکه  یخشم جلو

...نگران جونش بود....به فکر دیترسیاسم هرولد م به یکنه....اما اشتباه کرد...نتونست....چرا؟چون از پادشاه
....اما تو هم کنمی...درکت میپدربزرگ من هی....آرتور....تو شبگرفتینبود....جسم خودش رو در نظر م اتیح

....باور کن من دارم ینگاه کن هیقض نیهاست به ا نانتیملکه که مسئول تک تک ساتر کیکن از منظر  یسع
ملکه  کیبرنگردم چون اون وقت  نیکه من به زم ستین نیفقط ا ساینره...قسم تا ادتی....رمیراه رو م نیبهتر

تو مثل  کنمیداره که فکر م یتر قیعم یمعنا سایمثل مادرم...نه....قسم تا امیت کرده به حساب م*ن*ا*ی*خ ی
 ”!یکنینگاه م یسرسر ی...به اون هم داریها دار ناندیکه نسبت به رابطه با ف یدید

 یپس رو":زنهیمردونه اش داد م ریپ یپله ها با صدا یکه آرتور از همون باال رهیسالن م یبه سمت خروج ارانایت
 ”!....رمیم نیسرزم نی،چون من از ا دیمن حساب نکن

 .....کشهیم یقیو نفس عم ستهیا یآخر م یپله  یچند لحظه رو ارانایت

 ....هیریملکه بودن کار سخت و نفس گ ارانایت یبرا واقعا

داشته  تونهیم ییچه معنا نی..افتهیروز ها چقدر به فکر هرولد م نی....اکنهیکم داره درد هرولد رو درک م کم
 باشه؟

 سایدر قسم تا رییتغ

 یو با شوخ کنهیلب به سخن باز م بیعج یبار با قدرت نیو ا ستادهیها ا نانتیاز ساتر یتیجمع یرو به رو ارانایت
 "خبر بد رو؟ ای دیبشنو دیخبر خوب رو دوست دار گن،اولیجور مواقع م نیها ا ینیزم":گهیم

که  نجاستینکته ا":دهیو ادامه م ندازهیها م نانتیبه صورت نگران ساتر ییجمله نگاه گذرا نیبا گفتن ا ارانایت
....به عنوان نیریکه امروز قراره بهتون بگم..نه تلخه و نه ش یزیشده و چ یبا هم قاط یخبر خوب و بد امروز کم

 ینظر خواه کیازتون  دیاز اون با شی...اما پ کنمرو کامل  سایدارم که قسم تا میها تصم نانتیساتر یملکه 
 " ....داشته باشم

 میخواه شیرو در پ یمیجنگ عظ":گهیم یو به سخت رهیگیکمک م نشیس یجمع شده تو یاز حجم هوا ارانایت
 ”!دارم ازیداشت که به کمک تک تک شما ن
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به سرعت  ارانایکه ت رهیگیو همهمه ها باال م شهیرنگ م یحرف کامال ب نیا دنیها با شن نانتینگران ساتر نگاه
 زاتیبا تجه دیما حمله کنه....و ما با نیقراره به سرزم دیدیو شن دیدیتر از آنچه که د یقو یدشمن":دهیادامه م

معنا  نیبد نیاتفاق افتاده تکرار بشه اما ا گذشتهدوست ندارم آنچه که در  چی....همیستیکامل در برابرش با
 " ....میمقاومت کن مونیدوباره در برابر دشمن آبا و اجداد میکه ما نتون ستین

..جرعت میکنیم یکیها رو با خون  ناندیف":گهیو با غرور م رهیها به سرعت سرش رو باال م نانتیاز ساتر یکی
 ”!....میکنیم یکیامشب کارشون رو  نی..هممیدیبهشون نم رو یبعد یحمله 

 شه،دوبارهیکارش م یتازه متوجه شدت سخت ارانایکه ت کشنیمرد جنگ جو م دییدر تا یبلند یها هورا نانتیساتر
قبل  خوامیبود...ازتون م یا گهید زیجمالت چ نیا انیهدف من از ب":گهیو بلند تر از قبل م کشهیم یقینفس عم

قسمت  نیبگم بدتر دی.....بادیریبگ میتصم مشو با آرا دیرو حفظ کن تونیخونسرد ییاز هر عکس العمل نا به جا
ما رو داره،دوباره  یها نیکه قصد غصب سرزم یدشمن بزرگ سیکه هافر نهیکه امروز براتون دارم ا یخبر

 ”!.....برگشته

 ....شهیهم از ترس سردش م ارانایلحظه خود ت کیکه  کننیحرف سکوت م نیا دنیچنان با شن مردم

بابتش باهاتون مشورت  خواستمیکه م یو قسمت دوم":گهیم یو به آروم دهیرو عقب م شییطال یموها یکم
گروه  مش،ازیو سپاه عظ سیکه در طول جنگ با هافر میشیما مجبور م ادیو به احتمال ز دیکه شا نهیکنم ا

تر جلوه  فیاز اون ها ضع ای میدار یکه ما به اون ها وابستگ ستین نی...مساله تنها امیها کمک بخوا ناندیف
 .....کرد میخواه

 .....دارن ازیها هم به ما ن ناندی...فمیسپاه اون ها هست ازمندیبه همون اندازه که ما ن قطعا

 دیکل هیها شب ناندیمنطق  برابر....ما و ف کی نی....اکنهیاسب حرکت نم یکه ب میهست یارابه ا هیدرست شب ما
 .....شهیباز نم دشیبدون کل یدر چی...همیو در هست

 .....میدار ازیجنگ به هم ن نیا یهر دو تو ما

 میکن یستادگیا سیدر مقابل هافر ییبه تنها نکهیرومون هست...ا شیزمان حساس تنها دو راه پ نیو در ا االن
 ”!میدر صورت لزوم با برادرانمون متحد بش نکهیا ایو 

 رهیکه با خشم و غضب بهش خ ییها نانتیباور نداره ساتر یکه حت گهیقدر آروم م نیآخرش رو ا یجمله  ارانایت
 .....نه ایباشن  دهیجمله رو شن نیشدن ا

ها به گوش  نانتیاز ساتر یمردم یدم و باز دم ها یو تنها صدا شهیلحظه سکوت بر فضا حکم فرما م چند
 .... سخت هستن میتصم کی یکه در حال بررس رسهیم

پس ":گهیم تیبا جد ستادهیا تیجمع ی،و شارل که درست در جلو ندازهیبه مردمش م یدواریدوباره نگاه ام ارانایت
 نیا یمن ول یبانو میاطاعت کن دیبا د،مایبد یدستور نیهاست....اگر شما چن ناندیشما اتحاد با ف میتصم
با ما مشورت  یمهم یمساله  نیچن یتوکه  دهیها نشون م نانتیشما رو نسبت به ساتر تیتوجه و اهم تینها
شغل منصوب بودن، بهتون  نیخاندانش هم به ا یکه تمام ریوز کیبه عنوان  دیبا یخی...اما به لحاظ تاردیکرد

از اونها هم به گروه  یعده ا یو حتت کردن *ن*ا*ی*تنها به ما خ یها در جنگ قبل ناندیکنم که ف یآور ای
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و سپاه  هیقدرتمند فیحر سیهافر نکهی...تنها به صرف امیاون ها اعتماد کن به میتونی...ما نموستنیپ سیهافر
 یجنگ به سرباز ها نیا یکه ممکنه تو یضرر دیشا یحت قتایمقابله با اون رو نداره...حق ییتوانا ییما به تنها

رو هم  شونیاقتیل یکه اونها ب ژهیاز دشمنانمون باشه..به و یکیاتحاد با  ی جهیکم تر از نت یلیخاص ما برسه خ
 ”!ثابت کردن

 رهیگیباال م تیجمع نیشارل در ب یحرف ها دییتا یبه معنا یجمالت از دهن شارل همهه ا نیخارج شدن ا با
 ....ادیدم جلو تر مو چند ق خوابونهیبا باال آوردن دستش سر و صدا ها رو م ارانایکه ت

نامحسوس  یلیکنه خ یآور ادیرو  یزیبه شارل چ خوادیکه انگار م یو با لحن ندازهیبه شارل م یقیدق نگاه
به فرزندان  دینبا گهیت کردن ،د*ن*ا*ی*خودشون خ نیسرزم یها به ما و حت ناندیف یاگر پدر ها یعنی":گهیم

 چیه یعنیت کارن؟*ن*ا*ی*زاده شده از اون ها خ ینسل ها یکه تمام یعنی نیاون ها فرصت دوباره داد؟ا
به جرم  دیها با یلیطور باشه که خ نیگذشته رو جبران کنن؟اگر ا ایعوض بشن  توننیها نم ناندیکدوم از ف
 ”!ها نانتیساتر انیها و چه در م ناندیف نیکه پدرانشون کردن به زندان برن....چه در سرزم یاشتباهات

 یجد یلی،بعد هم خ کنهیکه پدرش به مردمش کرده م یت*ن*ا*ی*حرف شارل رو متوجه خ نیکامال با ا ارانایت
بهتره به هم اعتماد  نیهر دو سرزم کنمیمن فکر م":گهیها م نانتیو رو به ساتر رهیگینگاهش رو از شارل م

 ”!...ها عوض شدن ناندی....فمیکن

من ....هرولد پادشاه  یبانو":گهیو م ادیشده با احترام جلو م که صورتش از ترس کامال قرمز یدر حال یدنیس
خون شما  یبزنه تا بتونه با قدرت آزاد شده تو بیجنگ به شما آس نیا ی...ممکنه تواتهیها به دنبال ح ناندیف

 ”!و جاودانه بشه ستهیبا سیدر مقابل هافر

 ..کنهیم دییرو تا یدنیبا تکون دادن سرش حرف س یسوف

 ... شده رهیخ ارانایترس به تبا  ساشا

خودش رو  طیبند ها و شرا یهر معامله ا":گهیم شونییو رو به هر سه تا زنهیم یقیلبخند عم ارانایت یول
هرولد با نجات  دیدونیمهم اند...و همون طور که م یلیشما خ نیسرزم یها تو مانیپ دمیداره....اون طور که فهم

دو  نیاتحاد ا یطی....پس اگر تحت هر شراادیها خوشش نم مانیبار ثابت کرده که از شکستن پ کیجون من 
مدت دار...هر چند که  مانیپ کی..میببند نیدو سرزم نیرو ب دیجد مانیپ کی میتونیواجب شد...م نیسرزم

 " .....دوباره نباشه یبه دشمن یازین چیه مانیپ نیبعد عقد اول زنمیحدس م

 یاعتراض یکس":گهیبلند م ارانایکه ت شنیم رهیُشک هستن با بهت به هم خ یها که هنوز تو نانتیساتر مردم
 "نداره؟

بهش اشاره کنم در رابطه با  خوامیکه م یآخر ینکته ":گهیم یجد یلیخ ارانایکه ت کننیسکوت م یهمگ مردم
 ”!کنمیم داره که من اون رو توش لحاظ یراتییبه تغ ازیقسم ن نی...اساستیقسم تا

 چید،هیبد ریی....اگر قسم رو تغشهیعوض نم سایقسم تا":گهیم تیو با جد ادیجلو م ریپ یها نانتیازساتر یکی
 ”!من یبانو ستیوقت اثر گذار ن
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داد  ادینفر به من  کی":گهیشده، م رهیخ تیکه با سکوت به جمع مونیو رو به س زنهیم رمردیبه پ یلبخند ارانایت
هست که هم  یدر زمان حال راه شهیرو درست کرد اما هم یزیزمان رو به عقب برد و چ شهیوقت نم چیکه ه

 ”!که درسته یرو انجام بد یو هم کار یاریبدست ب یخوایرو که م یزیچ

 .....شهیم رهیخ نیو به زم زنهیم یجمله لبخند کم رنگ نیا دنیبا شن مونیس

رو  یی.....و بند هادمیم رییرو تغ سایساعت ،من قانون تا نیهم یفردا تو":دهیبا همون اقتدار ادامه م ارانایت
 "...دهیالزم...در ضمن من مطئنم که جواب م یقانون نیچن انیب یکه قطعا وجودشون برا کنمیبهش اضافه م

 ”!بانو دیدونیهر طور صالح م":گهینه با ترس م ای یکار شدن نیکه هنوز مطمئن نشده ا رمردیپ

 "نداره؟ یاعتراض یکس":گهیر بلند مبار آخ یبرا ارانایت

فراموش  سیپر از خون هافر یها عوض شدن....اما افسانه  ناندیف":گهیم تیو با جد ادیجلو م یکم مونیس
 "کرد؟ یکار شهیکه م دیمن...شما مطمئن یبانو هینشدن

رو شروع  دیجد یافسانه  کیپس وقتشه که ":گهیم تیو با جد ندازهیم مونیبه س ینگاه مطمئن ارانایت
 ”!ارانایت ی....افسانه میکن

 سیهافر سنگ

 ...و ساشا پشت سرش در حال حرکت هستن یو سوف رهیبه سمت طبقات باال م ارانایت

 رییتغ سایتا نیبه نظرت قوان":گهیم یو به آرام شهیخم م ینامحسوس به سمت گوش سوف یلیخ ساشا
 "رند؟یپذ

به  میتصم ی..وقتمونهیدرست مثل مادرش م ارانایاشکال نداره...ت":گهیم یو به آرام دهیتکون م یسر یسوف
 ”!کنهیوقت نظرش رو عوض نم چیه رهیرو بگ یانجام کار

 شهیاتاق هم نیا یسوف ":گهیم جانیو با ه گردهیآن دو برم یو بدون توجه به حرف ها ستهیا یناگهان م ارانایت
 "بسته است؟ شهیکه هم شهیم ینگه دار یزیدرش بسته است..چرا؟مگه توش چه چ

 ”!در رو باز کن ایرا":کنهیو زمزمه م کشهیدر م یکهنه  ی رهیدستگ یرو یحرف دست نیا دنیبا شن یسوف

 "؟ دیمن شما هست یبانو":گهیم یبلند یبا صدا یو زن شهیباز م یبلند ژیق یبا صدا یبه آرام در

 خوادیم دیجد ی....ملکه ایسالهاست که مرده را ارانایبانو ا":گهیو م کنهیرو تکرار م یقبل یباز همون جمله  یسوف
 ”!باهات صحبت کنه

چرا در اتاق ":گهیو م شهیاتاق بسته و قفل شده شگفت زده م کی یزن اون هم تو کی یصدا دنیاز شن ارانایت
 ”!است؟ گهیزندان د هی نجای...ادیرو روش قفل کرد

کتابخونه  یروح زنده  ایرا":گهیم جانیو با ه زنهیم یلبخند یکه سوف شنیاتاق تک تک روشن م یتو یها شمع
 " .....یعنی....کنهیم یکتاب خونه زندگ یمن....اون تا ابد تو یاست ،بانو
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 یهستم...ملکه  ارانایت":گهیو م زارهیکتابخونه م یپا تو یبه آرام شهیمتعجب م یحرف نیچن دنیکه از شن ارایت
 "...دیکمکم کن دیشما بتون کنمیها......حس م نانتیساتر نیسرزم دیجد

 .....ستنیا یپشت در اتاق منتظر م یدنیو س یکه سوف شهیکامال وارد اتاق م ارانایت

 ارانایشما دختر بانو ا":گهیم عایسر ایکه را کشهیاون ها م یرو یو دست ندازهیم یخاک یبه قفسه ها ینگاه ارانایت
 "...؟ادیب نیشده قراره از زم ینیب شیکه پ ی...همون دختردیهست

 یاند بانو یمیقد یلیاون کتاب ها خ":گهیم تیبا جد ایکه را کشهیو به کتاب ها دست م گهیم یآروم یبله  ارایت
 ”!من

،پس  نهیبینم یزیاما چ گردهیبر م عایسر شهیم دهیبار از پشت سرش شن نیکه انگار ا ییصدا دنیبا شن ارانایت
 "؟یشد ریکتاب خونه اس ی.....اصال تو چرا تونکهیا ای ایرا ستنین دنیروح ها قابل د یهمه ":گهیم دیبا ترد

ملکه  هیطوالن یلیمن خ یداستان زندگ":گهیم نیغمگ یبا لحن عیسر یلیخ یول کنهیم یبلند خنده ا یبا صدا ایرا
کتابخونه  یدارن....من فعال روح گرفتار شده تو یمختلف یها دسته ها نانتیساتر نیسرزم ی......روح توارانایت

 ”!....هستم

 ”!هیبدونم اون چه شکل خوامی...مسایروح تا":گهیو با ترس م ادیجلو تر م یکم ارانایت

 یبتونم کمک یلیخ دونمیم دیبع نکهیبا ا":گهیم عایسر ایکه را رهیگیلحظه سکوت کل کتاب خونه رو فرا م چند
 یها بتونه کمکتون بانو نانتیساتر یقبل ینوشته شده توسط نسل ها یمیقد یاب هاکت دیبهتون بکنم....شا

 ”!من

 ”!ارانایباال بانو ت یطبقه ":گهیم عایسر ایکه را رهیقفسه ها م یخاک خورده تو یبه سمت کتاب ها ارانایت

و از پله  رهیگیباالتر قرار دارن، دامنش رو به دست م یمورد نظر در طبقه  یمیقد یکتاب ها فهمهیکه م ارانایت
 ....رهیباال م یچوب کیکوچ یها

 ...رو بشکنه بیاون سکوت عج تونهیکه م هیزیپله ها تنها چ یچوب یبا صفحه  ارایکفش ت یبرخورد پاشنه  یصدا

که خود به خود در حال حرکت اند  ییکتاب ها دنیو از د شهیشگفت زده م رسهیباال م یبه طبقه  ارانایت یوقت
 ”!کننیکتاب ها حرکت م نی....اایرا":گهیو م ادیبه وجد م

 "نداشتن درسته؟ یطیشرا نیبودن چن نیزم یکه تو ییقطعا کتاب ها":گهیو م کنهیم یزیر یخنده  ایرا

 یلیخ نیبا زم نجای...ا.زهیشگفت انگ قتایحق":گهیو م زنهیم یکتاب ها لبخند نیهمه تکاپو ب نیهم از ا ارانایت
 "؟یدونیفرق داره....تو از کجا م

 "!من یبانو داستیاز تعجبتون پ":گهیو با لکنت م شهیهول م یکم ایرا

 ....شنیکتاب خونه خود به خود روشن م یتو یکه شمع ها رهیجلو تر م یکم ارانایت
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 کنهیصحبت م ایو انگار که داره با را ندازهیداره م یرنگ یکه جلد طوس یبیعج یبه قفسه  ینگاه ارانایت
 یدر مقابل حمله  نمیرو کسب کنم تا بتونم از سرزم یاطالعات نشیو قوان سایدر رابطه با تا خوامیم":گهی،م

 ”!...محافظت کنم سیهافر

 سایتا نیقوان یداره..... تمام یرنگ یهست که جلد آب یکتاب تونییرو به رو یقفسه  یتو":دهیپاسخ م عایسر ایرا
ساخته  یکه به تازگ ینیوجود داشتن و چه قوان شیکه از نسل ها پ ینیداده شده...چه قوان حیتوش توض

 نید،ایتر بدون شیرخ داده ب سیو هافر سایتا نیب شیکه قرن ها پ یدر رابطه با جنگ دیخوایشدن....اما اگر م
 ”!خورهیکتاب به دردتون م

 ....نهیبیهوا معلق م یرو تو یرنگ یمشک یو کتاب حاضر و آماده  گردهیرمب عایکتاب سر نیلفظ ا دنیبا شن ارانایت

 خورهیورق م ییو کتاب با سرعت باال شنیکتاب خود به خود باز م یکه ورق ها رهیگیبه دست م عایرو سر کتاب
 ....ستهیا یخاص م یصفحه  کی یرو نکهیتا ا خورهیو ورق م

مورد نظر  یبا باز شدن صفحه  ایاما را ترسهیم ینبوده کم کیروح نزد کیقدر به  نیکه تا به االن ا ارانایت
 ”!....من یصفحه مشخص بانو نیا یرخ داده...کامال تو سیو هافر سایتا نیکه ب ینیجنگ خون":گهیم

 ”!سیهافر":کنهیو از شدت ترس فقط زمزمه م ندازهیکتاب م یمتحرک تو ریبه تصاو ینگاه ارانایت

تنه  کیکه  یبزرگ یکه هر لحظه در حال پاره شدنن...عضله ها ییسرخ و رگ ها ی...بزرگ جثه..با پوستیمرد...
به  یو قد شهیم یکه باعث ترس هر موجود یا یپرپشت و مشک یدرخت رو از جا بکنه...ابروها کی تونهیم

 ه؟سیمرد.. ..هافر نیاون برسه......ا یبه بلند تونهینم یساختمان که کس کی یبلندا

 تونهیکامال م ارانایو حاال ت کنهیحرکت م یکتاب کم یکه مرد تو دهیآب دهنش رو قورت م یبه سخت ارانایت
 ارانایپر از خشم و نفرتش رو.....ت یطور چشم ها نی...همنهیدست هاش رو بب یکه تو یرنگ اهیبزرگ س ریشمش

بدونم  دیاالن با نیهم ایداره...را ینیخونسرخ و  ی..چه چشم ها":کنهیاراده زمزمه م یو ب رهیگیم یبار نفس نیا
 ”!داره ییغول بزرگ چه قدرت ها نیا

طور حفاظ  نیقصر رو نابود کنه.. هم کی یها وارهیبا مشت هاش د تونهیم سیهافر":دهیجواب م عایسر ایرا
از دهانش درست مثل  ضربه به قتل برسونه و کیکوتوله رو با  یها ناندیف تونهیدور قلعه ها رو.....اون م یها
 نانتیها...چه خون ساتر ناندی....چه خون فبرهیخون هم لذت م دنی...از دشهیدو سر آتش خارج م یاژدها کی

 ”!...انسان مهین کیها و چه خون 

متوجه منظورت شدم روح ":گهیو با خودش م فتهیم ارانایبر وجود ت یلرز ایحرف از دهان را نیخارج شدن ا با
 ”!ریاس

که داشت شکست  یبا تمام قدرت سیبود که هافر یروز یول":گهیو با انزجار م کنهیچند لحظه سکوت م ایرا
ها رخ  ناندیها و ف نانتیساتر نیسرزم یکه تو یمیمن...البته بعد از کشتار عظ یکرد بانو ینیخورد و عقب نش

 " !داد

،روح بزرگ اون رو شکست  سایتا":گهیو با شجاعت م رهیگیم یجمله جون تازه ا نیا دنیبا شن ارانایت
 "کار رو کرد؟ نی....اون چطور انمیبیصفحه نم نیداد...عکسش رو تو ا



 

 
149 

 یاز نابود یو صحنه ا خورهیکامل ورق م یصفحه  کیرنگ  یکه کتاب مشک مونهیم ایمنتظر جواب را ارانایت
 ....خورهیبه چشم م ریتصاو یها تو نانتیساتر نیسرزم

اون ":گهیم ایکه را زنهیزل م سیهافر یمشت ها ریمقاومت مردمش و کشته شدنشون ز ریبا دقت به تصاو ارانایت
 "من؟ یبانو دینیبیرو م بایز یپرنده 

 ”!ساستیتا ی....اون پرنده مرغی...سمرغیس":گهیکتاب م یتو یآشنا یپرنده  یبا مشاهده  عایسر ارانایت

 سیپرنده هافر نیتوسط هم سایدرسته....تا":گهیو م شهیخوشحال م شناسهیرو م مرغیس ارانایت نکهیاز ا ایرا
 ”!رو شکست داد

و  دهیتکون م یسر شهیم مرغیها از ارتباط خودش با س نانتیساتر یتعجب اهال لیکه حاال متوجه دل ارانایت
تا به حال اون کس  چیروحه که ه کیمقابله کنه چون  سیبا هافر مایتق*س*م تونهینم سایپس عمال تا":گهیم

که توسط اون  ینیدن و به قوانیصداش رو شن ینشده...تنها عده ا دهیهم ازش کش یریتصو چیو ه دهیرو ند
 "نوشته شده عمل کردن....درسته؟

 یها قدرت مبارزه رو ندارن بانو نانتیساتر نیکدوم از ارواح سرزم چیه":دهیجواب م یبلند یبا صدا ایرا
 "!خبر نداره سایو تا مرغیس بیعج یکیکس از علت نزد چیمن...ه

 نیرو شسکت داده ...پس...قوان سیپرنده هافر نیاگر ا":گهیم دیو با ترد پرهیم ایوسط حرف را عایسر ارانایت
 ”!ها باشه نیکه به نفع خود سرزم یو جور طیداد..البته طبق شرا رییتغ یکم شهیرو م سایتا

صفحه  یو رو کنهیپرواز م ارانایکتاب خونه به سمت ت یرنگ تو ی،کتاب آب ارانایجمالت توسط ت نیشدن ا انیب با
 .....شهیباز م یرنگ یلین ی

 ....رسهیم سایبه قسم تا نکهی، تا ا شهیم رهیصفحه خ ینوشته شده تو یبه عدد ها ارانایت

 !بده رییرو تغ سایتا نیقوان تونهیکس نم چیاشاره شده که ه یپاورق یصفحه تو ریز

تر  ی...قوکنهیبه ما حمله م یبه زود سیهافر":گهیم یو عصب رهیهم م یجمله اخم هاش تو نیا دنیبا د ارانایت
 "؟یسراغ ندار یبُر ونیتو م ایباشم..را یقسم جزئ نیدادن ا رییدنبال تغ دیاز قبل....اون وقت من با

تونستن با  یها ثبت شده که عده ا نانتیساتر خیتار یتو":دهیپاسخ م ایکه را خورهیصفحه ورق م نیچند کتاب
 ”!من یبانو دیحرف بزن سایبا تا دیکه شما بتون نیراه ممکنه ا نیصحبت کنن...آخر سایتا

که به  یزیچ اما”کوتاه! یلیمن باهاش صحبت کردم....خ":گهیدلش م یو تو دهیسرش رو تکون م یکم ارانایت
 "ا؟یرو شکست بده را سیچطور تونست هافر مرغیس"که: نهیا ارهیزبون م

اش پنهان  نهیس یکه تو یسه،سنگیکه باعث قدرت هافر یزیچ":گهیو با مکث م کنهیچند لحظه سکوت م ایرا
 ....شده

 دایپ یبراق دست رس اهیرو شکافت و به اون سنگ س سیهافر ی نهیکه داره س یا یو قو زیبا منقار ت مرغیس
 سیقدرت هافر دیکرد که باعث کاهش شد جادیا اهیاون سنگ س یرو رو یتَرَک بزرگ سایتا مرغ  یکرد....س

 ”!.....من یشه بانوینابود م شهیهم یهم به حتم برا سیشد..اگر اون سنگ کامال شکسته بشه ،هافر
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 یکه به همه  نهیهم یپس برا":گهی، با ترس م فتهیم ونیه فیک یرنگ تو یگردنبند مشک ادیکه تازه  ارانایت
 ”!.....دهیم یسنگ براق مشک کیگردنبند با  کی کننیم یکه باهاش همکار یکسان

 یبرا یحرف بزنم...تو راه سایبا تا دی....بادی...با":گهیم دیبا ترد ارانایکه ت کنهیم دییرو تا ارانایحرف ت عایسر ایرا
 "ا؟یرا یسراغ دار یارتباط نیچن یبرقرار

 یادیو گرد و خاک ز شکنهیسکوت اتاق رو م یبلند ژیق یو با باز شدن کمد صدا کنهیرو باز م یا یمیکمد قد ایرا
 ....شهیهوا پخش م یتو

 .....رهیگیقرار م ارانایت یو رو به رو شهیم دهیکش رونیکمد ب یتکه کاغذ کرم رنگ از تو کی

 :خونهیو آروم آروم اون ها رو م ندازهیکاغذ م یتو یبه نوشته ها یقیو نگاه دق شهیخم م یکم ارانایت

 ....کجاست زیدهل یبپرس یاگر از کس"

 ....قلبته یتو دنیپاسخ م همه

 ...قلب منه یتو زیچون دهل یباش یا گهید زیبه دنبال دهل دیتو با اما

 .....یو صداش بزن یبش رهیخ دیبه خورش اگر

 ....که یشیو باالخره متوجه م ادیبه سمت تو م اون

 ! .....اون جاست زیدهل

 ....خونهیدوباره و دوباره متن رو م ارانایت

 "ه؟یچ گهید زیز؟دهلیدهل":گهیو با تفکر م ارهیسرش رو باال م یباالخره کم تا

 بشم؟ رهیخ دیبه خورش دیبا چرا

 ...دیخورش به

رو مرور  سایو در همون حال خاطرات بودن با تا کنهیعرق کرده اش جمع م یدست ها یکاغذ کوچک رو تو ارانایت
 ....کنهیم

 "کلمه است؟ نیپشت ا ییآشنا زی..چه چدی......خورشدیخورش":کنهیبار زمزمه م چند

 کشهیم یبلند غیناگهان ج ارانایکه ت رنیگیشکل م ارانایذهن ت یتو یمحو ریو تصاو گذرهیم ییماورا ی هیثان چند
 ....مرغهیهمون س زیهل..ددمیفهم":گهیو با داد م

حرف  نیداره...ا مرغیکه به س یبه خاطر عالقه ا سای.....تاساتیقلب تا ز  یدهل مرغیست...س سایقلب تا زیدهل
 ...رو زده

رو  مرغیو س ستمیبا دیرو به خورش دیبرم با خوامیکه م ییرو صدا بزنم و به جا مرغیس خوامیهر بار که م من
 ”!...صداش کنم.....خودشه.....خودشه
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 ”!یکمکم کرد یلی...خایمتشکرم را":گهیم یبلند یو با صدا دوهیم نییاز پله ها پا عایجمله سر نیبا گفتن ا ارانایت

و  یو رو به سوف زنهیم رونیبه علت کمبود وقت از کتابخانه ب ارانایرو با احترام بده که ت ارانایپاسخ ت خوادیم ایرا
به  خوامیبرام آماده کنه....م گهیاسب د کیشارل رو خبر کن تا  یسوف":گهیم ستادنیساشا که هنوز پشت در ا

 مونیس دنیرو صدا کنم....ساشا تو هم به د مرغیس جاها برم تا از اون نانتیساتر نیسرزم ینقطه  نیبلند تر
 سیبده....امروز متوجه شدم که هافر ادیان جنگ به سرباز  اتیرو که بلده با جزئ ییجادو ها نیتر یبرو و بگو قو

 کی یکه هر کس نهیبردم ا یکه امروز بهش پ یمهم تر یهم قدرتمند ....اما نکته  یلیعالوه بر زشت بودن خ
 !داره یضعف ینقطه 

....گرچه هنوز کنمیرو کامل م یو اون قسم جزئ گردمیحرف زدم بر م سایبا تا نکهیضمن....بعد از ا در
 ”!سایبه قلب تو داره نه قانون تا یقسم بستگ کی ریمعتقدم...تاث

باالخره از ُشک رفتار  یکه سوف دوهیبه سمت اتاق خوابش م عایجمالت سر نیا یکردن هول هول انیبا ب ارانایت
 "!حرف بزنه؟ سایبا تا خوادیگفت م":گهیو با تعجب رو به ساشا م ادیم رونیب ارانایت

 پنهان آرتور راز

 رونیکمد ته اتاق ب یرو از تو یچمدون عایسر ییبا زمزمه کردن ورد ها کنهیبا خشم در اتاقش رو باز م آرتور
 ...کشهیم

 کی یو کتاب ها ط رهیگیم زیروز م یو دستش رو به طرف کتاب ها ارهیرو بر زبون م ییها زیهم با حرص چ باز
 ....شنیهوا معلق م یحرکت تو

و در چمدون کامال باز  کنهیم کیورد به خودش نزد کیتر از قبل چمدون رو با به زبون آوردن  نیخشمگ آرتور
 ....شهیم

 ...رسهیو حاال نوبت به لباس ها م شنیم دهیچمدون معلق در هوا چ یتو بیو به ترت یکی یکی یمیقد یها کتاب

 ....ندازهیش مبه کمد پشت سر  یو نگاه گردهیبر م شهیتر از هم نیغمگ آرتور

 یتو یشده و بدجور دهیچسب یاز چوب درخت بلوط به شکل کج و معوج یکمد یرو یا یمیقد یکاغذ عکس
 ....زنهیذوق م

هم  یتو رمردیپر از چروک پ یچهره  شهیباعث م یبیو بغض عج رهیبدون توجه به چمدون به سمت کمد م آرتور
 ....بره

من ":گهیعکس با خودش م یچهره شاداب زنش تو دنیو با د شهیم کیبه عکس نزد تونهیکه م ییتا جا آرتور
 ”!یآن کنمیکار رو م نیدارم به خاطر تو ا

برخورد  نیهزاران خاطره با زم دیو با همون قطره شا خورهیسر م نییبه پا رمردیچپ پ یاز گونه  یسیخ قطره
 ....شهیاشک شکسته م یو همراه با اون قطره  کنهیم

 ”!ونوسیسیف":کنهیزمزمه م لرزهیم تینها یکه ب ییو با صدا رهیگیرو از عکس م نشینگاه غمگ آرتور
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 ... ادیبه پرواز در م یعکس متصل شده به کمد به آرام تک

اتاق جدا  یها واریمتصل شده به د یقاب عکس ها یهمزمان با جدا شدن عکس از کمد....تمام درست
 .....شنیم

 مشیهستن که آرتور رو در انجام تصم یخاطرات یادآوریباعث  کیکه هر  شهیم ییاتاق پر از قاب عکس ها تمام
 ...کننیمصمم تر م

 یهنوز هم مثل همان روز ها ی....انگار که آنرهیگینظر م ریو عکس ها رو ز چرخهیدور تا دور اتاق م آرتور
 ....زنهیاول...زنده است...و در کنار آرتور قدم م

عبور  نشیس یقفسه  یبسته شده  ی چهیرو از در نشیو به زور خاطرات سنگ کشهیم یقینفس عم آرتور
 .....دهیم

....بهتره که کم کم بهت یشدم...آن ریپ گهیمنم د":گهیو با خودش م کشهیم نشیپر از چروکش رو به س دست
 ”!...ملحق بشم

قاب عکس معلق در  نیبه آخرو  کشهیم یقیدوباره و دوباره نفس عم نشیس یقفسه  دنیبا چند بار مال آرتور
 ...شهیم رهیهوا خ

 ریاز حر یآب یو لباس ییطال ییگرفته شده ...موها کشونیدرست در کنار دختر کوچ یکه از همسرش آن یعکس
 .......متیگران ق یپارچه ها

 کیخاطرات ذهن  ی نهیدر گنج یکه به سخت ییاز روز ها یکیداره.... ادیبه  یهنوز هم اون روز رو به خوب آرتور
 ...شنیمحو م رمردیپ

....مرگ یآن کنمیمن حسش م":گهیو با ترس م رهیگینظر م ریخندان همسرش رو ز یدوباره و دوباره چهره  آرتور
 ”!...من حرف هاش رو قبول دارمشتونی...بهم گفت وقتشه برگردم پکهینزد

جا به  کیقاب عکس ها  یتمام عیحرکت سر نیو با ا رهیگیجمله نگاهش رو از قاب ها م نیبا گفتن ا آرتور
 ...رنیگیهم قرار م یرو بیبه ترت یکی یکیو  کننیسمت چمدان حرکت م

که  شنیم دهیچمدان چ یو لباس ها به همون منوال تو کنهیبار کمد لباس هاش رو باز م نیبه سرعت ا آرتور
 ...شهیم دهیدر اتاق کوب

 ”!مونیتو س ایب":گهیم یبلند یبه سمت در برگرده با صدا نکهیبدون ا آرتور

از عکس  یهاش خال واریکه د یاتاق دنی....با دشهیاتاق سرک م یو تو کنهیدر اتاق رو باز م یبه آرام مونیس
 ینیرو بب وارید ی گهیطرف د یتونیم یاز چه فاصله ا قایتو دق":گهیم عایاز لباس سر یاند و کمد هاش خال

 "آرتور؟

کار رو نداشته  نیانجام ا ییجادوگر جوان توانا دونمیم دیبع":گهیو م زنهیم یحرف پوزخند نیا دنیبا شن آرتور
 ”!باشن
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 تتیاذ یچ":گهیکه کامال بهش زل زده با مکث م یو در حال شهیم کیبه آرتور نزد یبا لبخند معنا دار مونیس
 "آرتور؟ کنهیم

 مونیکه س رهیچمدونش ور م یتو یبا لباس ها یعاد یلیو خ شهیم رهیبا نگاه غم زدش به چمدون خ آرتور
خبر  کیاتاق باعث شد حس کنم  یجمع شده تو یکه فوران انرژ شدمیداشتم از کنار اتاقت رد م":گهیم عایسر
بتونم کمکت  دی...بهم بگو...شاآرتورشده  ی...چییبله....واقعا خبر ها نمیبی....االنم که وارد اتاق شدم مییها

 ”!کنم

 نیکه ا دهیگلوش رو فرو م یو بغض تو کشهیم مونیرو به رخ س یبزنه دوباره پوزخند یحرف نکهیبدون ا آرتور
 "درسته؟ یها ناراحت ناندیبا ف یهمکار ی هیاز قض":گهیتر م یجد مونیبار س

 نیبا ا یمشکل دونمینم دیبع یکنیکه با هرولد رفاقت م ییاز تو":گهیم ادیو با فر شکنهیبار آرتور سکوت رو م نیا
 ”!یمن رو درک کن یتونیوقت نم چیبرگرد و به مسائل جنگ برس....تو ه مونی....سیاتحاد نداشته باش

 دیبا شیکه سال ها پ یدوباره مساله ا":گهیم یو با تلخ شهیحرف رنگ نگاهش عوض م نیا دنیبا شن مونیس
 یدرد برا هیزخم....نشه  هیتا امروز نشه  کردمیازش دفاع م دیبا شیکه سال ها پ ی..مردکردمیدرستش م

 قایکس نفهمه هرولد دق چیه مرفتار کردم و باعث شد هیخودمه آرتور...من هم مثل بق ریها...تقص نانتیساتر
 ”!خودمه ری..تقصستیذهن شما شکل گرفته ن یکه تو یفیکث ناندیاون ف

امروز  دی...شامونیهرولد دشمن ما بوده و هست س":گهیو با غرش م گردهیبر م عایف سرحر  نیا دنیبا شن آرتور
 ادیم ادشونی،دوباره  زننیها بهشون م ناندیکه ف یینارو نیبا اول یبزود یرو فراموش کرده باشن ول نیهمه ا

وقت فراموش  چیرو فراموش کردن من ه ییت ها*ن*ا*ی*خ نیهستن.....اگر اون ها چن یها چه موجودات ناندیف
خائن کشته  یها ناندیکه توسط ف یزن یچشم هامه...چهره  یهمسرم جلو یچهره  شهی....چون همکنمینم

 نیهم ا یریدر پ یشدم...اما حت ری...من پمونیآدم فراموش کار رفتار کنم س کیشد.....از من نخواه که مثل 
 ”!کنمیزخم رو فراموش نم

ت *ن*ا*ی*خ یها ناندیف":گهیو م دارهیاز عکس بر م یخال یها واریدم به سمت دچند ق مونیس
...همون کننیت م*ن*ا*ی*بوده که خ ییناندهایکه مرگ همسرت کار ف یگیم یکار....مشخصه....خودت دار

 ی ؟همهیردا ی...از اون ها چه انتظارکننیکمک م سیو به هافر زننیبه هرولد هم پشت پا م یکه حت ییها
که  یبگم کسان تونمیم نانیاون جنگ نبودم اما با کمال اطم یآرتور....من تو ستنیها قاتل همسر تو ن ناندیف

به عنوان برادرانمون بهشون کمک  میکه ما امروز دار ستنین یه تو بودن...کسان*ا*ن*گ یقاتل همسر ب
مشت  کیبا  ؟کهیکه چ یدرو جمع کر  تو تموم عکس ها و لباس ها و کتاب ها ی...چمدونت رو بستمیکنیم

 ؟یکن یخاطره زندگ

 یهمسرت...دخترت.....زندگ ی ختهیخون ر یخوایذهنته آرتور...تو م یکه تو یخالف آرمان قایدق نیا
کار رو انجام  نیهم یها خود تو دار نانتیساتر نینشه؟با ترک کردن سرزم مالیها...پا نی...انتیریش
و هم دستانش  سیو به خاطر همسرت در مقابل هافر یبمون دی....تو بایخوایکه نم یزیکردن چ مالی...پایدیم

آرتور...فراموش نکن...پس از مرگ  یبه خودت افتخار کن یتونیکه با انجام دادنش م یزیچ نی....ایبجنگ
زنده  نیسرزم نیا یها تو یلیداره قلب توئه...اما هنوز خ نیسرزم نیا یکه اون تو یگاهیهمسرت ...تنها جا
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 ییکه ممکنه توسط جادوها ییها نانتیدارن...ساتر ازیتو ن یکه هنوز به جادوگر ییها نانتیاند...آرتور...ساتر
 .....بشن روزیپ سیبتونن در مقابل هافر یکه تو بلد

کشته باشن...و اون زن همسر  لیزن رو بدون دل کیخائن  یها ناندیاز ف یدور تعداد یدر گذشته ها یروز دیشا
ما رو رها  نانتیساتر نیدر سرزم یباشه...اما آرتور فراموش نکن که امروز اگر تو به عنوان معلم برتر جادوگر تو
 یخودخواه کیبمونن اما تو تنها به خاطر  ندهز  تونستنیکه م یهست ییها نانتیاز ساتر یلیخ ونی....مدیکن

 نیا یتر شیو امروز با وسعت ب یدرد رو رها کن نیا یکه بتون دوارمی....امیسرنوشت شد نیمانع ا یخانوادگ
 یکه تو یا نهیو ک یداره آرتور...با خودخواه ازیامروز به تو ن یول هیا یدختر قو ارانای....تیریمساله رو در نظر بگ

 ”!بره شیپ زیآرتور...بزار اون طور که سرنوشت نوشته شده همه چ شهیم یها باز یلیخ یقلبته با زندگ

 "..مونیبمونم س تونمیمن نم":گهیم یتلخ یقرار گرفته با صدا مونیس یحرف ها ریامال تحت تاثکه ک آرتور

 "چرا؟": گهیم یو با نگران ندازهیرو به روش م یساده  رمرد  یآرتور ،پ نیغمگ یبه چهره  ینگاه یعصب مونیس

 یبرنامه  هیخوب...به سرباز ها بگو  اریبس":گهیم یکاذب تیو با جد رهیگیم مونینگاهش رو از س عایسر آرتور
داشته  یادیز نیمونده تمر یمدت باق یتو دی...بامیریم شیو طبق اون پ سمینویم سیمقابله با هافر یکامل برا

 ”!میباش

و با غرور و افتخار  کوبهیآرتور م یو با دست به شونه  شهیحرف خوشحال م نیا دنیاز شن مونیس
 " ....یمونیآرتور....خوشحالم که م یشیم مونیکه پش دونستمیم":گهیم

 ....رهیم یو به سمت سالن اصل شهیجمله از اتاق خارج م نیبا گفتن ا مونیس

در حال رخ  یاتفاق تلخ یکه مطمئنه به زود مونهیم یرمردیاز خاطرات کبود...پ یاتاق خال ی....اما ...تواما
 "!مونیبمونم س تونمیمن نم":کنهیکه مدام با خودش زمزمه م یرمردیدادنه..پ

 جنگ یو نقشه  ونیه

و به  شهیم رهیبزرگش وسط جنگل ممنوعه نشسته ...به آسمون خ یها یاز صندل یکی یکه رو یدر حال ونیه
 " ...کنمیرو مچاله م مونیس یاول از همه اون جادوگر عوض":گهیم یآرام

و درد تمام وجودش رو فرا  دهیفشار م دهیجمله با نفرت دست راستش رو که ضرب د نیبا گفتن ا ونیه
 ....کنهیم میو تعظ ادیم ونیکوتوله به سمت ه یها ناندیاز ف یکی....که همون لحظه رهیگیم

 "؟ سیالتر یدار کاریچ":گهیو م ندازهیکوتوله م ناندیبه ف یزیآم رینگاه تحق ونیه

گرفتن که شما رو ترک کنن و با خانواده  میها تصم ناندیاز ف یعده ا":گهیم عایاما سر شهیهول م یکم سیالتر
سرورم...اگر اون ها به سمت ..هرولد برن کار  شهیم یپچ پچ ها کم کم داره جد نیکنن....ا یهاشون همکار

 "د؟یباش یبه فکر چاره ا ستی..بهتر نورمسر دهیچیها پ ناندیف نیب یا یجد یلیحرف ها به شکل خ نیتمومه....ا

و به سمت جلو قدم بر  شهیبلند م شیصندل یضرب از رو کیو  شهیم نیخشمگ حرف نیا دنیبا شن ونیه
 ...دارهیم
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،  سیالتر شیشگیهم نیهمون خبرچ ایکوتوله  ناندیکه ف کنهیسکوت م هیو چند ثان شهیم رهیآسمون خ به
 "قربان؟ نیدار ینقشه ا ادیبه نظر م":گهیم

هرولد رو  یمن قدرت نابود یمشت ها دیصبر داشته باش...شا":گهیو م زنهیم یفیبار لبخند کث نیا ونیه
شب  مهی.....ندهیکش سیرو هافر یاصل یکوتوله...نقشه  ناندیپشت ماست ف سینداشته باشه...اما هافر

قتل عام  وطرف هرولد ر یها ناندیف ی...همه شهیآسمون کامل م یکه ماه تو یفردا...درست وقت
 ”!سیالتر میدار ینیخون یرو هم قبل از اون ها.....فردا مهمون یعوض یها نانتی....ساترمیکنیم

 ! امیلیو شنهادیو پ هرولد

 "؟یشد هاف یچ یجنوب ی هیناح یپس بررس کشهیقصر در حال رژه رفتن ،داد م یتو یکه از نگران یدر حال هرولد

 یاز سرباز ها رو برا یار چندم گروهب یبرا":گهیم دیو با ترد شهیوارد اتاق م عایهرولد سر ادیفر دنیبا شن یهاف
 "! مورد باشه یب تونینشده....فکر کنم نگران دهید یمشکوک زیسرورم..اما چ میفرستاد یبررس

 ناندیف نیسرزم یجنوب ی هیمن سه شب کامله که از ناح":گهیو م ستهیا یحرف ناگهان م نیا دنیبا شن هرولد
 ”!...یهاف یکن متوجه بش یست،سعین یخوب یکه اصال نشونه  کنمیم افتیرو در یها امواج

 "...گشت رو انجام بدن سرورم یتر شیبا دقت ب گمیبه گروه سرباز ها م":گهیو م کنهیم یمیتعظ عایسر یهاف

حرف  ارانایبشه ،با ت رید نکهیاز ا شیبهتره پ":گهیم یجد یلیو ترس غرقه، خ ینگران یکه هنوز تو هرولد
 ”!...ی....نگرانم هافمیمقابله کن سیبا هافر میبتون ییبه تنها دونمیم دیبزنم...بع

 یملکه ":گهیو م شهیم رهیهرولد خ یچشم ها یو تو ارهیسرش رو باال م یجمالت هرولد کم دنیبا شن یهاف
روز کامل کردن  یتو دارمونید نیرو از اول نیسرورم...ا هیها دختر خوش قلب و مهربون نانتیساتر نیسرزم

 ”!...رورمس میشدیبهتر بود ما از همون اول با هم متحد م دی...شا دمیفهم سایقسم تا

حق با توئه ":گهیو م کشهیبه صورتش م یدست یو با نگران رهیبزرگش م یبار به سمت صندل نیا هرولد
ماست....اما  نیکه اون دختر دشمن سرزم کردمیفکر م روزیبار واقعا حق باتوئه....تا د نی...متاسفانه ایهاف

که از سرنوشت  طور،اون  یهاف زیچ کیکه پاسخ همشون تنها  دمیرس یتر دیامروز به معادالت جد
 ”!نجات ماست دیتنها کل ارانای...اتحاد با تداستیپ

قصد مالقات  امیلیبا نام و یسرورم....شخص":گهیاتاق م رونیها از ب ناندیاز ف یکیکه  دهیتکون م یسر یهاف
 "د؟یدیورود م ی...اجازه  شما رو دارن

 یقی....نفس عمفتهی..هم دست خواهرش آنجال میمیت کار قد*ن*ا*ی*خ ادی...امیلیاسم و دنیبا شن هرولد
 "کنه؟یم کاریجا چ نیا یفرار نیا":گهیلب م ریو ز کشهیم

 شهیمغرور و خودخواه وارد اتاق م یبا چهره ا امیلیورود ،و یصادر شدن اجازه  یحرکت دست هرولد به معنا با
 ”!سالم سرورم":گهیم یتصنع یلیو خ شهیرو به هرولد خم م یو کم
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قصدت رو از اومدن به  یدار ییکه توانا یحالت نیتر عیبا سر":گهیو م زنهیم یحرف پوزخند نیا دنیبا شن هرولد
 یالشه  کیمثل  یکه فکرش رو بکن یزمان نیحالت ممکن در کم تر نیبده و گرنه به پست تر حیقصر من توض
 ”!امیلیو رونیب کنمیمرده پرتت م

رنگش رو با دو دست  یو کت مشک ادیو چند قدم جلو تر م زنهیم یحرف لبخند مرموز نیا دنیاز شن امیلیو
کنم....من  یاومدم که فقط و فقط با شما همکار نجایسرورم....من ا دیآروم باش":گهیم یو با چرب زبون رهیگیم
به  دمیشن میتق*س*م ریکه غ صوصشما داشته باشم..بخ یبرا یادیز یها دهیپزشک فا کیبه عنوان  تونمیم

 ”!داشت دیبزرگ خواه یوالیس،هیبا هافر یجنگ یزود

 ادیاول از همه به ":گهیم ادیو با فر شهیبلند م شیصندل یو از رو شهیم نیحرف خشمگ نیا دنیاز شن هرولد
ت کارت و اون *ن*ا*ی*و خ فیذهن کث یکنیم تیکه تو ازش تبع ی...کسستمیداشته باش که من سرور تو ن

ندارن چه برسه  یتو اعتماد هب گهیها هم د نانتیساتر ی....بعد از اون هم فراموش نکن که حتمهیخواهر عوض
 ....اند بهیسرت غر یتو یکه کال با تو و نقشه ها ییها ناندیبه ف

 یکن....ما به دکتر ها رونیرو از کَله ات ب یداشته باش یامن یجا نیسرزم نیا یتو یبتون نکهیفکر ا امیلیو
و امروز  ینبود یفرار نانتیساتر کیباور کن که اگر  امیلی....ومیندار ازیکنن ن یکه تنها بلدن نقش باز یا یقالب

شهر نصب  یو اون رو در قسمت شمال کردمی..بدون شک سرت رو از بدنت جدا میومدیبه حساب م ناندیف کی
خواهرم رو  یوقت دونمیتو بشن....نم هیدارن شب میذهنشون تصم یبشه که تو یافراد یتا عبرت تمام کردمیم

تا  دونمینم ی....حتیشد یکردن....تو چطور فرار یرو زندان یعوض یها هم الر نانتیفرستادم و ساتر دیبه تبع
قدر پست  نیکه تو ا دونمیرو کامال م نی.اما ایکردیم ریشکمت رو س یزیبا چه چ و یدیخوابیبه امروز کجا م

وجود  اقتی....تو لامیلی.....ویهم داده باش سیها رو رو چند لحظه قبل به هافر شنهادیپ نیکه هم یهست
اما قسم  رمتیگروهم بپذ یکه تو شمی....حاضر میبمون نجایهم ا یا گهید ی....اگر لحظه یداشتن رو هم ندار

 ”!له بشه سیهافر یدست ها ریز دمیکه اجازه م یباش ینفر و تنها کس نیتو اول خورمیم

که  کشهیاز سر خشم م یقیعم یگرفته نفس ها امیلیرو به سمت و دشیهمون طور که انگشت تهد هرولد
خواب و خوراک من امنه سرورم....تنها قصدم بعد از کمک  یجا":گهیم یو با لحن مرموز شهیخم م یکم امیلیو

به نفعم  یلیموضع خ ونا ینداره...موندن تو یخواهرتون قدرت یبه خواهرتون...کمک به شما بود......وقت
 ”!.....دیندار یلیشما تما نکهیدر کنار شما باشم و به شما کمک کنم..اما مثل ا ینبود...حاال حاضرم با کمال وفادار

 یها مژدگان نانتیفکر کنم ساتر":گهیم دیو با تهد گردهیبر م شیحرف دوباره به سمت صندل نیا دنیبا شن رولده
 "ه؟یتو بهم اهدا کنن....انتخاب خودت چ یریدست گ یرو برا ییباال

 یرو از دست داد یفرصت بزرگ":گهینفرت م ومده،بایاز رفتار هرولد خوشش ن چیکه کامال مشخص ه امیلیو
 ”!رو بهت دادم یباشه شانس بزرگ ادتیهرولد..

که  مونهیم یلحظه هرولد نی..... و تنها در اشهیواضحش از اتاق خارج م زیدآمیتهد یجمله  نیبا گفتن ا امیلیو
 ریشمش نانتیساتر کی یرو تونهیکه نم مونهیم یرو در سر داره.... هرولد یچه نقشه ا امیلیو دونهیهنوز نم

 .....زهیها رو برانگ نانتیساتر یدشمن که ستین یتیدر موقع نکهیخائن...اون هم به خاطر ا کی یبکشه...رو
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 شیبه جز مرگ رو در پ ی...قطعا سرنوشتگذاشتیها م ناندیاز االن پا به قصر ف ریبه غ یهر زمان امیلیو اگر
 .....رو انجام بده یو کجا چه کار یو بلده ک هیزرنگ نانتیهم ساتر امیلینداشت...اما و

...امروز به شدت حس ومدیها به حساب م نانتیساتر تیدشمن بزرگ اکثر روزیکه تا د ی...هرولد...مردهرولد
درون قلبش  یبیعج یها زیچ کنهیاحساس م نیچندم یتنگ اطرافش رو فرا گرفته....امروز برا ییایکه دن کنهیم

 ..........ترس..عشق...تنفررنیگیمقلبش شکل  یبار تو نیچندم یکه برا یبیعج یدر حال حرکت اند....حس ها

! 

 ،ترس ارای،ت سایتا

 ....تازونهیها م نانتیساتر نیسرزم ینقطه  نیو به سمت باالتر شهیبه سرعت،سوار اسبش م ارانایت

تر از قبل به شکم اسب لگد  شی....و بکنهیتر م شینفس نفس افتاده...اما هر لحظه سرعت اسب رو ب به
 ...زنهیم

که  کنهیدرک م یبه خوب ارانایکبود......ت یهم نارنج دیبه قرمز...شا لیمتما یگرفته.....کم یبیرنگ عج آسمون
هم  دی..شانهیرو بب سایتا دیبا زیرنگ وجود داره.....نگرانه....اما اول از همه چ رییتغ نیپشت ا یبیعج یحرف ها
ها در کنار هم اصال  نیا یباال رفته و همه  یبیعجباهاش حرف بزنه....از صبح ضربان قلبش به شکل  یبه نوع

 ...ستنین یخوب ینشونه ها

 ی....هر چتازونهیترسناک جاده م یها چیها و پ یی...و اسب رو به سرعت در سرباالدهیبغضش رو فرو م ارانایت
 ارانایتوسط ضربان قبل ت یبیعج یو انگار سمفون چهیپیرنگش م ییطال یموها ونیتر م شی...باد برهیباالتر م

 .......هستن بیعج یمهمان نیا یرنگش رقاصه ها ییطال یشکل گرفته شده که تک تک موها

 سایتا دیکه چطور با شهیاند یم نیتر به ا شیو هر لحظه تنها ب کنهیبا نگاهش...تموم جاده رو دنبال م ارانایت
 ....دارن رییبه تغ ازین نشیرو قانع کنه قوان

 رهیم نییکه با هر حرکت اسب باال پا یبه گردن بند یافکارش غرق شده.....نگاه یهمون طور که تو ارانایت
 ییکه بهش احساس قدرت و توانا یخاموش از مادرشه.....گردنبند ینشونه  نیکه آخر ی...گردنبندندازهیم
 نانتی....ساترهیاومده و اهدافش چ نیسرزم نیبه ا یچه کار یکه برا ارهیم ادشیکه هر آن به  ی....گردنبنددهیم

 ....داره یبیو عج قیعم یکه معناها ی....گردنبندهیاند...و خودش ک یها ک

 ...کشهیافسار آسب رو م رسهینقطه م نیبه باالتر یو وقت زنهیجا پس م کیهاش رو  ینگران یتمام ارانایت

 ادهیضرب از اسب پ کیو  کنهینم یتوجه ارای...اما تدهیسر م ارانایت یاز حرکت ناگهان یبلند ی ههیش اسب
 ...شهیم

....قلب  مرغیس":گهیم ییبلند و رسا یو با صدا ستهیا یکه در حال غروب کردنه م دیبه سمت خورش عایسر
 "؟یی....کجاسایتا

که  اراناستیو تنها تکرار جمالت لرزان ت شهیپاهاش منعکس م یجلو میعظ یدره  یتو ارانایبلند ت ادیفر یصدا
 ....شکنهیسکوت دره رو م
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 ...کنهیم یکه کامال سردش شده با انگشت هاش باز ارانایت

هم خاموش  دیشا ایکبود در حال گم شدن  ینارنج یرگه ها ونیم یآب دیکامال رو به غروبه و خورش آسمون
 ...شدنه

 "؟یی...کجامرغیس":زنهیم ادیبار با ترس فر نیو ا ندازهیبه اطراف م ینگاه نگران ارانایت

 ....فتهینم یاتفاق خاص اما

 ...گردهیکردش برم خی یکه به سمت گوش ها اراناستیت یو تنها انعکاس صدا تنها

 ....شهیم مرغیتر نگران جواب ندادن س شیهر لحظه ب ارانایغروب به شدت ترسناک شده و ت آسمان

...نکنه معادله ستین مرغی،س سایقلب  تا ز  یداره....نکنه دهل رادیکار ا یچرا؟مگه کجا":گهیبار با خودش م نیچند
 "...حل کرده باشه یرو اشتباه

 ! .........ر...غمیس":گهیو با ترس م کنهیبار آخر زبون باز م یشده برا مونیکه کامال پش ارانایت

بار  نیا":گهیم ارانایاز پشت سر ت یبیعج ی...ناگهان صداشنیخارج م ارانایکلمات منقطع شده از دهان ت یوقت
 "!کمکت کنه دختر جوان تونهیهم نم مرغیس

 !.................کشهیم غیتنها ج ستادهیکه رو به روش ا یزیچ دنیو از د گردهیبه سرعت بر م ارانایت

 یدست ی نهیآ

مار  کی ستادهیکه رو به روش ا یرنگ یاما انگار مار بزرگ نارنج بندهیو م کنهیچند بار چشم هاش رو باز م ارانایت
 "! ...زنهیکه حرف م هیواقع یعیطب ریغ

 ...فتهیو به ته دره م خورهیپاش قل م ریز یکه سنگ کوچک دارهیقدم به سمت عقب بر م کی ارانایت

 "د؟یهست یشما ک":گهیو با ترس م شهینگران م شیاز پ شیارتفاع بلند صخره ب دنیبا د ارایت

 مرغیس":گهیو م ادیجلو تر م یبیتنش رو پوشوندن به حالت عج یتمام یاهیس یکه خال ها یبزرگ نارنج مار
 ”!ارانایکمکت کنه ت تونهینم

که هر  یدیسف یزبون و دندان ها دنید یو حت بشیعج یها سیه سیمار و ه ی دهیلحن کش دنیبا شن ارایت
 "رو چطور؟ ساید؟تایدیرو د مرغیشما س":گهیم یکنن ،با ترس واضح یطعمه رو سم کی توننیآن م

مگه دنبال ":گهیم یبه آروم کشهیرنگش رو به رخ م اهیکه زبون س یو در حال زنهیحلقه م ارانایدور ت یکم مار
 دهیفرو رفته....اون خودش رو از د یقیشده و به خواب عم ضیپرواز کنه...چون مر تونهینم ؟اونیستین مرغیس

 زیچ یلیکمکت کنه...اون خ تونهیدادم...م رلکه به شا یا یدست ی نهیها پنهان کرده چون درد داره....شارل...آ
 ”!یکن دایپ یخوایرو که م یکس یتونیها رو بلده نشون بده.......توسط اون م

ها رو  نیشما ا":گهیو با ترس م کشهیبه صورتش که از سرما قرمز شده، م یآروم تر شده ،دست یکه کم ارانایت
 "د؟یدونیاز کجا م
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دختر  شهیدر پ یجنگ وحشتناک":گهیم یو به تلخ کنهیساخته رو باز م ارانایکه دور ت یاز حلقه ا یکم مار
 ”!یحرف ها عجله کن نیا یجوان...بهتره به جا

 ":گهیم عیسر یلیو اون ها رخ بده چقدره،خ سیهافر نیب یکه قراره به زود یوسعت جنگ کنهیکه درک م ارانایت
 "د؟یهست یشما ...شما ک

رو  سایتا ی...وقتیدست ی نهیآ":گهیم یمار ی دهیو با هون لحن کش ندازهیم دهیترس یارانایبه ت یقینگاه دق مار
تا برش  شیبسپار یبه سوف یتونیخودم...من مار نگهبان غار الماسم...م شی،برش گردون پ یکرد دایپ

 ”!...کرده دایبهش نداره...اون خودش رو پ یازین گهیگردونه..شارل د

ممنونم ":گهیمحترمانه م یلیآشناس خ شناسهیکه م یافراد تیبا اکثر بیمار عج نیکه کامال متوجه شده ا ارانایت
 ”!دیکنیکه کمکم م

 ی...مواظب باش که بتونارانایت کننیها کمکت م یلیخ":گهیم یجد یلیدور شده خ ارانایکه کامال از ت یدر حال مار
........نگرانم....خواب نمیبیراهت م یرو جلو یبزرگ ی...دو راهیکمک ها رو جبران کن نیا

 ”!........کهی...نزدقتیحق

...کجا..اصال یخواب...ک":گهیم جانیبا ه شنوهیجمالت مار نگهبان م نیرو ب قتیخواب حق یتا کلمه  ارانایت
 ”!دیبد حیضتر تو شیب کنمیم ؟خواهشیچ یبرا

بدست آوردن  یبرا":گهیو م شهیم رهیخ ارانایت یچشم ها یتو یبیعج ی وهیو با ش رهیعقب تر م یبار کم نیا مار
به خاطر  اینفر.. کی...نه فقط به ارانایت یرو ببخش یکه دار یزیچ نیبا ارزش تر دی..باخوادیکه مادرت م یزیچ
 ”!یقلبت رو ببخش دیها...با نانتیرسرنوشت...تو به خاطر سات نیاز ا ینفر...هرولد تنها بخش کی

 ...شهیمحو م ارانایت یچشم ها یو از جلو کنهیم انیجمله رو ب نیا ینگهبان به تلخ مار

وزش باد  انیدرست در م ارانایاما...مار اون رو رها کرده و ت دوهیمار م یمحو شده  ریبه طرف تصو عایسر ارانایت
 "مرگ در راهه؟ ایآ"که ذهنش رو فرا گرفته... یتلخ یبا معما مونهیتنها م بیفصل عج نیسرد ا یها

 .....نهیهنوز آ و

افسار اسب  عایسر ارانایتا باهاش صحبت کنه که ت دوهیبه طرفش م مونیکه س ادهیبه سرعت از اسبش پ ارانایت
پاسخ  عایار تلخ آرتور بگه سراز رفت یزیچ مونیاجازه بده س نکهیو بدون ا دهیم مونیرو به دست س

 ”!...زنمبا شارل حرف ب دیببند...من با یمحکم یجا هیاسب رو به  نی...امونیس":دهیم

 ”!...منیب...بله بانو":گهیم عایکرده سر ریدهنش گ یکه حرف تو مونیس

که آرتور رو درست  دوهیبه سمت داخل قصر م عایسر شهیرنگش مطمئن م یاسب قهوه ا تیاز وضع یوقت ارانایت
 ...نهیبیم میدر حال تعل یمحافظ و جنگ جو یاز سرباز ها یادیتعداد ز یرو به رو

 ارانایاما آرتور نگاه تلخش رو از ت ندازهیاز سر تشکر بهش م ینگاه شهیآرتور م میدر تصم رییکه متوجه تغ ارانایت
 ...شهیم رهیو به سرباز ها خ دزدهیم
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قصر به دنبال شارل  یتو در تو یداالن ها نیو با نگاه مضطربش در ب کنهیعوض منگاهش رو  ریمس ارانایت
 ....گردهیم

....داالن در سکوت ترس فرو  شهیم دهیچیداالن پ یتو شیا شهیکفش ش یشدن پاشنه ها دهیکش یصدا تنها
 ...شدن رهیخ ارانایبه رفتار پر از ابهام ت یرفته و همه با نگاه منتظر

 ...زنهیحرف م یکه داره با سوف نهیبیساشا رو م رهیرو به روش م یاصل یهمون طور که به سمت پله ها ارانایت

 یلیو خ کشهیرو کنار م یسوف عایسر شنیو ساشا رد و بدل م یسوف نیکه ب ییبدون توجه به حرف ها ارایت
 "شارل..کجاست؟":گهیم یجد

 یزی؟چیافتاده بانو یاتاقش...اتفاق یتو":گهیم عیسر یلیخ شهیم ارانایت یکه متوجه نفس نفس زدن ها یسوف
 "د؟یآورد ادیبه 

 ”!ام یدست ی نهییآ هیدنبال ":گهیم ینگران شارل شده با حالت آروم تر یسوف فهمهیکه م ارانایت

 "؟یدست ی نهیآ":گهیو م شهیچشم هاش گرد م نهیاسم آ دنیبا شن یسوف

 ”!مطمئنم دست شارل":گهیکوتاه م یلی،خ کنهیشارل کج م راهش رو به سمت اتاق عایکه سر ارانایت

 ”!کجاست دونمیمن م":گهیم عیسر یلیخ فتهیکه مار نگهبان به شارل داده م یا نهیآ ادی هیکه تازه  یسوف

 !شهیم رهیخ یو به صورت سوف گردهیبرم عایحرف سر نیا دنیبا شن ارانایت

 ”!....منی..ا فتاد...بانو..ادمیخوب..تاز...تازه...":گهیبا لکنت م دهیترس ارانایت یکه از نگاه عصب یسوف

رو از  دنیتاک م کیت یکه با هر قدم صدا یا شهیش یو کفش ها ادیم نییباال رفته رو پا یچند پله  ارانایت
 ”!میندار یادیوقت ز گفتی...مار نگهبان میعجله کن سوف":گهیم یو رو به سوف ارهیپاهاش در م

رو از شارل  نهیاالن آ نیمن...من هم یاوه...خدا":گهیو با ترس م پرهیحرف رنگش کامال م نیا دنیبا شن یسوف
 ”!...رمیگیم

و با حالت  رسهیبه ذهنش م یچند لحظه ناگهان فکر یکه برا دهیتکون م دیتاک یسرش رو به نشانه  ارانایت
 "؟یشارل داده سوف رو به نهیچرا مار نگهبان اون آ": پرسهیم یاز سوف یمتعجب

 ”!من ینکرده بانو یشارل کار":گهیم یجد یلیخ دهیکه کامال مشخص ترس یسوف

رو به شارل نشون داده  یچ نهیاون آ":گهیو م ندازهیم یعاشق سوف یچشم ها تیبه نها یقینگاه عم ارانایت
 ”!...بگو تا کمکتون کنمیسوف

 یزی...چکنهینزول م یاز چشم راست سوف یاشک تلخ ی... قطره  شهیم رهیخ ارانایت یتنها به چشم ها یسوف
 نکهیبدون ا یزل زده که سوف یمنتظر به سوف ارانایدر پس خودش داشته باشه...ت یادیز یها یمعنا دیکه شا

 "کرده؟ یشارل چه اشتباه":پرسهیدوباره و دوباره از خودش م ارانایو ت دوهیبزنه به سمت اتاق شارل م یحرف

 ایبا نیسرزم
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 یگو یص تو*ق*در حال ر یبه پر یشده...نگاه رهیدستش خ یتو یا شهیش یکه به گو یدر حال ارانایت
 .....هم آب دی..جو....شاانی...معلق.....در مدیبا دو بال... دوبال سف یا ی..پری....پرندازهیم

....بدون کشهیشونه هاش م یبه رو یدست یو به آروم ذارهیرو به روش م زیم یرو رو یا شهیش یگو ارانایت
 ....بال...بدون تعلق

 .......دیمن جد کیملکه..... کیمادر... کیروز....با  نیسال....چند نیچند دیتفاوت......چقدر فاصله...شا چقدر

..گردنبند خاموش  شهیم رهیکه خاموش گردنش رو در برگرفته خ یاتیو به گردنبند ح رهیم نهیبه سمت آ ارانایت
 .....که از پدربزرگش گرفته یا هیهد نیمادرش...آخر

..سرش رو ستادهیکه مادرش درست پشت سرش ا کنهیو حس م دهیبا دست راستش گردنبند رو فشار م ارایت
تنها و  گردهی...بر مدهیو بغضش رو فرو م زنهی....لبخند مشهیم رهیخ نهیآ یزن تو ریو به تصو ارهیباال م یبه آرام

 ....شهیمونده از مادرش هم محو م یباق ریتصو

 ....شهیم رهیاتاق افتادن خ یکه گوشه  شیا شهیش یکفش ها به

 ...رهیسمت کفش ها م به

 ...شهیزانوهاش خم م یرو

 ....کنهیو اون ها رو به پا م ارهیدامنش رو باال م یکم و

آغوش  هیشب ییبو دی..شازابلیا یتوت فرنگ یها کیک هیشب ییبو دیاتاق رو در بر گرفته....شا یفضا یبیعج عطر
 .....مرگهیشب ییتلخ....بو یها یخداحافظ یهمه  هیشب ییعطر دستان پدربزرگ....بو هیشب ییمادربزرگ...بو

و پشت بندش  رسهیشدن در به گوش م دهیکوب یکه صدا رهیگیاشکش رو م یبار هزارم قطره ها یبرا ارانایت
 ...شنیوارد اتاق م یشارل و سوف

 ....دهیم ارانایرو به ت یدست ی نهیو با احترام آ شهیخم م یکم شارل

 ...شهیم رهیخ یدست ی نهیو به سرعت به آ زنهیافکار تلخش رو پس م یتمام ارانایت

 ....شده یاطرافش طراح بیعج یدراز که با طرح یکه با دسته ا ینقره ا یا نهیآ

...البته درست تا لحظه ادیم یبه نظر کامال عاد دهیرو نشون م ارانایت ریکه تصو نهیصاف و مسطح آ ی صفحه
 ....خورهیمثل امواج آب تکون م نهیو سطح صاف آ کشهیبه صفحش م یدست ارانایکه ت یا

 ...شهیو از اتاق خارج م کنهیم یظیبه سرعت اخم غل شارل

 ریتصو تونهی...نمنهیآ نی...انیا":گهیبا ترس م یکه سوف شهیم رهیخ یشارل به سوف بیبه خاطر رفتار عج ارانایت
....فکر کنم ادیغرورش رو کنار بزاره و با گذشته اش کنار ب دی...شارل باگهیشارل رو پخش کنه...مار نگهبان م

 ”!من یبانو ادیشارل هنوز نتونسته با خودش کنار ب
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...تو مرغیس":کنهیبار زمزمه م نیو ا کشهیم نهیآ یصفحه به  یو دوباره دست گردونهیبر م نهینگاهش رو به آ ارانایت
 "؟ییکجا

 ....شهیآشفته م نهیدرون آ ریتصو

 ....کنهیرو دنبال م نهیبا نگاهش سطح مشوش آ ارانایت

 ....خورهینم یو تکون ستهیا ی....تا که ناگهان صاف مچرخهیو م چرخهیو م چرخهی...منهیآ

 "من؟ یبانو دینکرد دایرو پ مرغیس":گهیم یکه مشخصه کامال متعجب شده به آرام یسوف

شده...و خودش رو از  ماریب مرغیس":گهیاست با مکث م نهیدر آ یرییتغ نیکه هنوز به دنبال کوچک تر ارانایت
 ی نهیآ گفتی...مار نگهبان میحرف زد سوف سایممکنه که بشه با تا ریغ مرغیکرده...بدون س ینگاه ها مخف

 ”!کجاست مرغیس دونهیم یدست

که  کنهیپرت م شییرو به رو یصندل یرو رو نهیآ یشده ، عصب دیناام نهیآ ینکردن صفحه  رییکه از تغ ارانایت
بزرگش مچاله  یبالها ونیکه م ی...پرنده ادهیرو نشون م یزخم یو پرنده  کنهیم رییتغ نهیآ یتو ریناگهان تصو

بوده اما  سیبرگ برنده شدن در مقابل هافر روزیکه تا د یبه خواب رفته....پرنده ا بیعج یدرخت ریشده و ز
 ....هیزخم یپرنده  کیامروز تنها 

 "؟یکجاست سوف نجایا":گهیم یپرسش یکجاست با حالت نهیآ یتو ریکه هنوز متوجه نشده تصو ارانایت

 ”!ایبا نیسرزم":گهیم یجد یلیشده خ رهیخ نهیآ یتو ریبه تصو ارانایکه همانند ت یسوف

 "ا؟یبا":گهیبا تعجب م نیسرزم کیاسم  دنیبا شن ارانایت

با نام  یریاطراف ماست که پادشاه پ یها نیاز سرزم یکی ایبا":گهیو م شهیم رهیخ ارانایبه ت یجد یلیخ یسوف
..اما میبا اون در ارتباط هست ییغذا یمعامله ها یکه اغلب برا یکیکوچ نی....سرزمکنهیمونداس بر اون حکومت م

نصف روز  بایتقر نیها...اون سرزم ناندیف بابعد از جنگ  قتایبه اون جا سفر نکرده...حق یسال هاست که کس
 ”!من یبا ما فاصله داره بانو ییماورا

 یو به سوف دهیرنگش رو عقب م ییطال یموها یشگفت زده شده ،کم هیهمسا کیاسم  دنیکه از شن ارانایت
 ”!به اونجا برم دیبا":گهیم تیسکوت با جد هیو بعد از چند ثان شهیم رهیخ

 "ارا؟یت یگیم یچ":زنهیو با ترس داد م کنهیرو فراموش م ارانایحرف مقام ت نیا دنیبا شن عایسر یسوف

 داره ارانایکردن ت مونیدر پش یو سع دوهیبه سرعت پشت سرش م یکه سوف شهیاز اتاق خارج م عایسر ارانایت
 ...دوهیقصر م یضرب به سمت آشپزخونه  کی ارانایاما ت

 ...نهیبیرو م یکه نگاه نگران سوف ادیم ارانایبه سمت ت مونیراه س یتو

برن  ایبا نیگرفتن به سرزم میبانو تصم":گهیبا ترس م یکه سوف کنهیاشاره م یبه سوف یبا نگاه پرسش مونیس
 ”!کنن دایرو پ مرغیو س

 ...رهیم ارانای...و به سمت تشهیم دیحرف کامال سف نیا دنیبا شن مونیس رنگ
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تر  یجد یلیخ مونی...اما س خوابونهیرو همون جا م مونیو اعتراضات س ارهیدست راستش رو باال م ارانایت
قصد حمله  یک سیهافر میدونی..ما نمشهیجنگ شروع م یمن....به زود یامکان نداره بانو نیا":گهیم

 ”!است هودهیکار ب نی...استیممکن ن سایتا نیقوان ریی...تغدیرو ترک کن نیسرزم دیداره....نبا

 سایکه قسم تا یمن تا زمان":گهیو با غرور م شهیم رهیخ مونیس یو به چشم ها کنهیچند لحظه مکث م ارانایت
 یه ملک یدر خطره...من زمان اتی...و تا اون لحظه حستمیها ن نانتیساتر نیسرزم یرو کامل نکنم ملکه 

 تونمیمن نم مونیباشم...س شتهقسم رو قبول دا نیکه از قلبم تک تک جمالت ا شمیها م نانتیساتر نیسرزم
کار از من بر  نیوقت به خانواده ام سر نزنم...ا چیها بمونم و ه نانتیساتر نیسرزم یتا ابد تو نیطبق قوان

 خوامی...نمکنمیهمون تالش م یبگردم..االن دارم واسه  یدیکه دنبال راه جد یداد ادی....تو خودت به من ادینم
ملکه ام  کی نکهیا نیدر ع خوامی...م یه تکرار*ا*ن*گ یت کار ب*ن*ا*ی*ک خیباشم.... یتکرار یارانایا کی

هم  یبعد یملکه ها یبرا یمن..بلکه حت یقانون نه فقط برا نیا ریی...تغنمیبرم و پدرم رو بب نیبتونم به زم
 ”!یکن درک کن ی...سعهیاساس

 کینزد ارانایبه ت یجد یلیو خ زنهیبه کف دستش م یو مشت کشهیموهاش م یتو یدست یبار عصب نیا مونیس
 نیچن یراه ییشما رو به تنها شهی...هرگز نمکنمیم تونیهمراه ایبا نیپس من هم تا سرزم":گهیو م شهیم

 " ..من...هر چند یکرد...بانو یسفر

 یآب و غذا رو تو یکم":گهیو م رهینان م یبه سمت تکه ها ارانایکه ت کنهیرفش رو قطع مح یبه آروم مونیس
 ”!میدار ازین مرغی...ما به سمیگردیبرم ایاز با ادیماه باال ب نکهیفردا تا قبل از ا مونی..من و سدیاسبم بزار نیخورج

رو به مار نگهبان  یدست ی نهیآ یراست":گهیو م گردهیبرم یجمالت به سمت سوف نیبا گفتن ا ارانایت
 ”!کرده دایبهش نداره...اون خودش رو پ یازین گهیبرگردون...شارل د

بسته  السیگ یزده  خی یاز درخت ها یکیباغ کنار  یبه سمت اسبش که تو عایحرف سر نیبا گفتن ا ارانایت
افسانه  نیا شهیهم یبرگرده برا ریکه اگر د دونهیبزاره..اما هرگز نم ایبا نیبار پا به سرزم نیاول یتا برا رهیشده م

 ”!شهیمشکل ممکن تمام  نیبه تلخ تر یمعن یخواب ب کیمثل  بیعج ی

 !گریراز د کی

و  کشهیم رونیرو از اسطبل ب شیپشت سرش اسب خاکستر مونیکه س شهیبه سرعت سوار اسبش م ارانایت
 ...شهیسوارش م

زود بر  یلیخ مونی...من و سینگران نباش سوف":گهیم ارانایکه تشده  رهیخ ارایبه ت یبا نگاه ملتمس یسوف
 ”!....مراقب قصر باشمیگردیم

 ..زارهیم مونیاسب س نیخورج یغذا رو تو یو مقدار دهیتکون م یکه بغضش گرفته تنها سرش رو کم یسوف

 ...تازونهیم یخروج یحرکت به سمت جاده  کی نیتنها با ا یو اسب قهوه ا زنهیبه شکم اسبش م یضربه ا ارانایت

 ....ارهیاسب رو به حرکت در م ارانایهم بدون حرف پشت سر ت مونیس

 ”!ارانایت ستین نیزم یبرات تو ییجا گهیکه د یکاش متوجه بش":کنهیذهنش تکرار م یمدام تو یسوف اما
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 کوتاه یسفر

 ....دنینرس ایبا نیهنوز به سرزم مونیو س ارانایگفت ساعت ها گذشته و ت شهیم دیشا

غرق در سکوت  ارانایو ت مونیدر حرکت اند....س ینور ماه شب به آرام ریها به شدت خسته شدن...و ز اسب
 ...که راجع بهش صحبت کنن رسهیبه ذهنشون نم یکدوم حرف بخصوص چیجاده اند و ه

 رونیاسبش ب نیخورج یرو از تو یآب یبطر گهیو با دست د دارهیدستش افسار اسب رو نگه م کیبا  ارانایت
 ..خورهیاز آب رو م یو کم کشهیم

ها االن به  نانتی..ساترارانایت یاشتباه کرد":گهیم یبیو با غرور عج شکنهیسکوت تلخ حاکم بر فضا رو م مونیس
 ”!دارن ازین یتو در کنارشون باش نکهیا

 ....فتهیبه سرفه م ارایو ت پرهیم ارانایت یگلو یشکل تو نیبه بدتر آب

سفر کوچک  نیا یتو دیمراقب باش...نبا":گهیم یو به تلخ چرخونهیم اراینگاه نگرانش رو به سمت ت مونیس
ها  نانتیساتر ی...همه ینیبب ی...اگر تو صدمه امیها منتظرن که ما برگرد نانتی...ساترادیسر تو ب ییبال نیتر

 ”!انه؟یتو در جر ونخ یتو اتیکه ح ینکرد ....فراموششنیکشته م سیقبل از جنگ با هافر

اگر ":گهیو با داد م شهیم یحرف عصب یا دنیتموم بشه با شن مونیس یکه تا به االن ساکته تا حرف ها ارانایت
 یکه من برا مونیهاست....فکر نکن س نانتیهم به خاطر ساتر گردمیم مرغیموندم و دارم به دنبال س نجایمن ا

 ”!گذاشتم ینیسرزم نیپا به چن سیفرار از جنگ با هافر

 یبار با نگران نیو ا کشهیتوشون م یو از خشم دست دهینسبتا بلندش رو عقب م یموها یکم مونیس
 "ارانا؟یت خورهیبه چه درد ما م مرغیس":گهیم

که ..در ضمن من ملیمن رو به اسم صدا کن یتو حق ندار":گهیمحکم تر از قبل م هیکه مشخص کامال عصب ارانایت
رو نه...پس  یو چه کار میانجام بد دیرو با یکه چه کار رمیگیم میها هستم..پس من تصم نانتیساتر نیسرزم ی

 ”!یگوش بد دیبا تهیاالن در اولو شیو سالمت مرغیس گمیم یوقت

به شکم اسبش از  یو با ضربه ا کنهیاز خشم سرخ شده تنها سکوت م ارانایت یحرف ها دنیکه از شن مونیس
ها  نانتیساتر یها ..ملکه  نانتیسالشه..ملکه ساتر 18خوبه ":کنهیلب زمزمه م ری....و زفتهیجلو م ارایاسب ت

 ”!کنهی..م

 یاوهو":گهیبا داد م یشوخ طبع یاز رو شنوهیرو م مونیحرف س ی،وقت دهیهم که خشمش کامال خواب ارانایت
 ”!کنن ها تیزندان دمیم می..پشت من حرف نزن.. برگردمونیس

 ...دهیو سرش رو تکون م زنهیم یلبخند محو ارانایت یتنها از لحن بچه گانه  مونیس

که هر لحظه  ییو با سم ها رنیگیاز استرس و آرامشه...اسب ها سرعت م یبیکه ترک یو در شب گذرهیم زمان
 !تازوننیم ایبا نیبه سمت سرزم شنیم دهیکوب نیبه زم

 ایبا ی دروازه
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 ....رسهیبه گوش م یخاکستر یو گاه دیسف ییمثل کالغ اما با پرها یغار غار موجودات ی....صداشهیگرگ و م هوا

 ....انهیخشک هوا در جر یدر سرما یبیعج سوز

 ...کامال قرمز شده شبید یبابت سرما مونیو س ارانایت صورت

 مونیگرم تر بشن..اما س دیتا شا مالهیو جفت دست هاش رو به هم م کنهیافسار اسبش رو رها م یگاه ارایت
 یو مقاومش رو حفظ کرده...فقط گاه ستادهیهم هست ژست ا یعصبان یکه تا حدود یمرد مغرور کیمثل 
 ...شهیم رهیهم به آسمون خ یو گاه ندازهیبه اطراف م ینگاه

 یگاه یکه حت ینظر گرفته....به قدر ریاطرافش رو ز یامکه پا در جاده گذاشتن تم یدرست از لحظه ا ارانایت اما
 ...دهیاطرافشون د میحج یدرخت ها یرو در البه ال یکوچک وانانتیح

 یهر ناظر یکه باعث شگفت یرنگ یصورت یآهو ی...گاهدندیدویکه به دنبال هم م یکوچک یخرگوش ها یگاه
 !است ایبا نجایا کننیکه ثابت م یرنگا رنگ چهار بال یهم پروانه ها ی....و گاهشهیم

که  هیسخت اریشب کار بس کیتار یدر پس پرده  ییبایهمه ز نیا دنیو د کهیهمه هنوز هوا هنوز تار نیا با
 !ماجراجوئه کی ادیدقت ز ازمندین

 مونیرو به س ارهیدر م دارهینگه م نشیخورج یتو شهیرو که هم یمیضخ یکه شنل بافتن یدر حال ارانایت
که هر دو اصال با  ییاز اون جا ی...ولمیکن دایبود رو پ دهیخواب رشیز مرغیکه س یبیاون درخت عج دیبا":گهیم

 ”!میبهتره با پادشاه مونداس صحبت کن میندار ییآشنا ایبا نیسرزم

که وقتمون  نهیبهتر از ا":گهیم یجد یلیو خ کنهیموضعش رو عوض م عایاسم مونداس سر دنیبا شن مونیس
شهر رد  یاز دروازه  میکمکمون کنه...البته اگر بتون تونهیم ایبا نی...پادشاه سرزممیگشتن تلف کن یرو در پ

جادوگر هستم که تنها  نانتیاترس کیاما من  کنهیپرنده است و پرواز م کی مرغینرفته که س ادتی...میبش
که قدرت پرواز نداره....حاال اگر دو  ینانتیساتر مهین کیو تو هم  ادیخاص به پرواز در ب یفاصله  کیتا  تونهیم

 ”!....میکن شیکار شدیم یتا بال داشت

انسان ها عمل  ی وهیپس بهتره به ش":گهیراحت م یلیخ افتادهین یکه انگار اصال اتفاق خاص یدر حال ارانایت
 ”!جادوگر میکن

 کاریچ یخوای...بگو منمیبب سایوا":گهینگران م یلیشگفت زده شده...خ یکم ارانایکه از حرف ت یدر حال مونیس
دختر لجوج  کی...خواهشا مثل یها هست نانتیساتر یباشه که تو االن به قول خودت ملکه  ادتی ارانای...تیکن
 ”!ساله رفتار نکن 18

 ”!مونیرو دارم س میتصم نیمنم هم":گهیم یجد یلیبه لب داره خ یکه لبخند شرور یدر حال ارانایت

و  چهیپیم ارانایاسب ت یتر جلو یجد یلینگرفته خ ارانایاز ت یجواب قانع کننده ا نهیبیکه م یدر حال مونیس
 ... بکشه ههیش یکم ارانایکه اسب ت شهیباعث م

 یلیخ ارانای..تشهیاسب کامال ساکت م ی...وقتستهیا یو اسب از حرکت م کشهیم عایافسار اسبش رو سر ارایت
 "مون؟یس هیچه کار نیا":گهیم یعصب
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..مردم میبش کیبه دروازه نزد دمی..اجازه نمگذرهیم یسرت چ یتا نفهمم تو":زنهیداد م ارانایهم مثل ت مونیس
 ”!...ارانایت ادیهم خوششون نم یها بهی..از غرستنیمهمون نواز ن یلیخ ایبا

کامال مشخصه....من  ممیتصم":گهیم یبار با خونسرد نیو ا دهیعقب م یرنگش رو کم ییطال یموها ارانایت
 ....نشیس یکه تو هیا ینقطه ضعف داره..اونم قلب سنگ کی سیمتوجه شدم که هافر یمیقد یها یتوسط کتابا

رو بشکافه و اون سنگ رو بشکنه تا  سیپوست سخت هافر تونهیکه م یداره....به قدر یزیت یمنقار ها مرغیس
مالقات با اون و استفاده  ی...براساستیمن از مالقات با تا یهدف اصل نینابود بشه...ا شهیهم یبرا سیهافر
به دنبال  دی....بعد از عبور از دروازه هم بامیاول از اون دروازه عبور کن دیهم با سیدر جنگ با هافر مرغیاز س

 میواخیکه م میوانمود کن یبهتره از اول اصال طور جهی..در نتمیبه خواب رفته بگرد رشیز مرغیکه س یبیدرخت عج
 .........ها و ....و تو هم به عنوان نانتیساتر ی...من به عنوان ملکه میصحبت کن ایبا مونداس ،پادشاه با

 "به عنوان؟":گهیم یو با کنجکاو پرهیوسط حرفش م مونیس رسهیحرفش که م ینجایبه ا ارانایت

که داره به سمت  ی...و درست در حالزنهیرو دور م مونیاسب س یو به آرام رهیگیرو م مونیکامال از س ارانایت
 ”!مرد غُر غُرو هی ":گهیم یبلند یبا صدا رهیم ایبا نیسرزم یدروازه 

 ممکن با مونداس ریغ یمعامله  کی

 نیاز مردم ا یادیو شاهد رفت و آمد تعداد ز ستادنیا ایبا یاز دروازه  یمتر 150 یدر فاصله  ارانایو ت مونیس
 یا سهیمقا یدارن و اگر از جنبه  یدراز و صورت نسبتا سرخ یکه گوش ها ییهستن...کوتوله ها نیسرزم

 ! ....یشیها دارن هم م ناندیکه با ف یادیز یمتوجه شباهت ها یبهشون نگاه کن

دور تر از دروازه به دو درخت بلوط وصل کردن...حاال به  یکه اسبشون رو در نقطه ا یدر حال مونیو س ارانایت
 ...رنیگینظر م ریز کننیپادشاه مونداس کار م یرو که برا یدارن خروج مردمان کارگر انهیصورت کامال مخف

 ...خلوت شده یاطراف دروازه تا حدود نهیکه مب یوقت ارانایت

و به  کنهیلباسش رو مرتب م کیش یخونسرد و با ژست یلیو خ شهیاز پشت درخت خارج م یمحکم یقدم ها با
 یجد یلیکه خ یدر حال ارانایو هر لحظه منتظره گارد گرفتنه....ت دهیکامال پر مونیس ...اما رنگرهیسمت دروازه م

 !نهکه لبخند بز  زنهیم بینه مونی،به س دارهیبه سمت دروازه قدم بر م

 ...نگرانش مشخص یاما هنوز چهره  نشونهیرو به لب م یا یلبخند مصنوع مونیس

لب  ریز یگاه یاندازند و حت یم ارانایو ت مونیبه س یبیعج ی، نگاه ها شنیکه تک توک از دروازه خارج م یمردم
باور کنه که اون ها واقعا  ارانایت شنیباعث م یهمگ ایمردم با قتای....حقکنندیم انیرو هم ب یبیعج یها زیچ

 ...ستنیمهمون نواز ن

 ...گردنیو راه رفته رو برم نر یگیبه شدت از اون ها فاصله م بهیدو غر نیا دنیکه با د یاون عده ا بخصوص

 ! در خونسرد بودن دارن یهر دو سع ارایو ت مونیحال س نیا با

 یبه دروازه بزرگ ورود نکهیتا ا رهیبه جلو م مایتق*س*م کنه،یخانم متشخص رفتار م کیکه مثل  یدر حال ارانایت
 ... رسهیم
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 کشهیم یقی...نفس عمستهیا یو محافظت از قصره م کیکه کارشون کش یدو تا از سربازان بزرگ یرو به رو ارایت
شما  ی هیهمسا نیها ،سرزم نانتیساتر نیسرزم یملکه  ارانایمن ت":گهیم یبیعج یو با خونسرد

 ”!داشته باشم یبا پادشاه مونداس قرار مالقات خواستمیهستم....م

 ارانایبه ت یو نگاه کنهیسرش رو خم م یبخوره تنها کم یدروازه تکون یاز جلو نکهیبدون ا کلیبزرگ ه سرباز
 ”!رو ندارن ایبا نیورود به سرزم یها اجازه  بهیغر":گهیو م ندازهیم

...به نفع میبزار ونیبا پادشاه مونداس در م دیرو با یواجب یما مساله ":گهیو م ادیجلوتر م یبار کم نیا مونیس
 ”!دیورود بد یخودتون که بهمون اجازه 

 یلباس مخمل آب یکه تو یو با اون ژست ادیجلوتر م ی..کم ستادهیدرست بغل سرباز محافظ اکه  یگرید سرباز
تا  کنهیو اون رو وادار م زارهیم مونیس یشونه  یو دستش رو رو ستهیا یم مونیس یرنگش گرفته ،رو به رو

 ...چند قدم به عقب برداره

 "دیدرک کن دوارمیوسط...ام سیجنگ با هافر یمساله ":گهیم عایسر ارانایکه ت شهیم یعصب مونیس

با پادشاه  دیبا":گهیم عایسر شونیکیکه  شنیم رهیبه هم خ سیاسم جنگ و هافر دنیجفت سرباز با شن هر
 ”!صحبت کنم

با  یها کار واجب نانتیساتر یکه ملکه  دیکن دیلطفا تاک":گهیو با احترام م زنهیم تیاز سر رضا یلبخند ارانایت
 ”!دارن شونیا

 ....دوهیو دست آخر به سمت قصر پادشاه م ندازهیم مونیو س ارایبه ت یدوباره و دوباره نگاه سرباز

 ...رنیگیاز دروازه و سرباز مغرور و شکاک فاصله م یهر دو کم مونیو س ارانایت

 ”!میکردیماده مجنگ آ یرو برا نانتیساتر یارتش سرباز ها دیما االن با":کنهیزمزمه م یکامال عصب مونیس

 ”!میدار یمهم تر ی فهیوظ نجای...ما امونیس ادیشارل از پسش بر م":گهیو م کشهیم یقیهم نفس عم ارانایت

 "ارا؟یت میبا پادشاه مونداس دار یما چه کار مهم":گهیو م ارهیم نییصداش رو پا یکم مونیس

طمع کار دست  سیها هافر نانتیساتر نیسرزم یدر صورت نابود":گهیخونسرد م یلیو خ زنهیم یلبخند ارانایت
 ”!هم باشه ایبا نیسرزم تیامن تونهیما ،م نیسرزم تیامن یبه نوع یعنی....زنهیم نجایبه حمله به ا

 ...کشهیموهاش م یتو یو دست رهیبه فکر فرو م یکم مونیس

 ”!ورود دارن یجوان اجازه  یتنها ملکه ":گهیم تیو با همون جد گردهیبرم کلیه یبعد سرباز قو ی قهیدق چند

تنها پا  ارانای..ملکه تدمیهرگز...اجازه نم":زنهیداد م یو با حالت دفاع شهیم یحرف عصب نیا دنیاز شن مونیس
 ”!میشیبه قصر بزارن..ما هر دو با هم وارد قصر م

،و  رنیگیم نهدیکه در حال عربده کش مونیس یدست هاشونه رو جلو یکه تو یبزرگ یها ریدو سرباز شمش هر
 "؟یها هست نانتیساتر یتو خدمتکار ملکه ":گهیسرباز اول با هشدار م
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من  تیدفاع از آرامش و امن یهمراه من...برا مونیس":گهیم یجد یلیدر وساطتت داره پس خ یسع ارانایت
 ”!همراه من وارد قصر بشه دیاجازه بد کنمی...خواهش منجاستی،ا

 یخوب ول اریبس":گهیم یقینفس عم دنیو بعد از کش رهیگیبه خودش م ینیسرباز ژست مغرور و خشمگ مرد
 ”!رخ بده بر دوش شماست ملکه بیمرد عج نیکه از طرف ا یهر گونه اشتباه تیمسئول

 "داخل؟ میبر میتونیپس م":گهیو م کنهیم دییحرف سرباز رو تا عایسر ارانایت

سرشه،  یکه تاجش رو ارانایو با حرکت دست احترامش رو نسبت به ت رهیگیچند قدم از دروازه فاصله م سرباز
 ”!دهینشون م

 کیدرست مثل  مونیاما س شهیشهر و بعد هم قصر م یجوان وارد محدوده  یملکه  کیهم درست مثل  ارانایت
 ....دارهیقدم بر م یعصب نانتیساتر

به  میتصور کن که دار":گهیو م ندازهیم مونیس یره به چه یرو آروم کنه ،نگاه مهربان مونیس نکهیا یبرا ارانایت
 ”!میکنیها خدمت م نانتیساتر

محافظت از قصر رو دارن عبور  تیکه از مسول ییاز کنار سرباز ها یو هر دو به آرام دهیتکون م یسر مونیس
 ....کننیم

قدر جوان  نیا ارایت نکهیو از ا ندازنیم رسهیبه نظر م بایکه واقعا در اون لباس ز ارانایبه ت ینگاه یها همگ سرباز
 ...شنیشگفت زده م

 متیگران ق یچند طبقه که انگار از سنگ ها ی...قصرندازهیکه رو به روشه م یبه قصر بزرگ یابتدا نگاه ارانایت
که با  ییشفاف تر هستن..فرش ها یزیبلکه از چ شهیکه انگار نه از ش ییو الماس ساخته شده...و پنجره ها

به  ارای...تستیراغب سر و صدا ن یلیخ ادیکه به نظر م یبافته شدن و دست آخر پادشاه متیگران ق ینخ ها
 ...شهیوارد قصر م یآرام

سکوت  نیا یکفش مردانه ا یپاشنه ها یقصر رو در بر گرفته که ناگهان با صدا یفضا یسکوت جالب واقعا
 ...شهیشسکته م

و  ادیب ایبا نیجوان تا سرزم یباعث شده که ملکه  یزیچه چ":گهیم بیسکوت عج نیاز پس ا یمردانه ا یصدا
 "قصد صحبت با من رو داشته باشه؟

 ....کنهیم میو در مقابل مونداس تعظ شهیخم م یبه احترام کم ایپادشاه با دنیو با د گردهیکامال برم ارانایت

 ارانایو اون لحظه است که ت نهیشیاون م یرو یو با ژست خاص رهیم یبزرگ یبه سمت صندل یبه آرام پادشاه
 ی...موهایسراسر مشک یقد بلند و نسبتا چاق........با لباس یرمردی...پرهینظر بگ ریمونداس رو ز تونهیکامال م

... دیسف ی...و پوستاهیبه رنگ س یی.. چشم هاادیکه کامال به چشم م یدیسف شی...با ردینسبتا بلند و سف
 ....تیاما پر از غرور و جد یعاد یچهره ا

من و جادو ":گهیم شیشگیهم انیو با همون ب ستهیا یمونداس م یو درست رو به رو ادیجلو تر م یکم ارانایت
 ”!میصحبت کن سیجنگ با هافر یتا با شما در رابطه با مساله  میاومد ایبا نیبه سرزم مونیگر س
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 "خوب؟":گهیکوتاه م یلیو خ دهیسرش رو تکون م یکم مونداس

 نیکه دشمن مشترک ما و سرزم سیهافر ینابود یمتوجه شدم که برا شیپ یمدت":دهیبا لبخند ادامه م ارانایت
سنگ قلبشه....اما تنها  یاون و نابود ی نهیراه وجود داره و اون هم شکافتن س کیهاست تنها  ناندیف نیسرزم

که انجام دادم متوجه شدم که  یقاتی...با تحقمرغهیام سبه ن یکار رو انجا بده پرنده ا نیا تونهیکه م یموجود
 .....شما پناه آورده نیشده و به سرزم یمتاسفانه زخم مرغیس

کنم که در  یادآوری دیاونجاست...در ضمن با مرغیکه س میهست ییبه دنبال جا یعنی...میخوایرو م مرغیس ما
 "! هم حمله کنه ایبا یعنیاطراف  یها نیبه سرزم سیاحتمال وجود داره که هافر نیصورت شکست ما ا

 ....شهیو رنگ نگاهش عوض م پرهیمونداس به باال م دیسف یاز ابروها یکی ارانایحرف از دهن ت نیخارج شدن ا با

 ...ادیم ارانایو به سمت ت شهیبلند م شیصندل یخرس چاق از رو کیمثل  یمغرور به آرام مونداس

 دهیکه سر م یبلند یو دست آخر با قهقه  رهیگینظر م ریفرو رفته، ز رو که در سکوت مونیبار س نیچند
هاتون بگم که  یکنجکاو یدر جواب تمام دی...بادیرسیبه نظر م یجوان با عرضه ا ینه...جالب شد..ملکه ":گهیم

 ”!....داره ازیشده...و به درمان ن ی...زخممیکرد دایرو پ مرغیما س

 ”!دیکمکمون کن کنمیاون کجاست ..خواهش م":گهینگران م یلیخ شهیم مرغیس میکه متوجه حال وخ ارانایت

و  دهیهوا تکون م ی...انگشت اشارش رو تودارهیو چند قدم به سمت عقب بر م کشهیم یقینفس عم مونداس
 ی...ولدیدار ازین مرغیبه س سیشکست هافر یشما برا":گهیم یجد یلیخ کنهیکه انگار داره فکر م یدر حال
 نیچن دیکنه...چرا من با ههم حمل ایبا نیکه هر آن ممکنه به سرزم یطمع کار یمنتظره  ریموجود غ سیهافر

 "جوان؟ یرو به شما بسپارم ملکه  یمهم نیبه ا یکنم و برگ برنده  یسکیر

 یادیما وقت ز":گهیم یجد یلیخ مونیکه س پرهیم ارایحرف از دهان مونداس رنگ از رخ ت نیخارج شدن ا با
 "د؟یخوایرو م یزیچه چ مرغیس ینشون دادن جا یکه در ازا دی...لطفا بگمیندار

جادوگر  نیدر جواب ا":دهیو همون طور مغرور ادامه م شهیم رهیخ مونیبه س یبا نگاه از خود متشکر مونداس
رو به شما نشون بدم...مدت هاست که  مرغیس یحاضرم جا زیچ کی یبگم که من تنها در ازا دیباهوشتون با

هم مرگ  ی... به زودکنهیدست و پنجه نرم م ییشده و با تنها ریگ نیکه زم یشدم...پادشاه یماریمن دچار ب
 نیکه من رو در ا یزیپسرم اداره بشه..اما چ ینیکه قراره توسط جانش مونهیم ینی..و سرزمادیبه مالقات من م

بدست  یکه امروز به دنبالشم و حاضرم تنها در ازا یزی...چستین ایبا نمیسرزم ایوراثت و  کنهیلحظه نگران م
و  ایمحکم تر شدن روابط با یبرا ارانایجوان ،بانو ت یکه ملکه  نهیا دمرو به شما نشون ب مرغیآوردنش س

 "! با پسر بزرگ من هوگو ازدواج کنن دیها با نانتیساتر

 ....رهیو نگاه ها خ شنیحبس م نهیس یها تو نفس

 ... به صدا در آوردن ارایسر ت یبزرگ رو تو یکه ناقوس انگار

 ......تر و پر سر و صدا تر میعظ یزیهم چ دیشا

 .....رهیگیتمام قصر رو فرا م ینیجمالت ،ناگهان سکوت سنگ نیشدن ا انیکه با ب نهیا فیتوص تنها
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 وارهید یحت ای...و یواضح سوف یهرولد....نگران میتق*س*م ری...ترس غمونیس یکه عالوه برخشم درون یزیچ
 !زنهیضربه م ارانایقصر بزرگ....بر قلب ت نیا یسنگ یها

 !اعتراف تلخ کی

 ...کلمه هم حرف بزنه کی تونهینم یشده و حت رهیخ ایبا بهت به مونداس پادشاه بزرگ با ارانایت

 نانتیساتر نیسرزم یطور از ملکه  نیا دیشما حق ندار":کشهیکه کامال سرخ شده عربده م یبا چهره ا مونیس
پر از سکه به  یبزرگ و ارابه ها یها هیبا هد دیبا دیدونیکه خودتون هم م ی...طبق رسمدیکن یها خواستگار

 ”!هاست نانتیساتر نیسرزم یبه ملکه  نیتوه نی...ادیایملکه ب کی یخواستگار

 ... رو آروم کنه مونیس کنهیم یکه نفس هاش به شماره افتاده سع یدر حال ارانایت

جمالت نبودن طال و سکه و احترام  نینفرتش از ا لیکه دل دونهیم یا گهیهر صورت اون بهتر از هر کس د در
 !به نام هرولد یکه مادرش براش انتخاب کرده....وجود مرد ی....بلکه سرنوشتستین

 یرو هم آروم تر رفتار کنه با صدا مونیتا س کنهیم یو سع کشهیم یقیعم یهاهمون طور که نفس  ارانایت
 "!فکر کنم دیمن با":گهیرو به مونداس م یمقتدر

 ”!ارانایت":زنهیم ادیتر از قبل فر یو عصب شهیم نیحرف دوباره خشمگ نیا دنیبا شن مونیس

 ”!مونیس یبهتره دخالت نکن":گهیم مونیفرو رفته رو به س شیکه در جلد خونسرد و جد ارانایت

اون  یبه رو یو مشت محکم رهیم شیکنار واریشده ،به سرعت به سمت د یکه مشخصه کامال عصب مونیس
 ”!کوبهیم

 یلیمرد جوان خ ادیبه نظر م":گهیم ینظر گرفته با خونسرد ریرو با غرور ز مونیس یرفتار ها یکه تمام مونداس
 ”!شنیاز ازدواج شما خوشحال نم

 شهیکه هر لحظه سرخ تر م مونیبه صورت س یمنظور حرف مونداس رو کامال متوجه شده...نگاه نکهیبا ا ارانایت
هستن که ممکن بعد از  یا گهید ینگران مسائل و حرف ها مونی...جادوگر سریخ":گهیم تیو با جد ندازهیم

 ”!زده بشه ایپشت سر با یخواستگار نیپخش شدن خبر ا

 نیخوب..اگر مساله شکوه ا اریبس":گهیم یجد یلیو خ پرهیحرف م نیا دنیبا شن عایمونداس سر رنگ
و طبق رسوم از شما درخواست ازدواج  میایها م نانتیساتر نیبا پسر بزرگم به سرزم یما به زود هیخواستگار

 ”!ملکه میکنیم

همون ":گهیم تیو با جد دهیبغض درون گلوش رو فرو م کنهیخونسرد رفتار م یبیکه به شکل عج یدر حال ارانایت
 ”!فکر کنم دیطور که قبال گفتم من با

ها رو هم  نانتیساتر یهمه  سیاگر هافر یحت":زنهیلب غر م ریکه هنوز از صورتش قرمزه با خشم ز مونیس
 ”!اراناینابود کنه ارزشش رو نداره ت

 ”!داشته باشم یبا پسربزرگتون هوگو مالقات خوامیم":گهیو با احترام م کنهینم یتوجه مونیس یبه غرغر ها ارایت
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 یعصب مونیس یول شهیمونداس نشسته م یلب ها یرو یبیلبخند عج ارانایحرف از دهان ت نیخارج شدن ا با
 "...؟شهیم ی..اصال...اصال من...من...اصال هرولد چارانایت هیچه کار نیا":زنهیم ادیفر شهیتر از هم

 "من؟ یکرده بانو یها از شما خواستگار ناندیف نیپادشاه سرزم":گهیم عایاسم هرولد سر دنیبا شن مونداس

...مساله ریخ":گهیم عیسر یلیموقعش خسته شده خ یب یو دهن لق مونیکه مشخص کامال از رفتار س ارانایت
 ”!داشته باشم یبا پسرتون هوگو مالقات خوامی...همون طور که گفتم مهیا گهید زیچ

اون  دیتونیباغ پشت قصر در حال شکاره، م یالبته...پسر من تو":گهیو م کشهیم یسودگاز سر آ ینفس مونداس
 دونمیم دیبع تهینداره...الب یخبر دیمساله که من از شما خواستم تا باهاش ازدواج کن نی...البته از ادشینیجا بب

 ”!...زنهینم یحرف من حرف یداشته باشه....اون رو یمخالفت

کنه  میتا تعظ شهیخم م یو همون طور که با احترام کم ندازهیرو به روش م رمردیبه پ یدلش پوزخند یتو ارانایت
 یجز تکرار اشتباهات پ تونهیم یا جهیمسخره....چه نت یرسم یازدواج ها":گهیو از قصر خارج بشه با خودش م

شکسته  ادیو به نظر مر بیرسم عج نیها رو داشته باشه...مادرم واقعا ا نانتیچند نسل ساتر یدر پ
 "! ....باشه...مسخره است

احترام  یبه نشانه  یو در مقابل مونداس هم کم کنهیم یو خداحافظ رهیگیخروج م یاجازه  نکهیبعد از ا ارانایت
و نگاه  کنهیم دنیهم پشت سرش شروع به دو مونی...سدوهیقصر م ی،به سرعت به سمت خروج شهیخم م

 ....دهیمتعجب سرباز ها رو با خشم جواب م

نقطه در جنگل رو به روش  نیساله به دور تر 18..دختر  شهیو از قصر خارج م دوهیکه داره م یبا تمام توان ارایت
بار آخر  یبرا یمقاومه...وقت شهیشکل گرفته اما ظاهرش مثل هم یبیعج یقلبش غوغا ی...توبرهیپناه م

 یاشک رو یو قطره ها شنیم تهبا هم شکس تیناگهان بغضش و طلسم جد کنهیرو مرور م درخواست مونداس
...کف پاهاش که لرزهیوقفه م یب ارانایرو خشم فرا گرفته و ت ارای......تمام وجود ترنیگیم یمهمون ارانایصورت ت

هاست  نانتیساتر اتیکه سراسر از ح ی...قلبکنهیشدن زق زق م دهیپوش بشیپاشنه بنلد عج یکفش ها یتو
که کامال  مونی...سفتهیب نیزم یاراده رو یب ارانایتا ت دهیدست هم م بهها دست  نیا یو همه  کشهیم ریمدام ت

 ....کنهیرو دنبال م ارانایاشک ت یو با سکوت قطره ها ادیتر م کیمتاثر شده به سرعت نزد

 میکن مونیاون رو پش دیبا هوگو حرف بزنم....با دیبا":گهیو با بغض م شهیم رهیخ مونیبا هق هق به س ارانایت
 ”!...رو انجام بده یا گهید یتا مونداس مجبور بشه معامله 

و اگر ":گهیبا حرص م یو همون طور که مشخص عصبان نهیشیزانوهاش هم م یرو ارانایدرست در کنار ت مونیس
 "نشد؟ مونیپش

 ”!...خسته شدممونی...خسته شدم سدونمینم":گهیم یو با ناراحت زهیریمدام اشک م ارانایت

حقش ":گهیم یبه آرام رهیم نییدرون گلوش باال پا یبیکه بغض عج یو در حال شهیرنگ نگاهش عوض م مونیس
 ”!فی....حفی...حکردمیم لشیسنگ تبد کهیت کیکه بلدم به  ییجادوها نیتر یاز قو یکیکه که با  ودی
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و  کنهیاشکش رو پاک م ی....قطره ها شهیپاهاش بلند م یو رو زنهیم یلبخند مونیبه حرص خوردن س ارانایت
اگر الزم باشه  ی....حتمونیبرگردم س مرغیکه بدون س ومدمین نجایمن تا ا":گهیم یقبل تیبا همون جد

 " ......مجبورم

 نی...ایبا هوگو ازدواج کن ینگو که حاضر":گهیم یو با ترس واضح پرهیم ارانایوسط حرف ت یعصب مونیس
 مرغیبا س یخوای.....تو مستین نیا خواستیکه مادرت م ی...سرنوشتارانای..اون مرد ناشناخته...تنیسرزم
کار نفرت هرولد دوباره  نیدر آرامش بمونن..اما با ا شهیها هم نانتیساتر سیتا با شکست هافر یبرگرد

 ”!...هیاتفاق نشدن نی....ا گردهیبرم

 ستین یهرولد...مرد":گهیم یبا بغض تلخ ارایو ت خورهیسرم نییبه پا ارانایصورت ت یاز رو یاشک شفاف ی قطره
من و  نیهم ب یازدواج یاگر روز ی... حتیزدیاون حرف رو م دیقصر نبا ی...تومونیس ادیکه از من خوشش ب
جبوره از خودش نداره و م یاریکه اخت یبکه مادرم اون رو صورت داده..قل یبه خاطر سرنوشت یهرولد رخ بده همگ

 ”!...که من هستم یسرنوشته...همون طور نیکه عاشق بشه...هرولد مجبور به بودن در ا

 ییماورا ی هی...سه ثانییماورا ی هی...دو ثانییماورا ی هیثان کی... زنهیزل م ارانایبه ت شهیتر از هم نیغمگ مونیس
...دست آخر هم مشت گردهیو بر م رهیدرخت بزرگ م کیبار به سمت  نیخشم چند یاز رو مونی...س گذرهیم

 ”!ارانایبا من ازدواج کن ت کنمیخواهش م":زنهیم ادیفر یترسناک تی...و با عصبان کوبهیبه درخت م یمحکم

 شهیم رهیخ مونیکه شگفت زده شدن به س ییو با چشم ها ارهیسرش رو باال م عایحرف سر نیا دنیبا شن ارایت
که مادرت  یزیچ ی...اگر قراره برایاگر قراره سرنوشتت رو رها کن":دهیادامه م یبا بغض مردونه ا مونیکه س

 ”!طور درد نکش نیکن و ا ازدواج...پس با من یها رو کنار بزار نانتیساتر یخوایاگر م ینجنگ خوادیم

 یتا حرف کنهی،دهن باز م شهیم هیداره شب یابد یس*و*سفر به کاب نیا کنهیتر حس م شیکه هر لحظه ب ارانایت
 ری...درگیکه با همه داشت یبارز ی...تفاوت هادمتیکه د یبار نیاز اول":گهیتر از قبل م یعصب مونیبزنه که س

باعث  ی...همگیها داشت نانتیساتر نیزمموندن در سر نیکه ب یکه نوشته شده بود...شک یبودنت با سرنوشت
اراده و طبق سرنوشت مجبور به دوست  یکه ب ی..اما نه قلبارانایاحساس شد...من قلب دارم ت نیبوجود اومدن ا

ازدواج بودم اما امروز مساله،  نیا تیتر در اولو شیپله از هرولد ب کینبود من  یداشتن تو بشه....اگر سرنوشت
که  یزیهاست..چ نانتیها و ساتر ناندیپازل به خاطر آرامش ف نی...جور شدن استین ردو نف ای کی یمساله 

ها بهت  نیمساله رو زودتر از ا نیداشتم که ا مینزدم...تصم یو حرف دمیاطرش کنار کشمن تا به امروز به خ
 زیهمه چ دتمتوجه داستان سرنوشت شدم....خو میگشتیبرم بیاز باغ س میکه داشت یبگم...اما اون روز وقت

سرنوشت نوشته  نیکه ا نهیبر ا یلیخودش دل نیو ا ی..تو اون روز با درخت سخن گو حرف زدیکرد فیرو تعر
با من  یشگی.....همون روز براساس همون سرنوشت همرهیرناپذییکه تغ نیداره..و از همه بدتر ا تیشده واقع

اراده وجود  یکه ب یمادرت...از هرولد و قلب از.یگفت یبود دهید یوحش ی اچهیکه در در یزیو از چ یصحبت کرد
که با هرولد مقابله  یمغرور شدم.. ..تو از من خواست ی...و حتدمیشدم..ترس نیداره....شگفت زده شدم..خشمگ

دوم بشکنم...نابودش کنم تا سرنوشت نوشته شده محو بشه......چقدر باخودم کلنجار  یکنم...هرولد رو برا
رو انتخاب  یکیهم بهش ضربه زدم... گهیبار د کیکه  یکه دوستش دارم و دوست یحرف کس نیرفتم که ب
...بهتر یحرف رو زد نیکه ا یکه نظرت عوض شده و خودخواه بود یو به من گفت یاون روز برگشت یکنم...فردا
....تو رهیذناپ رییسرنوشت تغ نیبدتر هم شده بودم چرا که ..باور کردم....من باور کردم که ا دیشا ینشدم..حت

که بلد  ییقصر با تمام جادوها یهرولد تو دمیکه د ی...وقت دیاز سرنوشت هم جدا بش دیتونیو هرولد هرگز نم
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 افتیترس و اضطراب رو از قصر هرولد در یتو اون طور شبانه انرژ دمیکه د یکنه..وقت یبود نتونست تو رو زخم
داستان  نیا ی...باور کردم که من تودمیها رو د زیچ نیا ی هکه هم ی...وقتیزاریکمک پا به اونجا م یو برا یکنیم

جلو  زیهمه چ خوادیگرفتم فراموشت کنم....بزارم اون طور که سرنوشت م می...تصمدمیندارم...کنار کش ییجا
 یو برا یسرنوشت رو رها کن یخوایکه م شنومینقطه بر خالف انتظارم از تو م نیا یبره...اما امروز..االن..تو

ه سرنوشتت ب ی...حاضر یبا هوگو ازدواج کن ینابود نشن...حاضر سیتوسط هافر نکهیا ی...برا نانتیساتر
داستان جور  نیحال...اگر قراره ا نیبشه باهاش مقابله کرد..با ا دونمیم دیکه هنوزم بع ی... سرنوشتیپشت کن

 ی...اون هم در کمال خودخواهتنهافکر... عاشق ...و  یب نانتیساتر کینوشته بشه ...پس من هم مثل  یا گهید
 ”!یکه با من ازدواج کن خوامیازت م

قلبش که به  یاراده دستش رو رو یشده ،ب رهیخ مونیو با بغض به س زهیریکه فقط اشک م یدر حال ارانایت
 ”!مونیبس کن س":گهیم شهیهم نم دهیشن یکه حت ییو با صدا کشهیم کنهیشدت درد م

...اما حاضرم ارانایت ستمین یمن آدم خودخواه":گهیبا داد م دهیرو اصال نشن ارانایت یکه مشخصه صدا مونیس
رو فراموش  زیو همه چ مرغی..جنگ و سمیتونی..ما ممیتونیها فرار کنم......ما م نانتیساتر نیبه خاطر تو از سرزم

 ”!...ستین یکار سخت یکه دار ییها زیکار رو کردم..رها کردن تمام چ نیبار ا کی...من میکن

 ”!مونیبس کن س کنمیخواهش م":گهیم یبلند تر یبار با صدا نیو ا شهیاز درد صورتش مچاله م ارانایت

هم  دیموتران...شا نیسرزم":دهینشده پس بدون توجه ادامه م ارانایت یکه هنوز متوجه ناراحت مونیس
....من ارایت میدور بش یزندگ نیاز ا میتونی...ما ممیکنیکه ممکنه فرار م ییجا نیت روس....نه...نه...به دور تر

و  میسرنوشت رو تمومش کن نیا ایب دهبار هم که ش کی یدوباره بلدم...برا یزندگ کی یرو برا یادیز یجاها
 ”!میخودخواه باش

که در حال  یو خون زارهیقلبش م یشده...دستش رو رو یقبل زخم یمثل دفعه  کنهیبار حس م نیکه ا ارانایت
زخم  کی اریاخت یشکافته شدن ب یعنی نیشده...ا یدوباره جار اتی....حرهیگیدستش رو در برم یتمام انهیجر
 ... دیجد

 "مونیبس کن س": کشهیم ادیبار فر نیاز شدت بُهت ا ارانایو ت شهیم دهیچیپ ارانایقلب ت یتو یبیعج درد

 ... شهیدست هاش م یکه رو یو خون ارانایکه تازه متوجه درد ت مونیس

..من...خواهش ی،بانو ارانایحا...حالت خو...خوبه...ت":گهیو با ترس م نهیشیزانو هاش م یسرعت رو به
 ”!......حرف بزنارای..تدی..با من صحبت کنکنمیم

 یپر از خون نی......زمشهیهوش م ی...بکشهیهمون طور که تمام لباسش رو خون فرا گرفته....و درد م ارانایت
 ....ها قطره قطره باارزشه نانتیکه به قول ساتر شهیم

مادرش  یگذشته  قیاز حقا یسر کیدوباره با  ارای...تا تشنیمحو م ارانایت یچشم ها یاز جلو ریصاوها و ت صدا
 ...رو به رو بشه

گذشته  نیا ایکه آ دونهیکس نم چیبشن.....ه یتداع ارایت یبار قراره کدوم خاطرات برا نیا دونهیکس نم چیه
.....زمان در حال دونهیکس نم چیطور با مرگ دست و پنجه نرم کنه....ه نیا ارایقدر ارزشش رو داره که ت نیا
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 ه؟بازیمعما حل شدن نیا اینمونده...آ یبازگشت باق یبرا یادی..فرصت زشهیتر از هم عیسر یحت دیگذره..شا
 ...دونهیکس نم چیهم ه

 ییای.. ...دنرهیفرو م بیعج یو به خلسه ا بندهیاراده چشم هاش رو م یب ارانایکه ت نهیکه مشخصه ا یزیچ تنها
درد  نیا یبا تمام دیکه با یساله ا 18....و دست آخر دختر مونیکه توش پر از معماست....هرولد....هوگو ...س

 !.......ها رو به رو بشه

 !در گذشته ارانایت

 ...اتاق مشاوره؟ دارهیچند قدم به جلو بر م ارانایت

 کنه؟یم کاریچ نجایا اون

 ....باشه ایبا یاالن تو دیبا ارانایت

 ....هیخال اتاق

 ....زنهیچشم م یکه در وسط اتاق قرار گفته...بدجور تو یبزرگ زیم

 ...نهیهمه جا رو بب یبه خوب متونهین ارانایهم ت دیاتاق با مه پر شده..شا یفضا دیشا

 ...کشهیکه خاک تمام وجودش رو در برگرفته م یزیبه م یو دست رهیجلو م ارانایت

 ....قرار داده شده زیم یها رو نانتیساتر نیاز سرزم یبزرگ ی نقشه

 ....کنهیفرق م دهید ارانایکه ت یزیبا چ یلیخ نجایا

 .....دی...شا دیشا

 ...رو احساس کنه یرییتغ نیتر کیکوچ دیتا شا رهیگینظر م ریاتاق رو ز یتمام ارانایت

 ...شهیشم وارد اتاق مبا خ ارانایو ا شهیم دهیناگهان در کوب که

 ....شهیم رهیشگفت زده به مادرش خ ارایت

 ....شهیپدر شارل وارد اتاق م کیپشت سرش ار که

 ...کنهینگاه م کیو به ار گردهیخشم بر م یاز رو ارایا

...بعد ادیکه من از شما خوشم م نیقبول کن نیخوایچرا نم":گهیم یو به آرام شهیم رهیخ ارانایبا التماس به ا کیار
 یها کار ها نانتیساتر یکه حاضر شدم باهاش ازدواج کنم...من برا دیبود یاز مرگ همسرم ....شما تنها کس

 نیسرزم یاداره  یهاتون برا تیمسئول تونهیشما م اردر کن یپادشاه واقع کیمن....بودن  یانجام دادم بانو یادیز
 ”!من یشما رو خوشبخت کنه بانو تونهی،عشق من م نیها سبک تر کنه...گذشته از ا نانتیساتر
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دوست ندارم بدونم که  چی....هکیتمومش کن ار":کشهیم ادیشده با خشم فر یکه مشخصه کامال عصب ارانایا
ها بوده  نانتیساتر نیسرزم یبه پادشاه دنیبه خاطر رس یهمگ یکنیم انشیب یکه امروز دار یتمام عشق

 ”!باشه

 نیسرزم یشما و پادشاه یهمسر اقتیاز من ل شیب یچه کس":گهیم یبه جانبو با حق  ادیجلو تر م یکم کیار
 "من؟ یها رو داره بانو نانتیساتر

 تی...تا دستور ندادم که زندانکی..اررونیبرو ب":کشهیتوانش داد م یبا تمام هیکه کامال مشخصه عصبان ارانایا
به فکر کمک کردن  نکهیا یو تو...تو به جا شهیها شروع م ناندیجنگ با ف یاتاق رو ترک کن....به زود نیکنن،ا
وقت با  چی...من هیآلورا رو هم نداشت اقتیل وبگم که ت تونمیم ی...حت؟همسرتی....به فکر ازدواج کردنیباش

عاشق باشه ازدواج  تونهیکه نم کنهیکه فکر م یسرت فرو کن....من با مرد یرو تو نی...اکیار کنمیتو ازدواج نم
 ”!ینکن تیشارل رو مثل خودت ترب یکه بتون وارمدی....امکنمینم

سال به تو و  10عشق؟چقدر مهمه؟من ":گهیم حانهیوق یلیخ شهیم یعصب ارانایحرف ا نیا دنیکه از شن کیار
 یکه همه  کنمیم یطور نشه کار نی...اگر اارانایا رمیخدمت کردم...بهتره که امروز پاداشش رو بگ نیسرزم نیا

 ”!گمیم یچ یکه بفهم دوارمیها با هم نابود بشن...ام نانتیسار

...درست شیسال پ نیکه عاشقت بودم...چند یوقت":زنهیتر از قبل داد م یحرف عصب نیا دنیاز شن ارانایا
...تو با آلورا ازدواج میها رو اداره کن نانتیساتر نیسرزم نیو با هم ا یداشتم تا در کنارم باش ازیکه به تو ن یوقت
 یکه داشت ییها زیو تمام چ رمیبگ میتصم یساساح تونستمی...م یها بود نانتیساتر نیسرزم ری...تو وزیکرد

 یزیکه دوستش داشتم...اون چ یکه متوجه شدم مرد هیکار رو نکردم..و اما امروز...روز نیرو نابود کنم...اما ا
چون قطعا امروز احساسم  رمیبگ میمتص یامروز هم احساس یکه نگذار خوامی...ازت م کردمیکه تصور م ستین

 ”!کیکنم ار دتیکه ممکنه تبع ینقطه ا نیتر دورحاضره من ،تو رو به 

 نیآخر نی...استیکار به نفعت ن نی....اارانایا ستیبه نفعت ن":گهیو م زنهیم یحرف پوزخند نیا دنیبا شن کیار
 ”!دمیکه بهت م یهشدار

 ارهیو دست راستش رو باال م شهیم ی،به شدت عصبان کشهیم ینیسنگ یکه از خشم نفس ها یدر حال ارانایا
 ”!وسیتیه":کشهیم ادیو فر

به سمت صورت  یاز انرژ یشده و موج رید گهیاما د شهیکه مشخص کامال جا خورده چشم هاش گرد م کیار
 ....سوزهیکامال م کیو سمت راست صورت ار برهیحمله م کیار

 ادیشده فر جادیصورتش ا یکه از سوختگ یرو نداشته با سوزش یزیچ نیکه انگار اصال انتظار همچ کیار
 "ارا؟یکه ابرازش کردم ا هیجواب عشق نیا":کشهیم

و با لرزش  ارهیم نییپا یکرده...دستش رو به آرام یبهته و تازه متوجه شده چه کار یکه خودش هم تو ارانایا
 ی...ترک کن و نه توکیاتاق رو ترک کن ار نی....ایکه ممکنه مرتکبش بش یجواب اشتباه نیا":گهیم یواضح

هم  یکه به من داشت یاگر عشق ینکن!حت یاز من خواستگار گهید یجا چی..و نه هیسالن اصل یباغ...و نه تو
که من  ییها زیتمام اون چ شهیکه باعث م یدار یبا تو ازدواج کنم....تو فرزند پسر تونستمیبود من نم یواقع
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بشه....شارل  نیسرزم نیا یدارم که بتونه ملکه  ازین ی....من به دخترزهیبه هم بر کنمیبراش دارم تالش م
 ”!...رهیبر عهده بگ وها ر نانتیساتر یپادشاه دینبا

بزنه از اتاق خارج  یحرف گهید یکلمه  کی نکهیصورتش در حال گُر گرفتنه بدون ا یکه تمام یدر حال کیار
 ....شهیم

 نیهاست...ا ناندیبا ف وندیاون دختر تنها راه پ"دلش حرفش رو ادامه بده: یتو تونهیه تنها مک مونهیم ییارانایا و
 ناندیاز ف یتا با پسر شهیزاده م ندهیکه در آ ی....معامله با سرنوشت...دخترگفتیکه درخت سخن گو م هیزیچ

 تیشخص دنی...اما من امروز با درهیصورت بگ جبارا ایازدواج بر حسب سرنوشت و  نیا دیها ازدواج کنه...شا
 ”!...نشسته دخترم یدیمف یها زیسرنوشت چ نیا یدر شد ها و نشد ها یمتوجه شدم که گاه کیار یواقع

بزرگ از  ی...عکسندازهیم وارید یبه قاب عکس رو ی...نگاهچکهیاز صورتش م یاشک یکه قطره  یدر حال ارانایا
 ....ها نانتیساتر نیسرزم

 ...تا از اتاق خارج بشه دهگر یبرم ارایا

 کنمیمادر....خواهش م":گهیو با ترس م شهیم کینزد ادیکم رنگ به نظر م یهاله ا هیبه مادرش که شب ارانایت
 ”!دیکار رو نکن نیکه ا

 نی....با نگاهش جزءجزء سرزمشهیخم م زیم یرو یخاک ینقشه  یرو نهیبیرو نم ارانایکه انگار اصال ت ارانایا
 ...رهیو دست آخر به سمت در م ارهیبار اسم سرنوشت رو به زبون م کیلب  ری..ز کنهیم یها رو بررس ناتیساتر

...من رو کنمیمادر ...خواهش م":گهیثابت کنه وجود داره التماس گونه م خوادیکه انگار م یدر حال ارانایت
 ”!...دیکار رو نکن نی....اکنمیتنهام....مادر خواهش م یلی....من خنبدیبب

 رهیچند لحظه خ ستادهیتوش ا ارانایکه ت یو به نقطه ا گردهیباشه بر م دهیشن ییکه انگار صدا یدر حال ارانایا
 ...شهیم

 ...رهیقرار گرفته م ارانایکه کنار ت یا یبعد هم به سرعت به سمت صندل و

 ...کشهیهوا کنار م یب ارانایت

 ...ندازهیو به گردنش م دارهیافتاده بر م یصندل یرو که رو اتشیگردنبد ح عایسر ارایا

چه خبره با  شهیکه متوجه م ی....و درست وقتبرهیگردنش م یکه تو یبا بهت دست به گردنبند خاموش ارانایت
 ”!درسته؟ ینیبیخواب...تو من رو نم هیگذشته است...مثل  نجایمادر...ا":گهیبغض م

 ....ستادهیکه پشت در ا نهیبیرو م یساله ا 10 یو با باز کردن در پسر بچه  رهیبه سرعت به سمت در م ارانایا

 "مون؟یس":گهیو با خودش م شهیم کیبه در نزد عایسر ارایت

 ....تا با پسرکوچولو هم قد بشه شهیزانوهاش خم م یو رو زنهیم یلبخند ارانایا

رنگ  یمشک ی....و با در نظر گرفتن موها ادیتر م کینزد یکم هیپسر کوچولو ک نیا نهیکه مشتاق کامال بب ارانایت
 ”!من...شارل یاوه خدا":گهیپسر بچه با بهت م
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 "ز؟یشارل عز یکنیم کاریچ نجایا":گهیرو به پسر بچه م ارایدرست پشت سر ت ارانایا

 ی...شما ملکه دیکرد یشما پدر من رو زخم":گهیبا خشم م هیعصبان یزیکه مشخصه از چ یدر حال شارل
...شما هرگز پدر من رو دوست دیکار رو کرد نیکه شما ا دمی...من ددیها هست نانتیساتر یبرا یبدجنس

 ”!...دیندار

 دهیبه پدرش صدمه رس کنهیکه فکر م یدر جواب کودک دونهیپسربچه است نم یکه کامال مبهوت حرف ها ارانایا
 یستیکه فال گوش وا نیا":گهیم دیعد با تردو ب دهیخاطر ابتدا آب دهنش رو قورت م نیبگه،به هم دیبا یچ

 ”!زیشارل عز ستین یاصال کار خوب

که  کنمیمن به همه ثابت م":گهیم تیبا عصبان کنهیپدرش فکر م یکه تنها به صورت سوخته  یدر حال شارل
 ”!ادی...من از شما بدم منیشما چقدر بدجنس هست

 یبیو با حالت غم عج دهیتنها سرش رو تکون م ارانایشه،ایجمالت با حالت دو از اتاق دور م نیبا گفتن ا شارل
 ....شهیاز اتاق خارج م

 ....مونهیاتاق تنها م یتو ارانایو ت بندهیرو م در

 ”!انجا داده یچه کار اشتباه قایشارل دق"که دو به َشکه و هنوز براش سواله که  ییارانایت

 ...شهیم کیتار زیدر...همه چ ی رهیدستگ ی...و با گذاشتن دستش رو رورهیبه سمت در اتاق م یبه آرام ارایت

 !رو بسازه شیعجب ی ندهیمبهم باز گشته تا آ یگذشته  کیکه از  انگار

 یمانیپش کیو  مونیس

 ...کنهیقلبش حس م یرو تو یبیدرد عج ارانایت

 ....تر مچاله کنه شیخودش رو ب شهیباعث م یبیعج سوز

 ...در حال تماس با قلبشه یدردناک زیاز سرما چ ریبه غ کنهیم حس

 ....کنهیچشم هاش رو باز م یسخت به

 .....باشه تیواقع ادیاما به نظر م نهیبیم تار

 ....رو دوباره بدست آورده شیکه کالبد واقع کنهیم حس

 ....کنهیو باز م بندهیبار چشم هاش رو م چند

رو زمزمه  ییکه چشم هاش رو بسته و کف جفت دست هاش رو جلوش گرفته و ورد ها یرو در حال مونیس
 ...شهیساطع م مونیس یاز کف دست ها یبی....نور عجنهیبیم کنهیم

 ”!مونیس":گهیم یو به سخت دهیلب هاش رو تکون م یبه آرام ارایت
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من..شما  یبانو":گهیم یو با ترس واضح کنهیباز م چشم عایسر ارانایخسته و ناتوان ت یصدا دنیبا شن مونیس
 ”!دیبه هوش اومد

قطع شده و به  یزی...خون رکشهیم نشیبه لباس خون یو دست دهیآب دهانش رو قورت م یبه سخت ارانایت
 ...شده درون قلب بسته شده جادیبلد بوده...زخم ا مونیکه س ییکمک جادوها

 ....اما هنوز توان بلند شدن نداره کشهیم یاز سر آسودگ ینفس ارانایت

 یاز دست خودش به سمت تنه  تیعصبان یرو بدست آورده از رو شیاریواقعا هوش ارایت نهیبیکه م مونیس
 ”!...تی...خرتیخر":گهیو پشت سر هم با داد م زنهیو چند بار بهش لگد م رهیدرخت پشت سرش م

 "تو؟ یخواستگار ایسفر  نیاومدن مون به ا":گهیو با تمام توانش م زنهیم یپوزخند ارانایت

 رهیخ ینامعلوم یقبلش خجالت زده است..به نقطه  قهیکه کامال مشخصه از رفتار چند دق یدر حال مونیس
 یبانو دی..من رو ببخشزدمیاون حرف ها رو م دیکه نبا دمیفهم دیخواب تمیکه عصبان یوقت":گهیو با بغض م شهیم

 ”!من

 کیشارل ":گهیم مونیرو به س نهیبش یبه سخت کنهیم یکه سع یو بعد در حال کنهیچند لحظه سکوت م ارانایت
 ”!مونیبزرگ کرده س یلیاشتباه خ

که من  ییبزرگ تر از خطا یعنی":گهیم زنهیکه انگار داره به خودش طعنه م یو در حال زنهیم یپوزخند مونیس
 "مرتکب شدم؟ شیپ قهیچند دق

من رو متوجه کنه که  خوادیکرده اما مادرم م یچه کار دونمینم":گهیم مونیبدون توجه به عذاب وجدان س ارانایت
که از دست  دمیجبران بشه.. من دوباره به گذشته رفتم...اونجا مادرم رو د دیکرده که با یاشتباه کیشارل 

 نانتیساتر نیهم پادشاه سرزم کیه و ارکن دواجاز مادرم خواست تا باهاش از  کیبود...ار یپدر شارل عصبان کیار
با  خواستیبرسه...اون م یبعد از پدرش به پادشاه دیشارل نبا گفتیها بشه اما مادرم قبول نکرد....مادرم م

من متولد بشم تا با هرولد  خواستیداشته باشه ...اون م یبه فرزند یازدواج کنه که بتونه تنها دختر یمرد
 زی....همه چمونیس رهیرناپذییسرنوشت تغ نیبشه...ا جادیها ا نانتیها و ساتر ناندیف نیب وندیازدواج کنم..و پ

هوگو  ایبا تو و  تونمینم یطیشرا چی....من تحت هفتهیاتفاق ب نیدر کنار هم قرار گرفته تا ا شیاز مدت ها پ
 ....ازدواج کنم

...و واقعا ناراحتم که حرف دونمیم":گهیم ی..به سختکشهیم نیکه کف کفشش رو مدام به زم یدر حال مونیس
 ”!من یبانو دیری...عذر من رو بپذشدیزده م دیرو زدم که نبا ییها

...تو مونیس":گهیو م رهیم مونیو به سمت س شهیبلند م یبه سخت کشهیم ریکه تمام وجودش ت یدر حال ارانایت
...بلکه ستیها ن نانتیساتر نیملکه از سرزم کیقطعا  یکه به دنبالش یزی....چیهست یمرد خوب و مهربون

...من مونیس یکنیم داشی..قطعا پیقصر به دنبال اون دختر بگرد یکه بتونه خوشبختت کنه...بهتره تو یدختر
 ”!مطمئنم

 ”!من یبانو هیمنظورتون چ":گهیم دیهم رفته با ترد یاخم هاش تو ارانایت یکه از حرف ها مونیس
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 ”!یشیاحتماال خودت متوجه م":گهیمرموز م یلیخ رهیبه طرف باغ م یختبه س یو درحال کنهیم یخنده ا ارانایت

 و عشق؟ هوگو

 نهیبیرو کامال پوشونده...از دور هوگو رو م شیو با شنلش لباس خون کنهیکه لباسش رو مرتب م یدر حال ارانایت

.... 

 ....کنهیسکوت م حایناراحته اما ترج یلیکه مشخصه خ مونیس

با  شمیمجبور م یادامه بد افتیق نیاگر به هم":گهیم یو به شوخ ندازهیم مونیبه صورت پکر س ینگاه ارانایت
 ”!...ی...بهتره اونجا فقط لبخند بزنمونیهوگو ازدواج کنم س

 یعصبان یلیمن....هرولد خ یماجرا نداره بانو نیا یقطعا بازتاب خوب":گهیو م زنهیم یلبخند کوتاه مونیس
 ”!شهیم

 ناندیف نیمرد از طرف سرزم کیکه مثل  یتا زمان":گهیم یو به راحت ندازهیباال م یالیخ یشونه هاش رو با ب ارانایت
 ”!...مونیبشه س یعصبان تونهینکنه نم یها از من خواستگار

که پا به قصر  یهرولد..اون شب یعنی":گهیم دیبا ترد کنهیموهاش فرو م یکه دستش رو تو یدر حال مونیس
شما رو گروگان  ونی..اسبتون فرار کرد و...هدیممنوعه رفت ی...و بعد هم به سمت جنگل هادیها گذاشت ناندیف

 "نکرد؟ یهرولد اون شب از شما خواستگار یعنیگرفت...

 یهرولد هنوز حرف":گهیم یبشه به آرام رهیخ نیبه زم کنهیم یکه سع یو در حال شهیعوض م اراناینگاه ت رنگ
 ”!مونینزده س

 ”!...نکنه اون شب هم با شما دعوا کرده":گهیو با خشم م شهیم یعصبان مونیس

..فقط هرولد هنوز با خودش ستیطور ن نی...نه....نه....ا":گهیم عیسر یلیو خ ارهیسرش رو باال م عایسر ارانایت
 ”!نیهم ومدهیکنار ن

 ”!وونهید یپسره ":گهیم یو با خشم آشکار دهیسرش رو تکون م یکم مونیس

 "م؟یبا هوگو حرف بزن دیکه چطور با میتمرکز کن نیا یبهتره رو":گهیو با غم م زنهیم یلبخند ارانایت

 ”!شهیمثل هم":گهیم یو به شوخ ندازهیباال م یشونه ا مونیس

چند لحظه  تونمیم":گهیم یبلند یو با صدا رهیبه سمت هوگو م دیو با ترد ندازهیم مونیبه س ینگاه ارانایت
 "؟ رمیوقتتون رو بگ

 گردهیپشت سرش برم یصدا دنیبا شن عایست،سریکامال قد بلنده و برخالف پدرش اصال چاق ن یکه مرد هوگو
 ”!شهیخم م یبه احترام کم ارانایسر ت یتاج رو دنیو با د ارهیم نییرو پا رکمانشیو ت

 !شهیخم م یکم ایاحترام به پسر پادشاه با یهم برا ارانایت

 ”!افتاده باشه یاتفاق مهم دی....باایبا نیملکه..در سرزم کی":گهیو با تعجب م کنهیم یدست شیپ هوگو
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باهاتون صحبت کنم  دیبا":گهیپس با آرامش م نهیبیغرور رو هم نم یکه در پسر رو به روش ذره ا ارانایت
 ”!اومدم ایبا به یمهم یمساله  یها هستم و برا نانتیساتر نیسرزم یسرورم...من ملکه 

 نیبار به اون سرزم نیبله...بله...من چند":گهیو م زنهیم یلبخند واضح نانتیساتر نیاسم سرزم دنیبا شن هوگو
....من ادیخوشم نم یآنچنان یو سفر ها فاتیاز تشر یلی...خایسفر کردم..البته نه به عنوان فرزند پادشاه با

 ”!من یهستن....بانو یها مردمان مهربان نانتیهستم ..ساتر ییعاشق ماجراجو

ما رو از  نیخوشحالم که سرزم":گهیم یهوگو باعث شده آرامشش دو چندان بشه با لحن آرام یکه سادگ ارانایت
...و دست آخر هم متوجه میهست مرغیبه نام س یبه دنبال پرنده ا مونی...من و جادوگر سقتای..حق دیدید کینزد
که لطفا اون پرنده  نهیما از شما ا خواستشما پناه آورده ....در  نیشده و به سرزم یپرنده زخم نیکه ا میشد

 ”!دیرو به ما پس بد

 ی....پس اون پرنده مرغیس":گهیو م ارهیتر م نییکه نگاهش متفکر شده کمانش رو پا یدر حال هوگو
کردم..در حال شکار بودم که متوجه اون  داشیدرخت بلوط پ یجنگل ها یتو شی...چند روز پمرغهیبزرگ...س

پرنده رو به شما پس  ن....البته ...اومیو بهش آب و غذا داد میشده بود...درمانش کرد یپرنده شدم...زخم
 "ه؟ی...حاال مساله چمیدیم

 خوب...من با پدرتون صحبت":گهیم یبه سخت گردهیدوباره برم شیحرف نگران نیا دنیکه با شن یدر حال ارانایت
 ”!رو گذاشتن یطیرو به ما پس بدن شرا مرغیس نکهیا یبرا شونیکردم و متاسفانه ا

 شونی....اشونیا":دهیادامه م یو به سخت ندازهیم ینگاه مونیبه س ارانایکه ت رهیهم م یتو یهوگو کم یها اخم
 ”!دنیرو به ما پس م مرغی...س میمن و شما با هم ازدواج کن نکهیشرط گذاشتن که تنها در صورت ا

 "ه؟یو نظر شما چ":گهیهم رفته م یتو یکه به شدت صورتش قرمز شده با اخم ها هوگو

روزه...بهش فکر کرد جناب  کیکه بشه  ستین یمساله ا نی...ا":گهیو با لکنت م کنهیهول م عایسر ارانایت
 ”!هوگو

پدرم مدت هاست ":گهیم دیو با ترد کشهیم شیقهوه ا یموها یتو ی..دستکنهیاخم هاش رو باز م یکه کم هوگو
مهربان و  یراحت بشه...ازدواج با ملکه  الشیتا از بابت من خ گردهیمن م یهمسر یبرا یکه به دنبال دختر

عالقه مند هستم  یا گهید خصخوب....من به ش یمن ول یبانو هیهر مرد یمثل شما قطعا آرزو یا دهیفهم
 ”!بانو

تا معامله رو  دیبا پدرتون صحبت کن دیتونی...شما مهیعال نیا":گهیم یو با خوشحال زنهیم یلبخند واضح ارانایت
 ”!رو به ما بده مرغیس یا گهید زیچ یعوض کنه و در ازا

و  ضهیکار رو انجام بدم ...پدرم به شدت مر نیا تونمیمن نم":گهیو م دهیسرش رو تکون م یبیبا غم عج هوگو
ها ازدواج کنم ممکنه باعث بشه حالش بدتر  نانتیساتر نیسرزم یها مهیاز ند یکیبا  خوامیمن م نکهیا دنیشن

 ”!هم بشه

بره و در اون صورت..در اون  ایکه پدرتون از دن دیشما منتظر هست یعنی":گهیم عایکه شگفت زده شده سر ارانایت
 "؟ دیصورت ازدواج کن
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 یها مهیاز ند یکی دی..گفتدیببخش":گهیم دیو با ترد ادیجلو م یکه متوجه حرف هوگو شده کم مونیس
 "قصر؟منظور شما کدوم دختره سرورم؟

 رهیگیدر حال فرار م یاز خرگوش ها یکیکه کمان رو به سمت  یو در حال کنهیدر کمانش فرو م یریت هوگو
فروش  یبازارچه  یها داشتم با اون دختر آشنا شدم....تو نانتیساتر نیکه به سرزم یسفر نیدر آخر":گهیم

که باهاش  ی..وقتدیرسیم نظربه  ی...دختر مهربان و آرومگشتیخودش م یبرا ییبایپارچه به دنبال لباس ز
 کیپدرم از  یآل ها دهیبر خالف ا یاگر روز شمی...خوشحال مهیدنیکه اسمش س دمیصحبت کردم فهم یکم

 ”!ازدواج ،بتونم با اون دختر ازدواج کنم یدختر مناسب برا

قصر خوشش اومده  یها مهیاز ند یکی یدنیاز س یمنتظره ا ریهوگو به شکل کامال غ شهیتازه متوجه م که ارانایت
 میتونستیها رو م نانتیقصر ساتر یاز مقام ها یکیاگر  دی...شاهیدختر مهربون و خوب یدنیس":گهیم یبا خوشحال
 ”!...شدیم دی...شادی..شامیبهش بد

وقت به  چیها ه نانتیستر نیدرجه در سرزم عیممکنه...ترف ریغ نیا":گهیم یو با نگران دهیتکون م یسر مونیس
 ”!من یاند بانو تیو ساشا در اولو یها...سوف مهیدادن ند عیترف ی..در ضمن...برارهیگیسرعت صورت نم نیا

 نی..امیدرجه بد عیچطوره هر سه خدمتکار رو با هم ترف":گهیم یجد یلیو بعد خ رهیبه فکر فرو م یاندک ارانایت
کنم..اون  هیتنب نیتر از ا شیرو ب یسوف دمیم حی...گرچه واقعا ترجشهینم عیترف نیا لیهم متوجه دل یکس یطور

 ”!که انجام داده ییها یهم به خاطر پنهون کار

 "من؟ یبانو نیدر نظر گرفت یدنیس یبرا یعیچه ترف قایدق":گهیو م رهیگیموضع م عایسر مونیس

ها  نانتیساتر یموقت ملکه  نیجانش":گهیو م ندازهیگفت و گوئه م نیا ی جهیکه منتظر نتبه هوگو  ینگاه ارایت
 "چطوره؟

 نانتیممکنه..ساتر ریغ نی....اارانایوجود نداره ت یمقام نیچن":گهیو با تعجب م شهیچشم هاش گرد م مونیس
 ”!...شنیها شگفت زده م

شارل بهتر  یطور نی....ادیکن ریرو مشاور وز یدنیبهتره س":گهیم دیو با ترد پرهیم مونیوسط حرف س هوگو
 ”!کنه یدگیها رس نانتیساتر نیمسائل سرزم یبه تمام تونهیم

 یمقام نیچن یبرا یممکنه سرورم...سوف ریهم غ نیا":گهیم یو به شوخ کنهیم یمحو یخنده  مونیس
 ”!جادو کردن بلده یبکنه....اون فقط تا حدود یبه شارل کمک تونهیاصال نم یدنیبهتره...س

هم  یشده و فرزند ری....آرتور پهیعال":گهیکشف کرده باشه م یزیکه چ یو در حال دهیتکون م یسر ارانایت
 ”!جادو در قصر،چطوره؟ ی...معلم قصر بشه....معلم اصلیدنینداره...بهتره س

 ”!...چارهیب رمردیرو بفهمه..پ یزیچ نی...اگر چنکنهیم آرتور دق":گهیو م ندازهیپاش م ریبه ز ینگاه مونیس

 ”!...منم موافقمهیفکر خوب نیا":گهیو م کنهیم دییرو تا ارانای،نظر ت مونیس یبدون توجه به حرف ها هوگو

بگو به دستور ملکه  هیها برگرد و به بق نانتیساتر نیتو به سرزم":گهیم مونیو رو به س زنهیم یلبخند ارانایت
 نیرخ بده چن سیکه ممکنه با هافر یمقام داده بشن...بگو به علت جنگ عیترف مهیهر سه ند عایسر دیبا ارانایت
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طور  نیکه ا دوارمیام یعنی....میگردیبرم مرغیس اب گهیو تا چند ساعت د مونمیم نجایالزمه....من هم ا یعیترف
 دوارمیام یعنی...دونمی...نمادیصحبت کن...فکر کنم که اون دختر هم از هوگو خوشش ب یدنیبا س یبشه..راست

بر  یهم بگو که من به زود نانتینگه...به مردم ساتر یزیچ یطور باشه...فقط بهش بگو که فعال به کس نیکه ا
 ”!...ریبه کار بگ دقت و عجله رو هم زمان با هم مونیسفر کردم ...س ایبه با یمهم ی سالهم یو برا گردمیم

 "من شما رو تنها بزارم؟ یعنی":گهیم دیکه مشخصه نگرانه با ترد مونیس

 "مون؟یجناب س میدار یا گهید یچاره ":گهیم مونیو رو به س کنهیاخم م یکم ارانایت

درخت بلوط  کیو همون طور که به سمت اسبش که به  ندازهیبه هوگو م یو نگاه دهیتکون م یسر مونیس
 ”!رهیداره جلو م یبیبه شکل عج زیملکه شده همه چ یاز وقت":گهیبا غرغر م دوهیبسته شده م

که بهت محول شده  یا فهیبعد از انجام دادن وظ":گهیم یبه شوخ دهیرو کامال شن مونیس یکه صدا ارانایت
 رمیبگ یجد میتصم هیبرات اون تو بمون تا من برگردم و  یبه زندان هاست برو و چند ساعت مایتق*س*م
 ”!مونیس

 ...تازونهیها م نانتیساتر نیو با تمام سرعت به سمت سرزم دهیتکون م یدست مونیس

 ...بیپازل عج کیبا جور کردن  مونهیم ارانایاما ت و

 و همسر پسربزرگش بشه؟ ایبا یمعلم جادو ملکه  کی کنهیمونداس قبول م ایآ

 آخر مونداس شرط

 ...شهیم رهینگران باشه خ ادیو به پسرش که واقعا به نظر م کنهیم یبار طول و عرض اتاق رو ط نیچند مونداس

 یشگیو دست آخر با همون غرور هم ندازهیم ینگاه ستادهیرو به روش ا تیکه با جد ارانایهم به ت یبار چند
ازدواج پسرم  یرو در ازا مرغی....و سمیایاون دختر ب یپسرم به خواستگار یخوب...حاضرم که برا اریبس":گهیم

 نشیسرزم یملکه  یواقع یملکه  کی داشتدوست  ایباشه که با ادتونی....اما میبا اون دختر به شما اهدا کن
...من دیدیرسینم مرغینداشت قطعا شما هم به س یکه اگر پسرم به اون دختر عالقه ا دیبشه...توجه داشته باش

 داریاز خواب ب تونمیکه فردا هم م ستمیشدم و مطمئن ن ری..اما چون پحاضرم پسرم با اون دختر ازدواج کنه.
ها  نانتیسار نیاز سرزم یازدواج پسرم با دختر یازدواج دارم....و شرطم برا نیا یشرط برا کینه...  ایبشم 

حالت ممکن  نیتر عیو پسرم به سر میایاون دختر ب یاز سکه و طال به خواستگار یامروز با کاروان نیکه هم نهیا
ازدواج پسرم  راسمم یتو خوادیدست دست کردن ندارم..دلم م یبرا یزمان گهیبا اون دختر ازواج کنه....من د

 ”!حضور داشته باشم

کاروان  دیتونیالبته سرورم...م":گهیم عیسر یلیخ رسهیانجام شده خوشحال به نظر م یکه کامال از معماله  ارانایت
 ”!....میکنیها برگزار م نانتیساتر نیمراسم ازدواج پسرتون رو در سرزم ی...به زود دیرو آماده کن

 !رو آزاد کنن مرغیکه س دهیو به سرباز ها دستور م زنهیاز اعماق قلبش م یلبخند مونداس

 ....دوهیحرف به سمت باغ قصر م نیا دنیبا شن ارانایت
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 ارانایدر کنار ت مایتق*س*و م ادیآسمون به پرواز در م یو تو شهیبزرگ آزاد م یاز قفس مرغیبعد س قهیدق چند
 ....نهیشیم نیزم یرو

و  کشهیم مرغیبه پر س یدست یو با خوشحال شهیبهش داره شگفت زده م مرغیکه س یهمه محبت نیاز ا ارایت
 ”!ها برت گردونم نانتیسار نی....اومدم که به سرزمارای...منم تمرغیس یشناسیمن رو م":گهیم

 ....رهیو عقب عقب م دهیعکس عمل نشون م عایحرف سر نیا دنیبا شن غمریس

 تتیاذ ی؟چیبرگرد خوادی....تو دلت نممرغیشده س یزیچ":گهیم عایمتعجب شده سر مرغیکه از رفتار س ارانایت
 "کنه؟یم

 ...کشهیم نیزم یرو رو یریتصو زشیو با نوک ت ندازهیم ارانایبه ت یبزرگش نگاه یخاکستر یبا چشم ها مرغیس

 ....فتهیم نیزم یمرد رو کیاز  یا یو نقاش انیبه حرکت در م نیزم یچند رنگ رو هیشب یزیچ

 ....دهیرنگ پوش یمشک یداره و لباس یکه قد بلند یمرد

 "مرغ؟یس هیکرده ک یفرد که تو رو زخم نیا":گهیو م ندازهیکه نمشناسش م یبه عکس دیبا ترد ینگاه ارانایت

 ”!امیلیو":سهینویم یبه آرام کشهیم نیزم یکه دوباره نوک بزرگش رو رو یدر حال مرغیس

 یوقت یول شناسمیشخص رو نم نی...من ا ام؟یلیو":گهیم یجد یلی،خ هیمرد ک نیکه هنوز متوجه نشده ا ارانایت
تو  یمن مراقبتم...راست مرغیکه دنبالش بگردن...!نگران نباش س کنمیمشخص م میها برگشت نانتیکه به ساتر

 "کجاست؟ سایتا یدونیم

 ....شهیم رهیخ ارانایو فقط به ت دهینم یپاسخ مرغیس

 "؟یگردی...با من برممرغیس میدار ازیما بهت ن":گهیم یو با نگران ندازهیم مرغیبه س ینگاه مهربان ارانایت

به  عیحرکت سر کی ی..بعد هم طشهیم رهیخ ارانایبه ت یزیو با نگاه غم انگ کنهیسرش رو کج م یکم مرغیس
 ...رهیم ارانایسمت ت

سر ما پرواز کن و  ی...باالیگردیممنونم که برم":گهیم یو به آرام کشهیم یدست مرغیقشنگ س یبه پر ها ارانایت
 "مرغ؟یسراغت..باشه س امیباغ پشت قصر بمون تا ب ی..تومیدیها رس نانتیساتر نیبه سرزم یوقت

 ... شهیتر م کینزد ارانایتنها به ت مرغیس

 ...اما از درون کامال نگرانه رسهیدر ظاهر خوشحال به نظر م ارانایت

و داره راجع به ازدواج و مراسم جشن  ستادهیا نجایقراره رخ بده اما اون ا یبه زود کنهیکه حس م هیجنگ نگران
 ....کنهیصحبت م

در حال  یبیعج یها یدلش نگران یاما تو رسهیدر ظاهرمقاوم به نظر م شهیهم ارانایکه ت دونهیکس نم چیه
 یدنیجشن ازدواج هوگو و س دوارمیام"مدام با خودش بگه: ارانایت شنیکه باعث م ییها یشکل گرفتن اند...نگران

 ”!نشه یکیراه بندازه  سیکه قراره هافر یبا جنگ
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 !با شکوه یخواستگار کی

ها  نانتیساتر نیسرزم ی...به سمت دروازه زهییپا یبا گل ها یشده ا نییتز یاها گذشته و کاروان ه ساعت
 ...کننیحرکت م

 ...یسرخ و زرد و نارنج یاز گل ها دهیپر از سکه و طال...پوش ییها درشکه

 ....کننیاعالم م یخواستگار یو پسر بزرگش رو برا ایکه ورود پادشاه با ییها یپورچیش و

 نانتیمردم ساتر ی...همه جا شلوغ شده و خوشحالکشنیدروازه جمع شدن....و هورا م یمردم در جلو ی همه
 ..کامال مشخصه ارانایها از بازگشت ت

 ...گردهیم مونینشسته و با چشم هاش به دنبال س یبزرگ یدرشکه  یتو ارانایت

 یلباس متفاوت یتو یسوف دنی...د.زنهیو لبخند م کنهیباز م ارانایت یو در درشکه رو برا ادیبه جلو م عایسر یسوف
 !انجام داده یها رو به خوب مهیترفع مقام ند مونیکه س دهی... نشون ممونهیلباس رزم م هیکه شب

همه درشکه و سر صدا  نیا ننیکه منتظرن بب یتیجمع ونیو از م کشهیم یاز سر آسودگ ینفس تازه ا ارانایت
و با حرکت  دهیو تکون م ارهیدست هاش رو باال م ارانایت دنیهم با د مونی...سنهیبیرو م مونیه،سیچ یبرا

 ....باشهکه نگران  ستیدرسته و الزم ن زیکه همه چ کنهیرو متوجه م ارانایسرش ت

که ناگهان نگاهش با نگاه هرولد  گذرهیم نجاست،یچرا ا ایپادشاه با نیکه منتظرن بب یتیجمع انیاز م یکم ارانایت
 رهیخ ارانایرنگش به ت یخاکستر یکه کامال شگفت زده شده... تنها با چشم ها ادینظر م..هرولد به کنهیم یتالق

 ......شهیم

که هرولد  کنهیبه هرولد سالم م یو به آرام ادیجلو تر م یو کم کنهیشنلش پنهان م ریرو ز شیلباس خونن ارانایت
 "کنن؟یم کاریچ نجایا نایا":گهیبگه ،م دیبا یمتوجه بشه چ نکهیبدون ا

کار  یبرا دیبا کنمیفکر م":گهیو م ندازهیبه مرد روبه روش م یکه از رفتار هول هرولد خندش گرفته نگاه ارایت
 ”!جناب هرولد نیاومده باش نجایا گهید

حس  نمیسرزم یرو از قسمت جنوب یبیتا به االن امواج عج شبیاز د":گهیو م ادیبه خودش م یکم هرولد
 میگرفت میها تصم ناندیف یجنگ رو شروع کنه...من و تمام یبه زود خوادیم سیکه هافر ادی....به نظر مکنمیم

 یمهم نیبه ا یفکر به مساله  یاکه شما به ج ادی...اما به نظر ممیشما متحد بش نیجنگ با سرزم نیا یکه تو
 ”!نیهست یا گهیمسائل د ریدرگ

ها بهتره  ناندیو ف نانتیساتر نیسرزم نیرابطه با اتحاد بدر ":گهیم تیبا جد شهیکه متوجه منظور هرولد م ارانایت
به  دیکنه...من فعال با ییشما رو راهنما تونهی....اون بهتر مدیصحبت کن یسوف دشیشارل و همکار جد ریبا وز

 ”!کنم ییرایها از مهمانانم پذ نانتیساتر یعنوان ملکه 

 نیپادشاه سرزم":گهیم شهیتر م نیکه هر لحظه داره خشمگ ییکه مشخصه صورتش قرمز شده با صدا هرولد
 "ارانا؟یت کننیم کاریچ نجایو پسر بزرگش ا ایبا
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 یبرا کنمیفکر م":گهیو م شهیم رهیبه هرولد خ یجد یلیبه خودش گرفته خ یخونسرد یکه چهره  یدر حال ارانایت
 ”!... اومده باشن یخواستگار

همه  نیاز ا یاز مردم که همگ یتیو هرولد و جمع رهیقصر م یبه سمت ورود عایجمله سر نیبا گفتن ا ارانایت
 ....زارهیشکوه به وجد اومدن رو تنها م

پر از گل و سکه  یبکشه به کالسکه ها شیکل قصر رو به آت تونهیکه م یاون لحظه است که هرولد با نگاه و
 !کنهیو دست هاش رو مشت م شهیم رهیخ

 آرتور

 ....کننیبا شکوه آماده م یخواستگار یخود را برا یهمگ کنن،ویقصر اطراق م یدر اتاق ها یها همگ مهمان

 ....دوهیبه سرعت به سمت اتاق آرتور م ارانایت

 ... کوبهیو به در م کشهیم یقیو نفس عم ستهیا یدر اتاق آرتور چند لحظه م پشت

 "من؟ یبانو":دهیپاسخ م یخسته ا یبا صدا آرتور

 "آ...آرتور؟":گهیو م کنهیباز م یو در اتاق رو به آروم زنهیم یلبخند ارانایت

 نیگرفت یخوب یلیخ میمن....تصم یبانو نیهست نیچرا غمگ":گهیو م شهیم رهیخ ارایبه ت یمیبا نگاه مال آرتور
 ریپ یلیکار خ نیا یبرا گهی...من دهیخوب یلیخ میمن معلم جادو در قصر باشه تصم یبه جا یدنیکه س نی...ا

 "! شدم

ناراحتم که فرزندت  یلی....خ یلیخ":گهیم دیو با ترد شهیم رهیآرتور خ یو به چشم ها ادیتر م کینزد یکم ارانایت
در هر صورت  رهیم نجایو از ا کنهیازدواج م یبه زود یدنیتو معلم جادو بشه آرتور...اما س یبه جا تونهیامروز نم

 مرغیمونداس حاضر شد که س یدنی....تنها با ازدواج هوگو و سمرغیآزاد کردن س یبود برا ینقشه ا نیا یعنی....
 ”!دارن آرتور اجیها هنوز هم به تو احت نانتیرو به ما پس بده....ساتر

که  ییمن...تا جا یبانو کنمیکه بتونم کمکتون م ییتا جا":گهیم یبیو با لحن عج دهیتکون م یتنها سر آرتور
 ”!..بتونم

ازت  خواستمیطوره....من...فقط م نیقطعا هم":گهیشده م رهیو همون طور که به آرتور خ زنهیم یلبخند ارانایت
...ناراحت میتو کرد نیگزیرو جا یدنیس یقدر ناگهان نیا نکهیخواهش کنم که...بابت...بابت...چطور بگم...بابت ا

 " ........چون قطعاینباش

 ”!من یبانو ریخ":گهیم تیجدو با  پرهیم ارانایحرف ت ونیبه م آرتور

 یکنه اما آرتور لبخند محو دایپ یدلخور یتا اندک کنهیو هنوز با َشک چشم آرتور رو دنبال م کنهیسکوت م ارایت
 ”!...ستمی...من اصال ناراحت ننیکرد یمن...من مطمئنم که انتخاب درست یبانو ریخ":گهیو م زنهیم

ممنونم آرتور...ممنونم که درک ":گهیم شهیو همون طور که از اتاق خارج م کشهیم یاز سر آسودگ ینفس ارانایت
 ”!...شده دهیچیچقدر پ سیبا برگشت هافر زیهمه چ یکنیم
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 ....بندهیو در رو م شهیحرف از اتاق خارج م نیبا گفتن ا ارانایت

من اصال ":گهیم یدونه او با بغض مر  ندازهیپر از چروکش م یبه دست ها یبسته شدن در اتاق آرتور نگاه با
 ”!من یبانو ستمیناراحت ن

 یدنیس

 ....رهیها م مهیبه سمت اتاق ند شهیاز بابت آرتور راحت م الشیخ نکهیبعد از ا ارانایت

 ی...اوه...بانو":گهیم عایو سر کنهیم میتعظ ارانایت دنیو با د کنهیدر اتاق رو باز م یدنیکه س زنهیدر م ابتدا
 ”!..اومده باشهدیساشا....با کردمی....فکر مدییمن...شما

 ....شهیو وارد اتاق م زنهیم یلبخند ارانایت

 "چه خبر بوده؟ نجایا":گهیم جانیو با ه ندازهیمختلفه م یکه پر لباس ها یبه اتاق ینگاه

مراسم  ی....که ...توگشتیرنگش م یآب یاز لباس ها یکیبه دنبال  یسوف":گهیو م کنهیم یخنده ا یدنیس
 ”!...بپوشه

 دوارمی...من واقعا امیدنیس هیهوگو مرد خوب":گهیم یو با مهربان شهیم رهیخ یدنیشاد س یبه چهره  ارانایت
 ”!یخوشبخت بش

 ”!من یممنونم بانو":گهیم یو با لحن آروم زنهیم یلبخند یدنیس

 حیبرات توض مونیکه س دونمیم":گهیم دیو با ترد رهیگیرو م یدنیس یو دست ها ادیجلو تر م یکم ارانایت
 یکن آرتور رو درک کن یرخ داد....سع یدرجه داده بشن....اتفاق عیها ترف مهیند نکهیا یعنی...عیترف نیداده...ا

 ”!یدنیس

من...اون طور که من ذهن شما رو  یبانو دینگران نباش":گهیو م دهیرو فشار م ارانایت یبار دست ها نیا یدنیس
 مونی....سنیآرامش بد نانتیبا آرامشتون به ساتر دیکن ی....سعنیهست ی...تماما دچار استرس و نگرانخونمیم

 یول رهیکه هستم رو بپذ یزیاون چ هوگوتر دوست داشتم  شیداده...گرچه من ب حیرو واسه من توض زیهمه چ
ازدواج  نی...ادیکار بکن نیا مرغیس یآزاد یبرا دیکه رخ داد شما مجبور شد یخوب متاسفانه طبق اتفاقات

من...گذشته از اون من و هوگو به هم عالقه  یکمک به شما انجام بدم بانو یبرا تونمیکه من م هیکار نیکوچکتر
 ”!ستین ینگران یبرا ییپس جا میمند

 سراسر یبیعج ی...نگرانیدنیچرا س":گهیم یو به سخت کنهیرو رها م یدنیس یو دست ها دهیتکون م یسر ارانایت
که  کنمیکامال درک م ینتونم امواج رو احساس کنم ول یواقع نانتیساتر کیمن مثل  دیقلبم رو فرا گرفته...شا

رو  زیهمه چ یدنیس نیباشه...بب یجالب زیچ دیاصال نبا ی.....ولهیچ دونمیروئه...هنوز نم شیپ یبیاتفاق مه
 یاز سرو شام مراسم خواستگار شیپ خوامی...ممیهم اصال وقت ندار دی...شامیندار یادی...وقت زدیآماده کن

دوست  چی....همیبرگردون ایبا نشونیامشب هوگو و پدرش رو به سرزم نیهم میاگر بتون ی....حترهیصورت بگ
باشن...بهتره که تو و هوگو مراسم  نیسرزم نیا ی...اونا هنوز توکنهیحمله م نجایبه ا سیکه هافر یندارم وقت

 ”!دیبرگزار کن ایازدواجتون رو در با
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 یبرم؟نه..هرگز....من برا ایازدواج به با یمن شما رو رها کنم و برا یعنیمن... یبانو":دهیپاسخ م عایسر یدنیس
منه که با  ی فهیها بودم و االن وظ نانتیساتر نی....من تمام عمرم رو در سرزممونمیم نجایا سیجنگ با هافر

 "!...رو نابود کنه اتیحدرخت  سیکه هافر که بلدم اجازه ندم ییاستفاده از جادو ها

با  تونهیو هرولد هم نم مونیس یجادو":گهیم تیو با جد شهیم رهیخ یدنیحرف به س نیا دنیبا شن ارانایت
....تنها مرغی...نجات سیانجام داد سیجنگ با هافر ی....تو سهم خودت رو تویدنیمقابله کنه س سیهافر

و اونجا ازدواج  یبر ایبه با سرشرو نابود کنه....بهتره که همراه با مونداس و پ سیهافر تونهیکه م یپرنده ا
 ”!یدنیبرگردن س نشونی....بهتره که اونا به سرزمیکن

مراسم ازدواج  نکهیاز ا شیمن پادشاه مونداس پ یاما بانو":گهیم دهیتکون م یحرف سر نیا دنیبا شن یدنیس
 ”!گردهیبرنم ایرو برگزار کنه به با

...باهاشون  میکه دار هیفرصت نیامشب آخر نی....همیدنیس سپارمیرو به تو م نیا":گهیو م زنهیم یلبخند ارایت
 ”!..کنمیصحبت کن...خواهش م

 مرغیبرم سراغ س دیبا":گهیم شهیطور که از اتاق خارج م نیو هم دهیاجازه نم ارانایبزنه که ت یحرف خوادیم یدنیس
 ”!گرفته یجنگ رو آماده کنن...آسمون بد جور ی...به شارل بگو سرباز هاسایو تا

 ....شهیو از اتاق خارج م زنهیحرف رو م نیا ارانایت

 ....رهیگیرو م ارانایت یجلو یسالن اصل یدرست تو هرولد

 "جناب هرولد؟ نیاجازه داده شما وارد قصر بش یچه کس":گهیم شهیم رهیبه هرولد خ یعصب ارایت

 سیجنگ با هافر یکه من و شما قراره برا دوننیخوب سرباز ها م":گهیو م کنهیتعجب م ارانایاز رفتار ت هرولد
 ”!میمتحد بش

ها صورت  ناندیها و ف نانتیساتر نیب یکه اتحاد یتا زمان":گهیو م ندازهیبه هرولد م ینیخشمگ ینگاه ارایت
 ”!نیرژه برادبانه در قصر  یطور ب نیا نینگرفته شما حق ندار

 یمطمئنا به زود سی...هافرمیبا هم صحبت کن دیما با ":گهیم دیو با ترد شهیم یعصب ارانایاز لحن تلخ ت هرولد
 ”!ارانایت یکن درک کن ی...سعکنهیحمله م

 "هرولد....منم نگرانم؟ کنمیم کاریمن دارم چ یپس فکر کرد":گهیو م زنهیتر از هرولد داد م یعصب ارایت

...گل و سکه....ازدواج....کامال مشخصه یمشخصه....مراسم خواستگار":گهیو م زنهیم یبار پوزخند نیا هرولد
 "!نیکه چقدر نگران هست

اند!فکر  یپس بگو جناب هرولد از کجا عصبان":گهیو م شهینگاهش عوض م عایسر شنوهیحرف رو م نیکه ا ارایت
 "!به شما داشته باشه یمساله ربط نیا کنمینم

 اتیو ح می...ما هنوز با هم دشمناراینکن ت یمن رو عصب":گهیم تیو با عصبان شهیتمام صورتش قرمز م هرولد
 ”!ی....پس بهتره مراقب حرف زدنت باشانهیتو در جر یرگ ها یهنوز تو
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و انگشت اشارش رو به  ستهیا یلحظه ناگهان م کی رهیقصر م یداره به سمت خروج لکسیر یلیکه خ ارانایت
 ”!مراسم نداشته باش هرولد نیبا ا یکار":گهیدر هم م ییو با ابروها رهیگیسمت هرولد م

 "ن؟یریکجا م نیبپرسم که االن دار تونمیم":گهیو م زنهیم یپوزخند هرولد

از رخ دادن هر  شیدارم که پ یکاره مهم":گهیو م ندازهیهرولد م ینگران اما جد یبه چشم ها ینگاه ارانایت
هماهنگ کن...اونا بهتر  مونیکار ها رو با اون و س یشارل و همه  شیکنم....برو پ یدگیبهش رس دیبا یاتفاق

رو هم  نیا مونی........ در ضمن به سننک تییراهنما سیدر رابطه با مسائل سرباز ها و جنگ با هافر توننیم
 ”!نیرو انجام بد یر برنگشت خودتون مراسم خواستگار...اگسایرفته دنبال تا مرغیبا س ارانایبگو که ت

بدون وجود عروس ممکنه  یمگر خواستگار ":گهیو با طعنه م شهیجمع م ارایحرف ت نیا دنیهرولد با شن مشت
 "مش؟یبهم بزن ستی...بهتر ن

 مونیرو که بهتون گفتم به س یشما بهتره فعال خبر":گهیو م زنهیم یحرف لبخند محو نیا دنیاز شن ارانایت
باشه،  یثیفرد خب دیباشه...با امیلیبه اسم و یمواظب شخص نیبگ مونیبه س ی... البته لطفا ،راستنیبرسون
متحد  سیجنگ با هافر یهم برا ابرگشتم ب یها رو داره !وقت نانتیکه قصد صدمه زدن به ساتر کنمیفکر م

هاست و  یکینزد نیهم سیدارم...هافر ی....هرولد....حس بدمیکنیم یاتحاد رو بررس طیشرا یعنی...میشیم
 ”!ها باش...البته لطفا نانتیداره.....در نبود من مواظب ساتر یشوم ینقشه ها

رو که  یعوض امیلیو":گهیو م دهیتکون م یسر نیو غمگ شهیحرف شگفت زده م نیا دنیبا شن هرولد
 "ارانا؟یت یدار کاریچ سای...چطور....اصال تو با تاشناسمیم

کمکت  تونهیبگو...شارل م مونیکه گفتم رو به س ییفعال وقت ندارم هرولد..فقط حرف ها":گهیبا عجله م ارانایت
 ”!...کنه

 یداره که اسب رو وقت ادی....به  شهیکه به درخت بسته شده م دشیحرف سوار اسب سف نیبا گفتن ا ارایت
به هرولد بندازه به سمت باغ  ینگاه نکهیبدون ا ارانایآورده....ت نجایبرگشت با اسب خودش به ا ایاز با مونیس

 !شهیم انینما ندر آسما یکنه....ماه به آرام دایرو پ مرغیتا س تازونهیپشت قصر م

 بیسفر عج کی

...و کنهیسرعت اسب رو کم م یقشنگش مچاله شده...به آرام یبال ها انیکه م نهیبیرو م مرغیاز دور س ارانایت
 ....شهیم رهیخ نیغمگ یو به پرنده  دارهیاسب رو نگه م مرغی...درست در کنار سشهیم کینزد مرغیبه س

 یو به آرام کشهیم مرغیقشنگ س یپر ها یو جفت دست هاش رو رو شهیم ادهیاز اسب پ ارایت
با  دی....من با کنمیندارم..ازت خواهش م یادیمن وقت ز یول ستیاصال حالت خوبت ن دونمی...ممرغیس":گهیم
 ”!...صحبت کنم سایتا

 ....شهیم رهیخ ارانایو به ت ارهیحرف سرش رو باال م نیا دنیبا شن مرغیس

....خواهش مرغیس":گهیالتماس گونه م یبا حالت زنهیلبخند م مرغیبه س یکه به آرام یدر حال ارایت
 "!دارم ازین سایبه کمک تو و تا ...منکنهیها حمله م نانتیساتر نیبه سرزم یبه زود سی...هافرکنمیم
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 ....کشهیم نیزم یو نوک درازش رو رو شهیپاهاش بلند م یبار کامال رو نیا مرغیس

 ”!جاست نیهم سایتا ارانایت":سنینویم یو به آرام رنیگیشکل م نیزم یدوباره رو یرنگ یها نور

 "که با من صحبت کنه؟ یازش بخوا شهیم":گهیو م شهیشگفت زده م ارایت

 ... ادیو به پرواز در م شهیدور تر م یکم مرغیس

 ”!.......من ازت خواهش کردم مرغیس":گهیو با استرس م شهینگران م ارانایت

درون قلبش  یبی...که ناگهان حس عجدوزهینگاهش رو تنها به آسمون م ارانایو ت زنهیدر آسمان م یچرخ مرغیس
 ....کنهیرو در قلبش احساس م یمیو درد مال شهیم دهیچیپ

 ”!سایتا":گهیو م گذارهیقلبش م یرو یرو به آرام دستش

 کردمیفکر نم چی...همی...مدت هاست که با هم حرف نزدارانایت":گهیو م شهیم دهیچیدر فضا پ یبیعج یصدا
به دنبال  یچ یکه برابدونم  خوامیندارم....برام جالبه...م یمالقات یلی...من خیبا من صحبت کن یبخوا یروز

 "؟ یگشتیمن م

 یندارم...برا یادی....من وقت زسایتا":گهیم جانیصحبت کنه با ه سایباالخره تونسته با تا کنهیکه حس م ارانایت
 نیب شیپ یکه سال ها یا یکه در جنگ قبل دونمیکردم...من م یادیبتونم باهاتون صحبت کنم، تالش ز نکهیا

 یاون رو فرار سیتونسته که با تَرَک دادن قلب هافر مرغیچون س دیشد روزیرخ داده شما پ سیشما و هافر
 ”!جنگ کمک کنه نیا یبه ما تو مرغیس دیکه اجازه بد نهیدر خواستم از شما ا نیبده....اول

 نیهتر...مادرت بیها هست نانتیقدر نگران ساتر نیخوشحالم که ا":گهیو بعد م کنهیچند لحظه سکوت م سایتا
....اما صداقت تو به ارانایکه من دارم ت هیتنها دوست مرغیها انتخاب کرده....س نانتیساتر یملکه  یرو برا نهیگز

 لیکردم تا متوجه دال تیهدا اتیدرخت ح تکه تو رو به سم یقرار داده...روز اول ریشدت من رو تحت تاث
اما امروز  یرو به رو بش یسرنوشت نیبا چن یتونیکه هرگز نم یهست ی...حس کردم دختریبش نجایاومدنت به ا

شکست دادن  یبرا مرغیاز س یتونیفرق داره....م یبا اون دختر قبل یلیکه خ ستادهیمن ا یکه رو به رو یدختر
مرحله از سفرت  نینگرانم که در آخر اری.....اما تو...بس شمی،من اغلب نگران نم ارانای...تیریکمک بگ سیهافر

 ”!....نمونه یمنه باق یکه امروز رو به رو یاز دختر مقاوم یزیچ گهیو د یشکسته بش

 "سا؟یتا رمیمن قراره که ...بم یعنیمرگ؟":گهیم یشده به آرام جیگ اریبس سایتا یکه با حرف ها ارانایت

.......گرچه در تصور من قرار ارانایت ستیسفر تو ن انیرو بدون که مرگ پا نیا ":دهیپاسخ م یبه آرام سایتا
 ”!ستی...هر گز قرار نرهیصورت بگ یمرگ ستین

 یا گهیدر هر حال ازتون در خواست د":گهیو بعد م کنهیفکر م یکم شهینم سایکه اصال متوجه منظور تا ارانایت
 ”!کنم جادیا سایرو در قسم تا یا یجد راتییتغ خوامیم نیکه اگر اجازه بد نهیدارم...اونم ا

رو از سرنوشت  یزیکه انتظار هر چ نهیهم یبرا":گهیو با خنده م شهیحرف شگفت زده م نیا دنیاز شن سایتا
 کردمیوقت فکر نم چی.....هیشیهمه م یباعث شگفت زدگ ماتتیکه با تصم یهست یبیتو دارم...تو دختر عج
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که قراره  یا یقو یجنگ جو دخترو  ستین ایکه رو نمیبیاما امروز م یبکن یکار نیچن یبرسه که تو بخوا یروز
 "؟یکن جادیاون قسم ا یقراره تو یرییبدونم که چه تغ خوامی...مهیها باشه واقع نانتیساتر یملکه 

ها  نانتیساتر نیدر سرزم شهیهم یبرا تونمیمن نم":گهیو بعد م کنهیم یدستش باز یبا انگشت ها یکم ارانایت
که بتونم به  خوادی....دلم مشهیپدرم...تنگ م یدلم برا یرو بخورم....گاه یقسم نیچن خوادیبمونم....دلم نم

ها باشم...با  نانتیساتر نیسرزم یکه ملکه  رم...من حاضسای...تانمیاز دور هم شده پدرم رو بب یبرم و حت نیزم
هاست مبارزه کنم...با هرولد....که دشمن منه ازدواج  نانتیدشمن ساتر نیتر یکه قو سیهافر

 " ...کنم......اما...اما

بر  خوامیمن م":گهیتر م یو جد کشهیم یقیو نفس عم کنهیمکث م یکم رسهیحرفش که م ینجایبه ا ارانایت
 ”!نمیبرم و خانوادم رو بب نیخالف مادرم بتونم به زم

 ....رهیگیباغ رو فرا م یتمام سکوت

 ”!سایکمکم کن تا":گهیو م برهینسبتا بلندش م یبه موها یدست اناار یت

 یلیمطمئنم که رفتن به اون سفر خ گهیحاال د":گهینه م ای هیداد راض صیاز لحن صحبتش تشخ شهیکه نم سایتا
صورت  نینره که در ا ادتی...اما یرو عوض کن سایقسم تا یهمون طور که گفت دمیخوب اجازه م اریالزمه....بس

 ”!رهیگیم میخودش تصم ی وهیسرنوشت هم به ش

با سرنوشت...صحبت  تونمیمن چطور م دیدونیشما....شما م":گهیم شهیاسم سرنوشت هول م دنیبا شن ارانایت
 "کنم؟

فکر  یا گهید زیچ چیبگذار و به ه سیجنگ با هافر یتمام تمرکزت رو رو":گهیم پرهیم ارایحرف ت ونیبه م سایتا
 یدار ازیبهشون ن یکنیرو که فکر م یلیکه تمام وسا کنمیم شنهادیبهت پ یبهتره...راست یلیخ یطور نینکن....ا

 ”!...یباش هداشت ازیتا مدت ها بهشون ن دی...شایبزرگ جمع کن فیک کی یتو

 ”!شمیمن متوجه نم":گهیم تینشده با جد سایتا یکلمه هم متوجه حرف ها کی یکه حت ارانایت

 دی...بای...بهتره که برگردیکردم دختر افسانه ا تییراهنما تونستمیکه م ییتا جا":گهیم کنهیم یخنده ا سایتا
 ”!قصر منتظرت باشن یها تو یلیخ

 ارانایکامال مشخص که ت نیو ا رهیگیدوباره تمام قلبش رو فرا م یبیرو بده که درد عچ سایجواب تا خوادیم ارانایت
 ...صحبت کنه سایبا تا تونهینم گهید

 ... شهی...سوار اسبش مختسیکه معلوم آشفته و به هم ر ارانایت

 ....شهیم رهیخ ارانایو به ت نهیشیم نیزم یدوباره رو مرغیس

 ”!..سراغت امی..بعدا ممرغیجا بمون س نیهم":گهیو م کنهیم مرغیرو به س ارایت

 ... رهیگیرو که در حال حرکته م ارانایاسب ت یجلو یبیعج یو با نگران ادیبه پرواز در م مرغیس

 ...کشهیشده باشه م یوحش ادیاز رفتار پرنده که به نظر م یوحشتناک ی ههیش ارایت اسب



 

 
191 

 ”!...گردمی....گفتم که بر ممرغیشده س یچ":گهیو م کشهیافسار اسب رو به سرعت م ارانایت

قشمگش  یاز بال ها یکی ریو درست ز ارهیباال ماز بال هاش رو  یکی ستادهیکامال ا ارانایت نهیبیکه م مرغیس
 ....رو کَنده باشه مرغیس یپر ها ی...درست انگار که کسشهیم انیبزرگ نما یزخم

 یپرها یمن...چه کس یاوه خدا":گهیم رهیم مرغیو به سمت س ادیم نییو به سرعت از اسب پا شهینگران م ارایت
 ”!...یچ ی......اصال برامرغیتو رو کنده س

 ”!امیلیو":سهینویم نیزم یرو شییو با نوک جادو ندازهیم ارایبه ت ینگران ینگاه مرغیس

و چه نقشه  هیک گهی....اون دامیلی....وامیلیو":گهیم تیشده با عصبان مرغیکه تازه متوجه وسعت زخم س ارانایت
گرفته  امتی...پکنمیرو درستش م زینگران نباش...خودم همه چ مرغی!سیهمه گرفتار نیداره....اون هم با ا یا

 ”!..کنمیم داشیداره..پ یینقشه ها هیفرد مجهول  نیا یهشدار بد یخوایکه م دونمیشد....م

 گمیم مونی...به سایبا من به قصر ب":گهیم مرغیو رو به س شهیحرف دوباره سوار اسبش م نیبا گفتن ا ارایت
 ”!رو بلده یادیز یا جادوهاام ستی....پزشک نهیدرمانت کنه...اون جادوگر ماهر

فرو  یمجهول یقصر در حال و هوا ی....فضاتازونهیو به سمت قصر م دهیبه سرعت افسار اسب رو تکون م ارایت
 ”!بشه امشب یا یچه خواستگار":گهیدلش م یکه در ابهام فرو رفته تو یبیقصر عج دنیبا د ارانایرفته.....ت

مراسم  یمن همه برا یبانو دیشما کجا بود":گهیو م ادیکه شارل به طرفش م شهیم ادهیاز اسب پ ارانایت
 ”!..آمادن یخواستگار

شده به کمکش  یزخم مرغیرو خبر کن...س مونیبرو س":گهیم یجد یلیخ زنهیکه نفس نفس م یدر حال ارانایت
 ایمونداس و پسرش رو به با میمراسم انجام بشه و اگر بتون نیتر ا عیداخل تا هر چه سر رمی...منم ممیدار ازین

 ”!..میبرگردون

 نیداره هم میمن...هرولد هم تصم یبانو":گهیم عایکه شارل سر دوهیم یبه سرعت به سمت در ورود ارانایت
 ”!...رهیها صورت بگ ناندیامشب مراسم اتحاد با ف

خوب...با هرولد  اری.بس.. ختهیبه هم ر زیچرا همه چ":گهیو م کشهیم یقینفس عم هیکه مشخص عصب ارانایت
 ”!قصره؟ ی...هنوز توزنمیهم حرف م

که  دیمن شما مطمئن ی...بانوهیمنتظر مراسم خواستگار یسالن اصل یآره تو":گهیو م دهیتکون م یسر شارل
 "ه؟یکار درست سیجنگ با هافر یها برا ناندیاتحاد با هرولد و ف

 نهیرید ییکار باعث بشه جدا نیا دیشارل درک کن.....شا میندار یا گهیراه د":گهیو م شهیم یبار عصب نیا ارانایت
 "!هیعال یلیخ نیها شکسته بشه ...و ا ناندیها و ف نانتیساتر ی

من...قبل از  یحرف بزنم بانو یمساله ا کیباهاتون راجع به  دیمن با":گهیو با بغض م دهیتکون م یسر شارل
 ”!نیها و هرولد متحد بش ناندیبا ف نکهیا

 ....گردهیو بر م ستهیا یم یناگهان یلیحرف خ نیا دنیبا شن رهیکه با عجله داره به سمت داخل قصر م ارانایت
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 ....شهیم رهینا معلوم خ یبه نقطه ا شارل

 ساخته و منتشر شده است (wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا

 "ارم؟یب ادیرو به  زیتوسط خاطرات مادرم همه چ نکهیزود تر از ا":گهیآرام م یلیخ ارانایت

 کیآوردن خاطرات...اون هم به صورت  ادیکه به  دونمیم":گهیسرخ م یو با صورت کنهیدستش رو مشت م شارل
بهتر  کنمیفکر م یطیشرا نیچن یاما تو دینی،ممکنه باعث بشه صدمه بب خوادیکه مادرتون م یزیجا...بر خالف چ

کشته  سیجنگ با هافر یتو نکهیاز ا شیحرف بزنم...حداقل پ دیکنم....با فیرو خودم تعر زیباشه ...من همه چ
 ”!شدم یبه قول شما من مرتکب اشتباه بزرگ دیبشم...شا

که  دوارمیام":گهیم تیبا جد رهیقصر م یو همون طور که به سمت ورود ندازهیبه شارل م ینگاه مبهم ارانایت
 "! .....دوارمینشده باشه شارل!ام رید یلیخ

 یرنگ یصورت یبای...لباس زارهیمادرش رو از گردنش در م اتیو گردنبند ح رهیبه سرعت به سمت اتاقش م ارانایت
و دست آخر  کنهیرنگش رو هم به پا م یو نقره ا یا شهیش ی...کفش هاکنهیو به تن م کشهیم رونیرو از کمد ب
 ...خورهیکمدش م یتو بیعج فیک کیکه ناگهان چشمش به  گردهیم بایگردنبند ز کیبه دنبال 

 .......کمد گذاشته یرو تو فیک نیا یکس چه

 ....شهیم رهیرنگ ته کمد خ یآب فینا با ترس به ک ارایت

 یدر سفر آخرت شکسته نش دوارمیام":ارهیم ادیرو به  سایتا یو جمله  رهیم فیدستش به سمت ک ناخودآگاه
 ”!...ارانایت

 ....کمد یتو کنهیرو پرت م فیو ک زنهیم یلبخند ارانایت

 ”!یجمع کن فیک کی یرو تو ازتیوسائل مورد ن یکه تمام کنمیم شنهادیپ"

 ....ندازهیبه درونش م یو نگاه رهیگیرو به دست م فیدوباره ک دیبا ترد ارایت

 ”!یداشته باش ازیتا مدت ها بهشون ن دیشا"

 ...که در حال رخ دادنن یاز اتفاقات ارانای....مثل ذهن تهیخال یخال فیک

 فیپدربزگش رو درون ک ی هیهد هیا شهیش یزمان و گو یمقدار لباس رو و دست آخر جعبه  کیبا عجله  ارانایت
 ”!الزم بشه دیخوب....شا": گهیشده با ترس م رهیبه خودش خ نهیو همون طور که درون آ گذارهیم

 رهیم یآرام به سمت سالن اصل یلی...بعد هم خبندهیو در رو م شهیو از اتاق خارج م کشهیم یقینفس عم ارانایت
 ....رهیصورت بگ یبه خوب یتا مراسم خواستگار

 ....شهیم کیو آسمان شب به شدت تار وزهیم ارانایت یدرون اتاق خال یبیعج باد

پنجره سکوت اتاق رو  ژیق ژیق یو صدا رهیم با وزش باد جلو و عقب ارایکوچک اتاق ت یپنجره  هیا شهیش درب
 ....آماده است زی....همه چکشنهیم
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 !......شهیاما باالخره ماه کامل م فهمهیکس نم چیه

 شارل راز

 ...و منتظره ستادهیدر اتاق شارل ا پشت

 یبشن..راست ایبا یشارل...بگذار مونداس و پسرش راه میزنیبعد از مراسم با هم حرف م":گهیم یبه آرام ارانایت
 "مرغ؟یس شیپ یرو فرستاد مونیس

 "م؟یاالن با هم صحبت کن نیهم شهیمن...فقط....نم یبله بانو":شارل

 ی...راستمیمراسم رو زودتر تموم کن نیندارم..بهتره ا یشده..اصال حس خوب ریهم د یکاف یاالن به اندازه ":ارانایت
 " ...یها گفت ناندیراجع به اتحاد با ف یزیچ کیتو 

 ”!باهاتون حرف بزنم دیبا گهید یها زیچ یلیدر رابطه با پدرم...و خ":گهیم رسهیکه گرفته به نظر م یدر حال شارل

 ”!میپس واجب شد که بعد از مراسم با هم حرف بزن":گهیو م شهیم رهیشارل خ نیبه نگاه غمگ ارانایت

 یاصل سالن

 ....شهیم یوارد سالن اصل ارانایت

 ... دنیمخمل قرمز چ یبا روکش ها ییبایز یها یتا دور سالن رو صندل ورد

 ....مراسم وارد قصر شدن دنید یها برا نانتیساتر یتمام

 ...شنیهاشون بلند م یصندل یو از رو کننیسکوت م ارانایبه احترام ورود ت همه

 ...ننیشیهاشون م یصندل یرو یو بعد همگ کننیم میبه هم تعظ ارانایو ت مونداس

 لیدل دوننیم ی...گرچه تک و توک همگادیبه حرف ب ارایو همه منتظر اند تا ت رهیکامال در سکوت فرو م سالن
 !هیچ یمراسم ناگهان نیا یبرگزار

نظر گرفته به صورت خوشحال  ریافراد داخل سالن رو ز یو همون طور که تمام کشهیم یقینفس عم ارانایت
 " .....تا....تا میجمع شد نجایا یامروز همگ":گهیم تیو با جد شهیم رهیخ یدنیس

قصد دارن بگن،  ارانایهمون طور که بانو ت":گهیم یکامال مشخص یو با شاد پرهیم ارانایحرف ت انیبه م مونداس
 نکهیو از بابت ا میها پا گذاشت نانتیساتر نیبه سرزم یخواستگار یبه همراه پسر بزرگم برا ایمن پادشاه با
ها رسم بوده و  نیسرزم انیکه سال ها در م ور...همون طمیها ازدواج کنه مفتخر نانتیاز ساتر یهوگو با دختر

 " ...میمراسم رو هر چه با شکوه تر به انجام برسون نیتا ا میاومد نجایطال و گل به ا یهست با کالسکه ها

 ...چرخهیها م مهمان نیب ارانایو نگاه نگران ت زنهیپشت سر هم حرف م مونداس

از  یکی یکه رو نینظر گرفته ناگهان نگاهش به هرولد خشمگ ریمهمان ها رو ز یهمون طور که تمام ارانایت
 ....فتهیدوم نشسته م فیرد یها یصندل
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 کاریچ نجایهرولد ا":گهیم یو به آرام شهیبه سمت ساشا خم م ی...کمرهیگیتمام قلبش رو فرا م یبد آشوب
 "...مگه قرار نبود بر گرده به قلعه اش؟کنهیم

 دیکم حافظه شد":گهیم یحرف به آرام نیا دنیبا شن ستادهیبا احترام ا ارانایت یکه درست پشت صندل شارل
 "ره؟یامشب صورت بگ نیداره مراسم اتحاد هم میمن...گفتم که هرولد تصم یبانو

 ”!ختهیبه هم ر زیچرا همه چ":گهیو م کشهیم یپوف ارایت

 "من؟ یبانو هینظر شما چ":گهیکه مونداس م زنهیم یو لبخند فتهیبه مونداس م ارانایلحظه نگاه ت نیهم در

مونداس رو متوجه نشده با استرس  یکلمه از حرف ها کی یو استرس حت یکه از نگران ارانایت
 ...کشنهیسکوت و ترس سالن رو م ییرایو گ نیخشمگ یکه صدا"خوب...خوب...":گهیم

 ...چرخهیهرولد م یعنیسالن نشسته  یکه تو یناندیبه سمت تک ف ینگاه ها یتمام

 ”!من مخالفم":کنهیتکرار م نیقرمز و خشمگ یبا صورت هرولد

 رهیبه هرولد خ تیو با جد شهیبلند م شیصندل یاز رو یبوده به آرام یمساله چ دونهیهنوز نم نکهیبا ا ارانایت
 ....رهیکه مونداس به سمت هرولد م رهیرو پس بگ ستشیهرولد رفتار نا شا دیتا شا شهیم

 ....فتنیو نفس هاش به شماره م برهیهجوم م ارانایبه سمت قلب ت ینگران

 یو پوست یمشک ییموها":گهیشده که مونداس م رهیبه صورت مونداس خ یو جد نیهنوز خشمگ هرولد
 ناندیپادشاه ف دینه...نه..شما با ای سیاز ژن...از ژن...تاتر دی..بایینشان طال نیخاص و ا ی....لباس هادیسف

 "درسته؟ دیها باش

ها هستم....و  هیدرسته...من هرولد پادشاه سا": دهیپاسخ م تیو با همون جد فتهیاز تک و تا نم یذره ا هرولد
 ”!شما مخالفم شنهادیبا پ

 ....رهیگیتمام سالن رو فرا م یبیعج یها همهمه  هیشدن اسم سا دهیحرف و شن نیخارج شدن ا با

بازگشت  نانتیشروع اتحاد با ساتر ی...براهیراض یحرف نیو قلبا مطمئنه که از بابت چن ستادهیا یهنوز جد هرولد
 ”!...ها الزمه هیهمون سا یعنی یبه اسم قبل

 ...ریمتح یدنیشگفت زده شده و س شارل

از  یکی یدنیبا ازدواج س دیچرا شما با":گهیو با تبحر م یبه آرام ستادهیالن اکه االن درست در وسط س ارانایت
 "هرولد؟ یآقا نیها و جناب هوگو فرزند پادشاه مونداس مخالف باش نانتیساتر نیسرزم یجادوگر ها

باهاش مخالفت کرده  شیپ هیکه هرولد چند ثان یزیواقعا چ ایآ دونهی..هنوزم نمدهیاز درون واقعا ترس ارانایت
 !آرامشش رو از دست بده دینه اما به هر حال نبا ایمساله است  نیهم

 ...چرخهیحرف به سمت هرولد م نینگاه ها با ا ی همه
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مونداس  دییپر از تا یچهره  دنینه که با د ایبوده  نیموضوع اصال هم نهیتا بب شهیم رهیاما به مونداس خ ارانایت
 ....شهیراحت م الشیخ

 یبار با کم نیو ا ندازهیم ارانایبه ت یاومده نگاه یاز چه کس یخواستگار یهوگو برا شهیکه تازه متوجه م هرولد
هم هست  یقدرتمند اریکه دشمن بس سی...هافریکه به زود نهیمن ا یخوب...خوب...مساله ":گهیاسترس م

در رابطه با مسائل جنگ صحبت  یستگارصحبت در رابطه با مراسم خوا یبه جا دیو ما با کنهیحمله م نجایبه ا
جادو مهارت دارن بهتره که زمان  ی نهیکه در زم یکسان یو تمام یدنیجناب مونداس...در ضمن بانو س میکن

 ”!نیبه ما کمک کنن....هم سیها بمونن...و در مقابله با هافر نانتیساتر نیجنگ در سرزم

و سکوت  شهیم رهیخ نیو به زم رهیوا م یصندل یشده باشه رو یکه بادش خال یکنکدرست مثل باد هرولد
 ....کنهیم

 ....فتهیب یکه قراره چه اتفاق ستیبراش مهم ن یلیخ گهید انگار

جناب  دیریعذر من رو بپذ":گهیو رو به مونداس م کنهیم یبا نشستن هرولد احساس آسودگ ارانایت
نگران  یها کم ناندیها و ف نانتیساتر نیبه سرزم سیهافر یناگهان یهرولد تنها به علت حمله  یمونداس...آقا

 ”!دیکنیم درکما رو  طیرو زدن...من مطمئنم که شما هم شرا یحرف نیخاطر چن نیهستن...به هم

البته شما ":گهیمحترمانه م یلیکه مونداس هم خ شهیم رهیمونداس خ یجمله به چشم ها نیبا گفتن ا ارانایت
 یدنی...بابت بانو سدیریبپذ میداشت یمراسم خواستگار یکه در برگزار یما رو بابت عجله ا یعذرخواه دیهم با
 "نه؟یاز ا ریغ رفتنیپذ ور ایخودشون ازدواج با پسرم و اومدن به با شونیبگم خوب ا دیهم با

 ....کنهینگاه م ارانایو به ت شهیهول م یحرف کم نیا دنیبا شن یدنیس

به جناب هرولد عرض کنم  دیبا نانتیساتر یالبته...من از جانب ملکه ":گهیو م زنهیم یدنیبه س یلبخند ارایت
 ”!کمکمون کنن سیکه در جنگ با هافر میقصر دار یرو تو یادیماهر ز یو ما جادوگر ها ستین ینگران یکه جا

 ...کنهیو سکوت م شهیم رهیخ نیو هرولد هم تنها زم ندازهیبه هرولد م یحرف نگاه نیبا گفتن ا ارانایت

ازدواج موافق اند...فقط  نیبا ا یکه همگ ادیخوب...به نظر م اریبس":گهیو م دهیدوباره صحبت رو ادامه م ارانایت
 دونمیم دیچرا که بع نیبرگرد ایبا نیمراسم ازدواج به سرزم یبرگزار یدارم سرورم...لطفا برا یمن درخواست

 ”!میباش یجشن نیبرگزار کننده چن میباشه که بتون یما طور یو کنون یفعل طیشرا

بانو  کنمیدرک م":گهیم ینیو با حالت غمگ دهیتکون م یتنها سر گهیم یچ ارانایکه انگار متوجه شده ت مونداس
گرفتن جشن ازدواج پسر بزرگترم  یبرا ی..ما فردا همگمیبرگزار کن ایبا ی...واقعا بهتره که مراسم ازدواج رو توارانایت

 ”!میگردیبرم ایبه با

 یهرولد تو یکه دوباره صدا گردهیبر م شیو به سمت صندل کنهیم یحرف احساس آسودگ نیا دنیبا شن ارانایت
 ...چهیپیسالن م یفضا

 سیقراره هافر دیدونیم یهمون طور که همگ":گهیکه هرولد م شهیو نگران م فتهیبه تپش م ارانایقلب ت دوباره
 یها نیحمله هم غلبه بر سرزم نیا یاصل لیها حمله کنه....دل نانتیها و ساتر اندیف نیبه سرزم یبه زود
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 سیکه هافر یبیعج یکه داره و جادوها یاندازه ا یقدرت ب کنهیتر از همه من رو نگران م شیکه ب یزیماست...چ
رو ندارن...در  سیقدرت مقابله با هافر ییها به تنها نتنایها و نه ساتر ناندیکه نه ف میدونیم یبلده...همگ

 نیسرزم نیاتحاد ب کیقرار شده که  یمدت یداشتم برا ارانایکه با بانو ت یا یقبل یطبق گفت و گو ها جهینت
امشب درست  نیاتحاد هم نیا ینامه  مانیکه پ دمیم حی....و من ترجرهیصورت بگ ها ناندیها و ف نانتیساتر

 کیکه در مقام  دمیم حیها هشدار دادم ترج ناندیسالن نوشته بشه....در ضمن همون طور که به ف نیهم یتو
ها تاوان  نانتیسار نیها در سرزم مانیکنم که شکستن پ یادآوریرو  نیشما ها ا یمتحد به تمام ایدوست 

 ”!داره ینیسنگ

 ...نهیشیم یخال یها یاز صندل یکی یو رو شهیم یوارد سالن اصل مونیجمله از دهان هرولد س نیشدن ا انیب با

 "!میگذشته ها رو فراموش کن یمدت یبهتره برا":گهیم یو با لحن خاص ندازهیم مونیبه س یزینگاه غم انگ هرولد

 ....ندازهیها م نانتیبه تک تک ساتر ینگاه ارانایو ت نهیشیم یصندل یرو هرولد

 ....زنهب یحرف ارانایسکوت کردن و منتظرن تا ت یهمگ

 "داره؟ یمخالفت یکس":گهیم تیبا جد ارانایت که

پدر ":گهیو با احترام م شهیبلند م شیصندل یماجرا بوده ،از رو نیتنها نظاره گر ا شیکه تا چند لحظه پ هوگو
جنگ کمکشون  نیا یما هم تو م،پسیها ارتباط داشته باش نانتیساتر نیحاال که قراره با سرزم ستیبهتر ن

 "م؟یاز جادوگر ها و سربازانمون رو بفرست یو براشون تعداد میکن

...ما کردمیمساله فکر م نیاتفافا خودم هم داشتم به ا":گهیم تیو با جد ندازهیبه هوگو م ینگاه متفکر مونداس
ها و  نانتینامعلوم اگر به کمک ساتر یا ندهیو در آ میکنیها کمک م نانتیبه ساتر سیامروز در جنگ با هافر

 "هرولد؟ بجنا هی...نظر شما چمیریگیازشون کمک م میداشت ازیها ن ناندیف

 ”!من موافقم جناب مونداس":گهیم تیو با جد ندازهیم زنهیموج م دیینگاهش تا یکه تو ارانایبه ت ینگاه هرولد

 نانتیساتر نی....پس بهتره که مراسم اتحاد دو سرزمهی....عالهیعال":گهیم یو با شادمان زنهیم یلبخند مونداس
 "..آب اتحاد کجاست؟میها رو شروع کن ناندیها و ف

 "سم؟یقرارداد مدت دار بنو ستیآب؟مگه قرار ن":گهیم تیو با جد شهیشگفت زده م ارانایت

 ...شنیم رهیخ ارانایبا تعجب به ت یهمگ

 ! دهیبا استرس تکون م یکه ساشا تنها سر ندازهیم یبه ساشا نگاه ارانایت

...آب اتحاد کجاست گنی...جناب مونداس راست مهیعال":دهیادامه م یو با نگران کشهیبه موهاش م یدست ارایت
 "قا؟یدق

 یدر رابطه با مراسم ها یلیمن خ":گهیو م ندازهیم دنهیبه هرولد که در حال خند یحرف نگاه نیبا گفتن ا ارانایت
 ”!تر اطالعات دارن شیندارم..جناب هرولد ب ییها آشنا نانتیساتر نیسرزم
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فکر ":گهیرفتار کنه م یجد کنهیم یکه سع یو هرولد در حال پرهیصورت هرولد م یحرف خنده از رو نیا دنیشن با
 ”!بانو ساشا آب اتحاد رو قبال آماده کرده باشن کنمیم

 "البته...چند لحظه":گهیکه ساشا با احترام م گردهیبه سمت ساشا برم ارانایت

 ....شنیم یآب هستن وارد سالن اصل یکه حاو یکوچک یبا ظرف ها یقصر به آرام یتا از خدمتکار ها دو

 ...گذارنیقرار داده شده م ارانایت یصندل یکه رو به رو یکوچک زیم یظرف ها رو رو و

 "آبه؟ نیا":گهیم اریاخت یو ب شهیم رهیدرون ظرف خو آب  رهیبه سمت ظرف ها م یبه آرام ارانایت

به مزه  یبه قرمزه...و طعم لیما یبله بانو...آب اتحاد..با رنگ":گهیم یبلند شده به آرام شیصندل یاز رو هرولد
 ”!...داره بیس ی

 ”!خون   نیخون  هرولد...باور کن ا نیا":گهیکه هول شده با استرس م ارانایت

 نیبهتون ا تونمیرو با افراد مختلف بستم...م یادیز یها مانیمن پ":گهیو با آرامش م زنهیم یلبخند هرولد
 ناندیها و ف نانتیساتر یخون تمام ختنیر یاما شکستنش به اندازه  ستیخون ن نیرو بدم که ا نانیاطم

 رهیصورت نگها  ناندیاز طرف ف ییگونه خطا چیه سیکه در طول جنگ با هافر دمیقول رو م نیهاست...من ا
 ”!ارانایبانو ت

 ناندیوقت به ف چیها ه نانتیساتر":دهیپاسخ م اریاخت یآب درون ظرف ب بیرنگ عج ریکه هنوز ذهنش درگ ارایت
 ”!هرولد کننیت نم*ن*ا*ی*ها خ

اتحاد  نیچه مدت ا یبرا":گهیم ارانایو رو به ت دارهیکوچک رو بر م یاز ظرف ها یکیحرف  نیا دنیبا شن هرولد
 "م؟یها برقرار کن ناندیها و ف نانتیساتر نیسرزم نیرو ب

توسط  نانتیو ساتر ناندیف یکه تمام نهیا میتصور کن میحالت رو بخوا نیاگر بدتر":دهیبا ترس جواب م ارانایت
 "چقدر طول بکشه؟ یاتفاق نیچن یکنینابود بشن...فکر م سیهافر یقو یمشت ها

 ”!من یتنها چند روز بانو":دهیسالن به سرعت پاسخ م ی گهیجنگ جو از طرف د یاز سرباز ها یکی

 ....رهیگیتمام سالن رو فرا م یمیعظ وحشت

 "!روز 7":گهیو هرولد رو به ظرف درون دستش م رهیگیسر بکشه رو در دست م دیکه با یظرف یبه سخت ارانایت

 ....شهیم جادیظرف ا یقرمز رنگ تو عیدرون ما یبیعج ی رهیدا

 "ه؟یاتحاد چ نیهدف ا":پرسهیبار م نیا هرولد

 "! ها ناندیها و ف نانتی...دشمن مشترک ساترمیغول عظ سیجنگ با هافر":گهیم یبه آروم ارانایت

 ...شهیم جادیا یدرون ظرف ها عیما یتو یو دوباره چرخه ا کنهیرو تکرار م ارانایت یحرف ها هرولد

 "باشه؟ یچ مانیپ نیدر صورت شکستن ا نیاز طرف یکی یجزا":پرسهیم ارانایبار با ترس و بغض از ت نیا هرولد
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شده ثابت  رهیخ نیآرتور که مات به زم یو دست آخر نگاهش رو شهیم رهیها خ نانتیاز ساتر یبه تعداد ارانایت
 ...مونهیم

 ”!مرگ":دهیپاسخ م یجد یلی،خ کنهیبار همون طور که به آرتور مغموم نگاه م نیا ارانایت

 ”!باهاتون صحبت کنم نیاجازه بد کنمیخواهش م یبانو":گهیم پرهیحرف هرولد م انیناگهان به م شارل

 ”!مرگ":گهیبدون توجه به حرف شارل رو به ظرف م هرولد

 .....میتالطم عظ کیبه  هیشب یزی...چشهیم جادیدرون ظرف ها ا یبزرگ ی رهیدا

 شهیم رهینظر گرفته خ ریکه نگاه آرتور رو ز اراناینگران ت یو به چشم ها کنهیبا ثابت شدن آب سر بلند م هرولد
 ”!...من یبانو دیبهتره آب رو بنوش":گهیم یو به آرام

 ....ارهیظرف رو باال م یبه آرام ارانایت

 ....اراناستیبه دست ها مردد ت یها همگ نگاه

 ....حبس شده نهیس یها تو نفس

 ....ها ناندیها و ف نانتیساتر نیب بیاتحاد عج کی...کنهیرو دنبال م زیچ کی یذهن ها همگ و

 ...ظرف هستن یخال یدر کاسه ها ینور یعنیاتحاد  نیا یبرقرار یدر سکوت منتظر نشانه  یهمگ

 ....شکنهیسکوت تلخ قصر رو م یبیعج ینشده که ناگهان صدا دهیآب نوش هنوز

 ....یشده...سوف وانهید ییکه گو ییاز طرف زن آشنا ادیبه فر هیشب یی..صدا"جا اند نیجا اند....هم نیمه"

 نیهم":کشهیم ادیو فر برهیبه وسط سالن حمله م فشارهیسرش رو م یکه با حالت وحشتناک یدر حال یسوف
 ”!...انیجا اند..دارن م

 یبیموجود در سالن به شکل عج ینور ها یخارج نشده که تمام یحرف از دهان سوف نیبار دوم ا یبرا درست
 ....رهیفرو م یدر خاموش

سالن رو فرا گرفته که شارل با عجله به سمت  یمطلق همه  یکی...تاررهیگیسالن رو سکوت و سرما فرا م یتمام
 "چقدر از ما فاصله دارن؟":گهیو با ترس م دوهیم یسوف

 ....شروع تلخ پنهان شده کیاز  یدرست پشت وَهم یهمگ ینفس نفس زدن ها یصدا

 ....دهیاز امواج مورد احاطه قرار گرفته فشار م یمیعظ زانیتنها سرش رو که انگار با م یسوف

جا اند  نیاون ها هم":دهیپاسخ م تیعصبان با شارل که ”!ستینه االن وقتش ن":کنهیذهنش تکرار م یتو ارانایت
 ”!من یبانو

 "کجا؟":گهیم یشارل ذهنش رو خونده با نگران شهیتوجه مکه م ارانایت

 ”!جا نیهم":دهیسرش پاسخ م یتو یشده با درد وحشتناک یبیعج یکه دچار رعشه  یسوف
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 یبرا نیو زم زهیریقصر فرو م یجنوب ی وارهیکه ناگهان د کنهیم دایپ انیقصر جر یلحظه سکوت در فضا کی یبرا
 ....شهیچند لحظه دچار لرزه م

 .....کشنیم ادیفر یها همگ نانتیساتر

 "دن؟یها نفهم نانتیکردن؟چطور ساتر دایقصر نفوذ پ ی وارهیچطور به د":گهیبا تعجب م ارانایت

...کامال شهیاز انگشت هاش ساطع م یو نور کم کنهیرو زمزمه م یورد شیخال یاز دست ها یکیبا  عایسر هرولد
نقشه  دیما!با نیسرزم یجنوب ی هیاحتماال تونل کندن...از ناح":گهیم یشده ...پس با نگران یمشخصه که عصب

 "م؟یکن کاریباشه...حاال چ سیو هافر ونیه ی

 ... است دهیا کینظر گرفته و منتظر  ریاضطراب هرولد رو ز ارانایت

به آواز دردناک  هیشب یی...و صداادیفر یقصر...صدا ی وارهید زشیر ی.. صدا ی...همهمه و شلوغادیو فر غیج
متوجه بشه  نکهیهوا بدون ا یو ب فتهیم مرغیس ادیغم آلود به  یصدا نیا دنیناگهان با شن ارانایپرنده....ت کی

 ....دوهیو به سمت باغ م کنهیها رو رها م ناندیدرون دست هاشه ظرف پر از آب اتحاد با ف یبا ارزش زیچه چ

که کف سالن  یاز قبل به ظرف شکسته شده و رنگ قرمز شیب یاون لحظه است که هرولد با ترس و وحشت و
 !..شهیم رهیرو فرا گرفته خ

 و اشک بغض

که به تن  ینیاندازه سنگ ی....لباس بدوهیم شهیکه هر از چند بار دچار رعشه م یهوا به سمت سالن یب ارانایت
 ........تماما عرق کردهشهیم دنشیداره مانع دو

 ...ستادهیا یدرست کرده و در وسط سالن خروج یه بلده نورک ییتوسط جادوها مونیس

 ”!...در خطره رونی..اون بمرغی...سمونیس":گهیو با عجله م رهیم مونیبه سمت س ارانایت

ما  ی...سرباز هایپا بزار رونیبه اون ب دمیدرصد هم فکر نکن که اجازه م کی یحت ارانایت":گهیبا خشم م مونیس
که منتظرن  هیا یعوض یها ناندیخطرناکه ...پر از ف رونیتقر نشدن...اون ب*س*خودشون م یها گاهیهنوز در جا

 ”!..میبزار رونیاز ما پامون رو ب یکی

در خطره  مرغی...سمیجنگ برنده بش نیا یتو میتونینم مرغیما بدون س مونیس":دهیپاسخ م یبا نگران ارانایت
 ”!بزار برم و کمکش کنم

دنبال  رمی...من خودم میکه از خودت محافظت کن یستیبلد ن ییجادو یتو حت":کشهیم ادیفر مونیس
 "ن؟یهرولد کجاست؟آب اتحاد؟آب اتحاد رو خورد ی...راستمرغیس

 ”!...نهیوا":کنهیافتاده با ترس زمزمه م یکه تازه متوجه شده چه اتفاق ارانایت

 "ارانا؟یشده ت یچ":گهیبا ترس م شهیم ارانایت یکه متوجه نگران مونیس

 ”!مونیمن....من...ظرف رو شکستم س":دهیبا ترس پاسخ م رهیگیم شیکه داره گر یدر حال ارانایت
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 ....قصر رو فرا گرفته یجادو و آتش تمام یو ضربه ها ادیو فر غیج یصدا

رو باور نکرده  ناارایکه انگار حرف ت یو بعد در حال کنهیسکوت م ییماورا ی هیحرف چند ثان نیا دنیبا شن مونیس
 "!..یکنیم یشوخ...شوخ":گهی...مگهیبا ترس م

 ....شهیم رهیخ مونیپر از بغض به س یبا حالت ارانایت

.......تو االن یرو ...شکست مانی...تو.. پارانا،تویت یکار رو کرد نیچرا ا":دهیپاسخ م ادیبا فر مونیس که
 ”!....رو مانی...تو پارانای....تیتحق مرگ*س*م

 ی...من...صدا...تومرغیس ی...من...صداخواستمیمن نم":دهیبا بهت پاسخ م دهیکه کامال ترس ارانایت
 ”!...خطره....من

 ....دوهیم یبزنه به سمت سالن اصل یحرف نکهیحرف بدون ا نیا دنیبا شن مونیس

 ....رهیسالن م یتو یاز پنجره ها یکیوحشت زده به سمت  ارانایت

 یخوب یاصال نشونه  نی....و ادنیها ترس نانتیساتر یهمه جا رو فرا گرفته......همه  یوحشتناک اوضاع
 ....ستین

 ”!روشن شو":کشهیداد م یو با ناراحت ندازهیبه دست هاش م یبار نگاه نیا ارانایت

 ...کننیم دایپ زشیمدام ر ارانایت یها اشک

 ”!روشن شو گمیبهت م":زنهیم ادیفر یتر شیبا بغض ب ارایت

 ...ساطع بشه ارایکه بخواد از دست ت ینور نیاز کوچک تر غیدر

 ....دهیم هیتک واریو به د فتهیزانو هاش م یرو میتسل ارانایت

خواسته  دیهاست و با نانتیساتر نیسرزم یملکه  کردیادعا م روزیکه تا د یفرو رفته و دختر یکیتار یتو سالن
 !تموم شده است زیکه همه چ کنهیمادرش رو به انجام برسونه ،االن احساس م ی

 شارل

وجود نداره...قصر در  یدفاع وارید":گهیخم شده با ترس م زیم یبزرگ رو ینقشه  یکه رو یجوان در حال مرد
 ”!...میحمله کن دیحال نابود شدنه...با

 "م؟یجا ببر نیرو از ا ارانایتا ت میکن دایپ یراه ستیبهتر ن":دهیپاسخ م عایسر یسوف

...و جاودانه شدنش سی...توسط هافراتیبا آزاد شدن ح":گهیم یو با آشفتگ کشهیبه موهاش م یدست شارل
 " .....یلی...خیسوف میخوریشکست م یلی...ما خ

 یرو فرار اارانیقصر ت یباشه...چطوره که از قسمت جنوب یراه دیبا":گهیو م دوهیبه سمت نقشه م عایسر یسوف
 ".......اون جا...اونجامیبد
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کنه  دایادامه پ تیوضع نیدور تا دور قصر رو احاطه کردن....اگر هم":گهیو م ادیم یبه وسط حرف سوف شارل
 ”!شهیم روزیپ گهیتا چند ساعت د سیهافر

 ....شهیم رهیشارل خ یبه خون نشسته  یبا ترس به چشم ها یسوف

 دایداره به قصر نفوذ پ یاز قسمت شمال سیخودم وارد عمل بشم...هافر دیبا":گهیشارل با بغض م که
قسمت  ی....رومیکن یخال سیهافر یرو از سرباز ها یکه قسمت جنوب میفرصت دار قهی...تنها چند دقکنهیم

 ”!....مهم تره یزیاالن از هر چ ارانای...نجات دادن بانو تمیکنیتمرکز م یجنوب

دنبال اسب و  رمیقصر...من م یبه ضلع جنوب میفرستیگروه جادوگر ها رو م":گهیم و کنهیم دییتا عایسر یسوف
 ”!میدور بفرست یجا کیرو به  ارانایت دیمقدار غذا....با کیکالسکه و  کی ای

رو از  زیهمه چ ارانایت یبرا":گهیو م ستهیا یکه چند لحظه م رهیو به سمت در اتاق م کنهیم دییتا عایسر شارل
 ”!بده...مراقب خودت هم باش حیطرف من توض

....صبر ارهیب ادیرو خودش به  زیهمه چ ارایت میاز من قول گرفته که بزار ارانایا":گهیو م کنهیاعتراض م عایسر یسوف
 ”!داشته باش شارل

 ادیاشتباه من رو به  ارانایکه ت یاون روز دیشا":گهیشده با ترس م رهیخ نیبه زم یکه با نگران یدر حال شارل
 ”!رید یلی...خیشده باشه سوف رید یلیخ ارهیب

 !بندهیو در اتاق م شهیحرف از اتاق خارج م نیبا گفتن ا شارل

 مهیند کی دیبا یهاشه و از طرف یشارل و نگران ی شهیدر اند یکه از طرف ی....دخترمونهیتنها م یتنها یسوف و
 ”!...وفادار باشه یمیقد ی

 هرولد

 "هرولد...حالت خوبه؟":مونیس

کنه مثل  یتوجه مونیبه س نکهیبدون ا کنهیشده نگاه م رهیقرمز رنگ خ نیکه هنوز با بهت به زم یدر حال هرولد
 ”!قیاون ظرف رو شکست رف":کنهیربات زمزمه م کی

ر رو کا نیاز عمد ا ارانایباش....ت یهرولد قو":گهیبا عجله م شهیکه متوجه وخامت حال هرولد م مونیس
رو هم  سایقسم تا یهنوز حت ارانای...تمیکنیم دایدوباره رو پ مانیپ طیشرا میگردینکرد...دوباره...اصال..م

 ”!میکنیم دایپ یراه هیباشه... یراه دیبا شهی...نگران نباش...همستیکامل ن نانتیساتر کینخورده...اون هنوز 

 ”!مونیس رهیبم دیاون با":هرولد

 رهیگیو به طرف هرولد م ارهیاش برنگشته دست راستش رو باال م یهنوز هرولد به حالت عاد نهیبیکه م مونیس
 ”!وسیآسات":کنهیو زمزمه م

 واریاراده کنار د یو همون جا ب ادی....که ناگهان به خودش مشهیپرت م واریبه طرف د یمیبا شدت عظ هرولد
 ”!مونیس میخوریما شکست م":گهیو م نهیشیم
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 نهیس تونهیم مرغیکرده...س دایرو پ مرغیس یپرنده  ارانایحرف زوده....ت نیا یهنوز برا":گهیله مبا عج مونیس
 ....شهیتنها در اون صورت نابود م سیرو بشکافه و سنگ درون اون رو نابود کنه...هافر سیهافر ی

بزنه....اگر  رونیباش...حالش بده...ممکنه احمقانه از قصر ب ارانایت شیو تو هم پ مرغیسراغ س رمیم من
 ”!..فقط مراقبش باشمیآزاد بشه........بگذر اتیرو نابود کنه و ح ارانایت سیهافر

و از هم درخواست  ستادنیهم ا یجالبه...امروز دو دشمن رو به رو":گهیو م ندازهیم مونیبه س ینگاه هرولد
 خوامیهستم که م یمن تنها کس کردنیهمه فکر م روزیکه تا د یافظت از کسمح ی...اون هم براکننیکمک م

 یهم آرتور؟حت دی؟شایسوف ایت؟مراقبت کنم...شارل کجاس ارانایاز بانو ت دینابودش کنم....جالبه...من با
 دن؟یدیخودشون م یمن رو دشمن اصل زدن؟ویبه من تهمت م روزیکه تا د یکسان ارانا؟تمامیمادرش ا

 د؟یند یکس یرو مجازات نکرد؟اون ظرف اتحاد رو شکست ول ارانایکس ت چیامروز ه چرا

 مون؟یس

 ...دیند یکس

 ... یچطور نابودش کرد یبا من بست یبرادر مانیکه پ یکه تو....کس دندیها ند یلیخ

 ....دیدیعرضه م یب کیاگر پدرم من رو  یو من سکوت کردم.....حت یستادیجادو در مقابل من ا با

 ".....دیند یکس

افراد به تو باور  نیا یهمه  نیبودم که ب یاما من...تنها کس":گهیو با بغض م ادیحرف هرولد م انیم مونیس
 کی....اما من خواستیشدم که پدرم از من م یزیو همون چ ستادمیداشتم...درسته که با جادو در مقابل تو ا
که هرولد هم  دمی....من ددنیها ند یلیخکه  دمیرو د یزیمن چ کهنیفرق بارز با همه داشتم هرولد...اون هم ا

فکر نکنه..من با نابود  یها رو نشکنه...تنها به خودش و جاودانگ مانیکنه...پ یبلد باشه..وفادار یبرادر تونهیم
...با یاما عوض نشد یکه تو چطور ضربه خورد دمی..من د دمیتو رو د تیشخص نیخودم بهتر یکردن وفادار

 ...دمی....من دیمن رو نابود نکرد یجادو ها رو بلد بود نیتر اهیس نکهیا

که از تو در ذهنشون بود رو براش  ی....همه اون چهره ادیترسیاومد نگران بود....از تو م نجایبه ا یوقت ارانایت
...هرولد میریهم قرار بگ...ما در کنار یریرقم خورد که تو در کنار ما قرار بگ یکرده بودن...اما سرنوشت جور ینقاش

که بر خالف من و  کنمی...اما امروز ازت خواهش ممیدیبه اسم قلب رو در تو د یزیهر دو وجود چ ارانایمن و ت
 ”!ننیتو رو بب تیواقع یبار همگ نیکه ا یو بزار یخودت باش شهیمثل هم

 !ارانایباش ت خودت

 ... ادیم یلن خروجغرق در فکر کردنه به سمت سا یدر حال یبه آرام هرولد

 ...شنوهیها م ادیوحشت ها و ترس ها و فر یتمام نیرو ب یهق هق یصدا که

 ...نهیبیم یکیدر تار زهیریخودش مچاله شده و اشک م یکه تو یرو در حال یو دختر دوهیعجله به سمت صدا م با

 ...انتقال بده ارانایهرولد رو به ت یبتونه حرف ها ریبار صداها بهتر از تصاو نیا دی...شاکنهیروشن نم ینور
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 ”!من یبوده بانو ازیظرف آب ن کیفرا تر از  یزیچ دی...شاستیمهم ن":گهیم ارانایرو به ت یبه آرام هرولد

 ... شهیم رهیبه صورت هرولد خ یکیدر تار زنهیو همون طور که هق م ارهیسرش رو باال م دیبا ترد ارانایت

 مانیرو برادر و هم پ گرید کیکه هر دو قلبا  یها تا زمان ناندیها و ف نانتیساتر":گهیو م زنهیم یلبخند تلخ هرولد
سرنوشت....هم  یورد ها..جادو ها....حت نیتر یها..قو مانیپ نیتر یقو ی...حتاراناینداره ت یا دهیهم ندونن فا

رخ داده تا مدت ها از هم  نشونیکه ب یادیز یخاطر جنگ ها بهاون ها رو در کنار هم قرار بده...اون ها  تونهینم
 انیکه با پا یعنی نیاست....ا گهیجنگ د کیدو رو در کنار هم قرار داده  نیکه ا یلیدور بودن...امروز هم دل

..غذا..آب...بچه یلی..به هر دلرنی..ممکنه دوباره و دوباره در مقابل هم قرار بگسیجنگ با هافر
 مانیپ مونیکرد چرا س یادآوریکه به من  یزی...چاراناینشونه بود ت کیشدن ظرف آب  ههاشون...شکست

 "! یبار واقع نیباور کنن که برادر همن...ا دیبا نانتیها و ساتر ناندیشکست...ف شیرو چند سال پ شیبرادر

 نیاول...شروع ا ی....مثل روز هایمن رو بکش یتونیمن ظرف آب رو شکستم...م":گهیم یبه آرام ارانایت
ها رو دوباره در کنار هم قرار بده....چون  ناندیو ف نانتیساتر تونهیم کردیم الیسرنوشت اشتباه بود....مادرمم خ

انسان بود...تنها  کیمتولد شده بود.... نیزم درآورد که  ایرو به دن ی...اون فرزنددونستیاون ها رو برادر هم م
 یواقع نانتیساتر کیتا  کردیرو کامل م سایقسم تا دیباشه....با نانتیساتر تونستیاز وجودش م یقسمت

عرضه نداره مثل تو انگشت هاش رو  یقسم رو کامل کنه....اون دختر حت کیعرضه نداشت  ی...اون حتشدیم
 ”!....هرولد ستیبلد ن یکار چیبه هم بزنه و نور درست کنه...اون ه

و  دهیگوش م ارانایت یبه حرف ها یفته به آرامقصر رو فرا گر  یوحشتناک تمام یها غیج یصدا یدر حال هرولد
 ”!...کنهیم یآور ایرو بهم  یرو امروز به همراهم دارم که مطلب مهم یزیچ":گهیم

لنگه ":گهیو م رهیگیم ارانایو رو به ت کشهیم رونیکه به همراهشه ب یا سهیک یرنگ رو از تو یآب یکفش هرولد
باغ رو پر از  ی...و تو با اشک هات تماممیکه با هم مالقات کرد یبار نی...از اولهیباغ جا گذاشت یکه تو یکفش

 یکرده بودن...مرد فیبرات تعر هیکه بق بودم یزیدارم... من اون روز درست همون چ ادی...خوب به یآب کرد
قه و از محبت و عال شناسهیرو نم ی...وفادارفهیو کث ثی....خباتهیخون تو و آزاد کردن ح ختنیکه به دنبال ر

ها رو نابود کنه....تنها به  ناندیحرکت ف کیبا  تونهیجادو ها رو بلده...و م نیتر اهینداره...س یدرست فیتعر
 ....ضربه زده اتیه و به درخت حیدنبال جاودانگ

 ....تو قرار گرفته یهمون مرد رو به رو امروز

ها رو نابود کنه....هنوز به  ناندیحرکت ف کیبا  تونهیرو بلده...هنوز هم م یادیز ی...جادوهااتیهمون خصوص با
از اون چه که هست و اون چه که  فشیتعر نکهیبزرگ...اون هم ا رییتغ کی...اما با یو جاودانگ اتیدنبال ح

ها در  ناندیرو بلده تا از ف یادیز یجادوهاها در آرامش باشن.... ناندیتا ف اتیعوض شده...دنبال ح خوادیم
....امروز رهیدر مقابلش قرار بگ ونیمثل ه یکه قراره کس یوقت شناسهیرو نم یه....وفاداردفاع کن سیمقابل هافر

 نیکه ا ونیمد یها رو به دختر زیچ نیا یعوض شده....و تمام یلی....اما خارانایت ستادهیهمون مرد در مقابلت ا
رو درست کنه...هر  کینور کوچ کیبا دست هاش  ستیبلد ن یباغ جا گذاشت و حت یلنگه کفش رو اون روز تو

ها امروز به خود  نانتی...ساتریکن خودت باش ی....سعارانایسرنوشت نقش خودش رو داره ت نیا یتو یکس
 ”!دارن ازیتو ن
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 یدر حال مونیو س زهیریفرو م یبیاز سقف به شکل عج یحرف از دهان هرولد ناگهان قسمت نیخارج شدن ا با
 ....ادیو فرود م شهیم یر وارد سالن خروجاز سقف قص مرغیکه سوار بر س

...تو مونیمتشکرم س":گهیم یو با خوشحال دوهیم مرغیاش برگشته و رو به س هیکه دوباره روح یدر حال ارانایت
 ”!...یرو نجات بد مرغیس یتونست

 ”!وقت چی....هارانایت ینیبیتو هم من رو نم یحت":گهیدلش م یتو هرولد

 ”!امشب نیرو نابود کنم...هم سیخودم هافر خوامیم":گهیم مونیرو به س شهیم مرغیکه سوار س یدر حال ارانایت

 ری...غسی...جنگ با هافرنکهیا ی...ولیول یکه تو پرواز رو بلد ؟درستهیچ":گهیو م دوهیجلو م عایسر مونیس
 ”!....کنمیکار رو م نیممکنه اجازه بدم...خودم ا

 ”!خودش باشه خوادیرو دوست داره....و امروز م جانیهستم که ه یمن دختر":دهیجواب م عایسر ارانایت

 ....زنهیو لبخند م شهیم رهیخ ارانایحرف به ت نیا دنیبا شن هرولد

سرباز  یبه شارل بگو تمام": گهیو م ارهیرو به پرواز در م مرغیس عایسر ارانایکه ت دوهیم مرغیبه سمت س مونیس
حواسش پرت شد به  یها رو وقت نانتی...ساترمیحواسش رو پرت کن دیقرار بدن...با سیها رو در اطراف هافر

 سی...من خودم با هافرنیدرست کن یدفاع واریو اونجا با جادو د نیها ببر ناندیف نیبه سرزم یصورت گروه
 ”!جنگمیم

 ....زنهیم رونیقصر ب یو از سقف خراب شده  ادیحرف به پرواز در م نیبا گفتن ا ارانایت

بکنه در آسمان  مونیبه حرف س یتوجه نکهیبدون ا ارایبرگرد خطرناکه...اما ت ارانایت":کشهیم ادینگران فر مونیس
 ”!...شهیمحو م

باورش  یداره که وقت یی...اون جادوادیاز پسش بر م":گهیو م گذارهیم مونیس یشونه  یدستش رو رو هرولد
خون  یها تو نانتیساتر اتینداره...ح یا جهینت تونهینم کنهیفکر م ی...اما وقتکنهیبهش کمک م تونهیم کنهیم
که  ییمن و تو یکه حت دهیرو انجام م ییها ییباورش داشته باشه...اون وقته که جادو هی....فقط کافاراناستیت

 ”!میایهم از پسش بر نم مییها نیجادو با مهارت تر ی نهیزم یتو

 !گرید یراز

..به ادیاز اتاق ها به سمتش م یکیاز طرف  یبیعج یکه ناگهان انرژ دوهیتاق شارل مبا عجله به سمت ا مونیس
 ...رسهیکه به در اتاق آرتور م رهیم یبه طرف انرژ یآرام

 ....بازه مهیاتاق ن در

 ....شهیم رهیچ مونیبر قلب س ترس

 ...شکنهیدر سکوت رو م ژیق یو صدا کنهیدر اتاق رو باز م یبه آرام مونیس

 ....شهیرو به رو م یبغض آلود یبا وارد شدن به اتاق با صحنه  مونیس
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...کتاب شهی...آرتور و دخترشون مایکه شامل آنال ییدر حال آتش گرفتنن...عکس ها نیزم یکه رو ییها عکس
 هیآتش شب کیآرتور هستن... یگذاشتن قلب سوخته  شی...و در حال به نماسوزنیآتش دارن م یکه تو ییها

مورد نظر رو  یکه تنها ش یتشمعلم جادو بلده....آ کیکه  ییشمار جادوها یاز ب یمیحقه قد کیده...ش یساز
 ...رهیگیدر بر م

 ...پوشننیصورتش رو م یو اشک ها تمام شهینگران م مونیس

 ...کنهی....و در رو به سرعت باز مرهیبه سمت اتاق شارل م مونیس

شده  یزیچ":گهیو م گردهیبر م مونینگران س یگذاشته رو به چهره  زیم یغذا رو یو مقدار فیک کیکه  یسوف
 "مون؟یس

 "شارل کجاست؟":گهیم یبا نگران مونیس

 ”!میرو فرار بد ارانایکنه تا ت یقصر رو خال یجنوب ی هیرفته ناح":گهیم یزیبا حالت غم انگ یسوف

سرباز ها  دیرفته..با سیبه جنگ با هافر مرغیبا س ارانای...تینه....سوف یوا":گهیحرف م نیا دنیبا شن مونیس
آرتور هم رفته تا با  کنمیدر خطره....تاره حس م ارانای....جان تمیکن تیقصر هدا یت شمال*س*رو به سمت قم

 ”!...یشارل رو خبر کن عایسر دیبجنگه.... با سیهافر

 آرتور

قصر  یها وارهیکه با مشت هاش به د سیبه پرواز در اومده..به سمت هافر مرغیکه سوار بر س یدر حال ارانایت
و  ارانایحرکت ت کیدر  تونهیو م شهیکه از دهانش آتش خارج م ی......غول خطرناککنهیپرواز م زنهیضربه م

 ”!...رو بسوزونه مرغیس

به  سی..و با سرعت به سمت هافر"..خودت باشارایخودت باش ت":کنهیسه بار پشت سر هم زمزمه م ارانایت
قصر  یکه با تمام قوا در ضلع جنوب ی....آرتورفتهیفداکار معلمش م رمردیکه ناگهان چشمش به پ ادیپرواز در م

 !سهیهافر یبا سرباز ها دنیهمراه با شارل در حال جنگ

 دهیچیدر فضا پ یبلند یحرکت صدا نیو با ا کوبهیم نیبه زم یدر آسمان مشت محکم ارانایت دنیبا د سیهافر
گوش  یدو رگه  یو با صدا پرهیدرست کرده م نیزم یکه از مشت هاش رو یاز گودال بزرگ سی...هافرشهیم

 ”!مرغیس کنمینابودت م گهیبار د نیا":گهیم مرغیرو به س یخراش

 ....شهیم دهیبزرگ قناصش د یو کله  بشیصورت زشت بدترک یتو انزجار

...چرا که بر خالف گذشته بیغول بد ترک میدیبار شکستت م نیبرعکس ا ":دهیهم با شجاعت پاسخ م ارانایت
 ”!ارانایسوار هم داره...ت هی مرغیس

 نیرو شکست بده....بهتره هم سیهافر خوادیکه م هیک گهید ارانایت":گهیو م رهیگیبا خنده دلش رو م سیهافر
 ”!...یخوریمن شکست م یمشت ها ریدختر کوچولو چون ز یبش میاالن تسل

 یبلند یبعد هم با صدا"مرغ؟یس یآماده ا":گهیم یبه آرام شهیخم م مرغیکه به سمت گوش س یدر حال ارانایت
 ”!دید میخواه": کشهیم ادیفر
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 ....برهیحمله م سیهافر ی نهیسرعت به سمت س نیبا باالتر مرغیس

 یدست ها ریمدام از ز مرغی....سزنهیضربه م مرغیکه جاخورده تنها با مشت هاش به سمت س سیهافر
 ...دهیم یجا خال سیهافر

 ارانایکه با جادو به سمت ت دهیشده رو به سرباز هاش دستور م یبه شدت عصبان یباز نیکه از ا سیهافر
 ...کنن یراندازیت

 ....شهیاون هم در اون سرعت از دستش خارج م مرغیو کنترل س شهیهول م یکم ارانایت

 ”!باال مرغیس":زنهیم ادیفر عایسر ارانای....تکنهیسقوط م نیبه سمت زم و

 نیو ا ادیچرخش به سمت باال به پرواز در م کیبا  عایسر مرغیو س کنهیجهت عوض م ارانایوارده بر ت شتاب
رو  نیهر دو سرزم تونهیاز باال م ارانای...ترهیگیقرار م سیهافر یکه دور از دسترس سرباز ها رهیقدر باال م

 ”!....ها نانتیساتر نیها و هم سرزم ناندیف نی...هم سرزمنهیبب

حمله  مرغیکه هر چه زودتر شارل و سرباز هاش سر برسن تا بتونه به سمت س کنهیدلش دعا م یتو ارانایت
 ....کنه

هم  نیرو ترک کردن..ا یشارل ضلع جنوب ژهیاز سرباز ها و به و یکه تعداد نهیبیبار م نیو ا ادیتر م نییپا یکم
 ارانای....تشهیم رهیخ سیهافر یبا سرباز ها دنی... از باال به آرتور که در حال جنگهیوهم خبر بد هیخبر خوب

 سیهافر یداره با سربازها یی...آرتور به تنهاستیمورد ن یب شیکه نگران فهمهیو م رهیضربان قلبش باال م
 ...دونشون رو هم حفظ نکرده کی یحت ارانایکه ت ییکه بلده....جادوها یمختلف ی...توسط جادوهاجنگهیم

کرده استفاده  سیدراز اون ها رو تدر انیکه سال ییو با دست هاش از جادوها چرخهیمدام به هر طرف م آرتور
 ....کنهیم

...و سرباز ها با کشهیقلبش م یبار دستش رو رو نیادامه بده...چند تونهیمشخصه که خسته شده و نم کامال
 دنیو با د شهیم رهیو به آسمون خ زنهی...آرتورنفس نفس منهیکه ضربه بب شنیباعث م یمختلف یجادوها

 ....کنهیم دنیتمام شروع به جنگ تیآسمون دوباره با جد یتو مرغیس

 .......جنگ....جادو پرواز

 ....که آرتور خسته شده کنهیکامال درک م ارانایت

 ....شهیم تیبه سمت سرباز هدا یآب یو نور برهیاز سرباز ها حمله م یکیدوباره به سمت  آرتور

 ...شهیو کشته م فتهیم نیبه زم سیهافر سرباز

 ...زنهیو نفس نفس م نهیشیزانو هاش م یناتوان رو آرتور

 ....تونهیبلند بشه اما نم کنهیم یو سع کشهیبه قلبش م یدست دوباره

 ....شده یزخم رمردی...بلکه پستیکه آرتور خسته ن کنهیر باور مبا نیا ارانایت
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و ورد  کنهیرو دفع م شنیم کیکه بهش نزد یدست سرباز ها کی...آرتور با کنهیبه آرتور نگاه م یبا نگران ارانایت
 ....خونهیم

 .....رهیگیکرده م یزیزخمش رو که خون ر گهیبا دست د و

که درست  نهیبیباال م نیرو از ا ونیه ارانای... اما تانیاز جلو به سمت آرتور م یبیبه شکل عج یها همگ سرباز
 ...شهیم کیاز پشت آرتور داره بهش نزد

 ...رهیگیو به سمت آرتور م ارهیصدا دستش رو باال م یب ونیه

 ....کنهیو به سمت آرتور پرواز م کشهیم ادیشده فر ونیه ی لهیکه متوجه ح ارایت

 ...شهیم رید یلیراهه که خ ی مهیدرست در ن اما

 .......خورهیآرتور از پشت ضربه م و

 .....فتهیم نیزم یرو و

 ....رنیقصر م یبه سمت ضلع شمال یو با خنده و شاد زننیجان آرتور رو دور م مهیو سرباز ها جسم ن ونیه

 ....دوهیو به سمت آرتور م ادیفرود م نیزم یبا عجله رو ارانایت

نگران نباش آرتور ":گهیم زنیریکه اشک هاش ناخودآگاه م یو در حال نهیشیس رآرتور م یباال درست
 " .......االناریخوبت کنه..طاقت ب تونهی...اون بلده...مکنمیرو خبر م مونیاالن...االن..س

 ”!...ب...بانو...من":گهیم یرو خبر کنه که آرتور به سخت مونیتا س رهیم مرغیجمله به سمت س نیبا گفتن ا ارایت

 ...نهیشیو درست در کنار آرتور م گردهیبرم ارایت

...که تمومش کنم...وقتشه...درخت سخن گو...ب...هم دیب...بزار":گهیم یبه سخت آرتور
 ”!....بود که بهم گفت یزیچ نیآخر نی...ارمیمیم یگفت...وقت..وقتشه......گفت به زود

 ......کنهیها رو ترک م نانتیساتر نیسرزم یبه آرام"وقتشه":کنهیمکه مدام تکرار  یدر حال آرتور

 ....و وقتشه گهیواقعا آرتور راست م دیشا

 .....را تمام کنه زیبار هم که شده همه چ کی یبرا ارانایتا ت وقتشه

ها به پرواز در  نانتیدر آسمان ساتر سایتا ی،پرنده  مرغیو همراه با س گردهیبا غرور برم ارانایخاطر ت نیهم به
 !پرواز کرد زیچقدر غم انگ شیپ هیکه چند ثان یرمردی....درست مثل پ ادیم

 مرغیس خشم

اکثر سرباز  شیقو یکه با مشت ها سیوجودش رو فرا گرفته به هافر یکه خشم و بغض تمام یدر حال ارانایت
ها ..مونداس و  ناتیحرکت.....مردم ساتر کی....تنها در شهیم رهیخ کنهیرو نابود م نانتیساتر یها

....خدمتکار ها و  اطیخ ینان پز..اشل یاز خدمتکار ها...آشپز کارلوس ..ساتا یتئودور...عده ا یدنیهوگو...س
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و نا  دهیترس رن،یها م ناندیف نیشده به سمت سرزم یکه خال یاز ضلع جنوب مونیتوسط س یهمگ ایمردم با
به سمت  دیبار با نی...اون ها اشهیم روزیپ یبار چه کس نیا سیو هافر مرغیس نیکه ب دوننی...هنوز نمدیام

 ...رو ترک کنن نشونیها سرزم ناندیف نیسرزم

....تنها چند لحظه شهیآرتور شگفت زده م یجنازه  دنیو با د ادیم رونیها از قصر ب نانتیهمراه ساتر مونیس
تشکر تکون  یاز رو یتنها سر مرغیکه سوار بر س ارانایت دنیو با د ندازهیم یو بعد به آسمون نگاه ستهیا یم
بر  سی..هرولد و شارل از پس جنگ با هافرارانای....تکنهیم یها راه ناندیف نیو مردم رو به سمت سرزم دهیم
 ...کنهیبهش فکر م مونیکه س هیزیچ نیآخر نی...اانیم

و سپس با  رهیگیابتدا با حرکت چرخش دستش در آسمان اوج م شهیها مطمئن م نانتیاز ساتر یوقت ارانایت
 ...برهیحمله م سیتمام سرعت...به سمت هافر

سوخته مثل آتش فشان و مشت  یبلند...صورت تینها یب ی...قد نیوحشتناک و خشمگ یا افهیبا ق سیهافر
 یبای..قصر زکوبهیقصر مشت م واریو دوباره و دوباره به د نهیرو مب ارانایکه ت گردهیبولدوزور برم کیمثل  ییها

 ...بهیها مدام در حال تخر نانتیساتر

 ...کنهیحمله م مرغیآتش به س یبا شعله ها سیو هافر ادیم سیبه سمت هافر ارانایت

 ...چنیپیدارن و مدام به دست و پاش م سیدر پرت کردن حواس هافر یها سع نانتیساتر یها سرباز

و دوباره  دهیرو شکاف م سیهافر ی نهیس زیتوسط نوک ت یو به صورت ناگهان کنهیاز فرصت استفاده م راناایت
 ...کنهیبه سمت آسمان پرواز م

 ....کشهیپاش رو به آتش م ریز یخشم تک تک سرباز ها یو از رو کشهیدست م شیزخم ی نهیبه س سیهافر

 ...برهیحواسش کامال جمع به سمتش هجوم م سیهافر نکهیبار با ا نیو ا کنهیتر بغض م شیب ارانایت

و رو به هرولد  شهینگران م یزیچ نیچن دنیاز د سهیو هافر ونیه یبا سرباز ها دنیکه در حال جنگ شارل
 "کنه؟یم کاریاون دختر داره چ":گهیم

 ....دهیو به مبارزه اش ادامه م کنهیاما تنها سکوت م هرولد

 ....زنهیضربه م سیهافر ی نهیتر از قبل به سبار محکم  نیا ارانایت

اراده جفت دست هاش رو  یب ارانایکنه اما ت مرغیآتش رو نثار س یتا شعله ها کنهیدهانش رو باز م سیهافر
 ...شنیم ریبزرگ سراز یفواره  کیدرست مثل  ارانایت یو آب از دست ها ارهیباال م

 یاون دختر ملکه ":گهیرو به شارل م کنهیرو نابود م سیهافر یاز سرباز ها یکیساده  یلیکه خ یدر حال هرولد
 ”!آب هاست شارل

 ...کشهیم ادیو با خشم فر زنهیم مرغیبه س یکه شگفت زده شده ضربه ا سیهافر

 ....دهیم یخال یدوباره با مهارت جال مرغیس

 ...کنهیپرتاپ م ارانایو به سمت ت دارهیبر م نیزم یرو از رو یسنگ بزرگ یعصبان سیهافر
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 ....گردهیبر م شیقبل یو تکه سنگ با همان حالت به سر جا ارهیاراده دست راستش رو باال م یب ارانایت

 نانتیساتر نیسرزم نجایا":گهیبا شجاعت م ارانایو ت شهیم رهیخ ارانایکه کامال متعجب شده به ت سیهافر
 ”!...یها به ما ضربه بزن نانتیساتر نیسرزم یتو یتونی...تو نمسیهاست....هافر

شگفت زده  ارانایرو نابود کردن از رفتار ت سیهافر یسرباز ها یکه همه  گهید یو هرولد و سرباز ها شارل
 ارانایآماده است...به ت زیهمه چ":گهیو رو به شارل م ادیم رونیبه سرعت از قصر ب ی...همون موقع سوفشنیم
 ”!فرار کنه تونهیبرگرده...م دیبگ

 ”!یالزم باشه بانو سوف کنمیفکر نم":گهیو م ارهیدستش رو باال م یبه آرام هرولد

 ....ارهیاون ها رو به خودشون م ونیه یشدن که صدا رهیخ سیو جدالش با هافر ارانایبه ت یهمگ

 ”!زیهرولد عز یجا خورده باش کنمیفکر م":گهیم دارهیکه آهسته قدم بر م یدر حال ونیه

 ناندیف نیها نوبت سرزم نانتیساتر نیبعد از سرزم":گهیم ونیکه ه زنهیم ونیبه ه یپوزخند هرولد
 ”!یهاست..فراموش که نکرد

و گلوله  رهیحرف دستش رو باال م نیا گفتن با هم بعد”...نوبت خودته االن!یکنیاشتباه م":گهیخونسرد م هرولد
 ....دهیم یخال یجا ونیکه ه فرستهیم ونیاز آتش رو به سمت ه یا

 ... پردازنیم ونیو هرولد هر دو به مبارزه با ه شارل

 یمشت ها ونیهستن م سیهافر ی نهیکه در حال زدن ضربه سنگ درون س ارانایو ت مرغیلحظه س همون
 ...فتنیم ریگ سیهافر

 ادیو با فر کشهیم ونی...شارل دست از مبارزه با هدوهیم سیصحنه به سمت هافر نیا دنیبا د یسوف و
 ”!نرو کنمیخواهش م یسوف":گهیم

در اون لحظه  تونهیکه م یکس نیآخر ی..سوفدوهیم سیبدون توجه به حرف شارل به سمت هافر یسوف اما
 ....رو پرت کنه سیحواس هافر

 ....رو هم بکشه یسوف یتا با مشت کنهیاز دست هاش رو آزاد م یکی یسوف دنیبا د سیهافر

فرار  سیهافر یمشت ها ریاز ز ی...تا به حال کسزهیریبه هم م سی...اعصاب هافر دهیم یخال یجا یسوف
 ...نکرده

 ...دهیم یخال یو جا دوهیمختلف سربازان م یجنازه ها انیدر م یسوف

و به پرواز در  شهیآزاد م مرغیکه س کنهیو جفت دست هاش رو باز م شهیم یعصب سیلحظه هافر کی یبرا
 ...ادیم

 ....ارهیبدست م گهیفرصت د کیدوباره  ارانایت

 ...کوبهیمشت م نیو به زم دوهیهنوز م یبه دنبال نابود کردن سوف سیهافر اما
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 ...نداره یو راه فرار رسهیقصر م وارهیدرست به د یسوف

هم دست از جنگ برداشته  ونیه ی...حتشهیو مانعش م رهیگیجلو بره که هرولد دست هاش رو م خوادیم شارل
 ...شده رهیخ یبه کشته شدن سوف یبا لبخند وحشتناک

ضربه نابودش کنه...با خشم جفت مشت هاش رو باال  کیبا  تونهیبار م نیانداخته و ا ریرو گ یسوف سیهافر
 ....رهیگیسراسر وجودش رو فرا م یبیکه ناگهان درد عج کنهیخم م یو به سرعت سمت سوف ارهیم

 ....زنهیقصر م ی وارهیبه د یمحکم یضربه  تی....از عصبانخورهیو تلو تلو م دهیرو از دست م شکنترل

به  یچطور بارها و بارها با تمام انرژ مرغیو س ارانایکه ت ننیبیم یترس و وحشت مرگ سوف یدر بحبحه  یهمگ
 اتیو سنگ ح کنهیفرو م سیهافر ی نهیرو درون س مرغیس زیچطور منقار ت ارانایو ت کننیحمله م سیهافر
 ...شهیباالخره شکسته م سیهافر

 ....فتهیم نیبه زم عایسر سیاما هافر رهیدوباره به سمت آسمون م مرغیس

....از ونیانتقامت رو گرفتم آرتور...به روش ه":گهیم یشده به آرام رهیمُرده خ سیکه از باال به هافر یدر حال ارانایت
 ”!پشت سر

 ...ادیفرود م یبه آرام ارانایت

 ...سهیمرگ هافر یهنوز در شگفت ونیه

مونده...نظر  گهیدشمن د کی نکهیمثل ا":گهیو م رهیو به سمت هرولد م ادیم نییپا مرغیبا ابهت از س ارانایت
 "جناب هرولد؟ هیشما چ

 ”!من یبانو دیدیافتخار م":گهیو م رهیگیم ارانایدستش رو به سمت ت یتو یو عصا کنهیم یخنده ا هرولد

 ”!وسیراناسان":کنهیزمزمه م عایپا به فرار بزاره که هرولد سر کنهیم یسع یتیوضع نیچن دنیاز د ونیه

 ...بخوره یتکون نیکوچک تر تونهینم یو حت ستهیا یاراده م یب ونی....هدهیهرولد رو تکون م یعصا ارانایت و

 "ونیه شهیهم یوقتشه که نابودت کنم...برا":گهیو م رهیم ونیبه سمت ه هرولد

 ونیسر ه یو درست رو شهیاز قصر کنده م یکه سنگ بزرگ ارهیحرف دست هاش رو باال م نیبا گفتن ا هرولد
 ...فتهیم

 ...خوبه یلیخ ی..شارل در کنارش نشسته و نگرانه...اما حال سوفرهیم یبه سمت سوف ارانایت

 ".....برات آوردمشفیک نیا ی...تویرو جمع کرده بود لتیوسا":گهیم یبه آرام یسوف

 ”!گردنبندم":گهیم یافتاده باشه با نگران یزیچ ادیانگار که  یول برهیم فیدست به ک ارانایت

 "من؟ یشده بانو یچ پرسهیبا ترس م هرولد
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اتاقم جا  یبود که ازش داشتم..تو یزیمادرم...اون تنها چ اتیگردنبد ح":گهیم زهیریکه اشک م یدر حال ارانایت
 ”!برش دارم دیمونده...با

 ”!داخل نیبر دی...شما نبایزیمن...قصر در حال فرو ر یممکنه بانو ریغ نیا دهیپاسخ م یعصبان هرولد

 ...دوهیو بدون توجه به حرف هرولد به سمت قصر مخروبه م دهیتکون م یسر ارانایت

 ”!برم دنبالش دیبا":گهیم یبا نگران شارل

رو بر  ارانای...من خودم بانو تدیبه قصر من بر یتو و بانو سوف":گهیو م رهیگیشارل رو م یجلو عایسر هرولد
 ”!گردونمیم

شدن درخت  یزخم گفتنیهمه م یمن متاسفم که...وقت":گهیشده با غم م رهیکه به هرولد خ یدر حال شارل
 یحرف چی...هارانایآورده شدن خاطرات توسط ت ادیگفته بودن تا به  اراناینزدم...بانو ا یکار توئه حرف اتیح
 ”!...متاسفم هرولدمینزن

 ”!داره...شارل یلیاتفاقات دل نیامروز متوجه شدم که ا":گهیو م دهیتکون م یتنها سر هرولد

 ...رنیها م ناندیف نیبه سمت سرزم یو همراه با سوف کنهیم یدوباره تشکر شارل

 ...شهیوارد قصر م یبا نگران هرولد

 ....شهیکامال نابود م گهید ی قهی..قصر تا چند دقزهیریم نیسنگ به زم یورودش قصر دوباره تکه ا با

 ..دوهیم ارانایو به سمت اتاق ت رهیشده باال م بیتخر یبه سرعت از پله ها هرولد

 ...شهیاتاق م وارد

 رسهیپاره شدن و صورتش خسته به نظر م یهمگ باشیز یس هاشده..لبا یصورتش زخم یکه تا حدود ارانایت
 ”!..کجاستی...لعنتستین":کشهیمادرشه و مدام داد م اتیگردنبند ح یباز هم در جست و جو

 ”!ستین":زنهیم ادیو فر شهیم یعصبان ارانایبزنه که ت یحرف خوادیم هرولد

 ....کنهیپرت م واریو به سمت د رهیگیرو به دست م فشیک یهم عصب بعد

 .....شهیبلند م ارانایحرکت ت نیاز ا یادیو خاک ز گرد

 ....شهیو شکسته م فتهیم نیبه زم واریدر اثر برخورد با د فیک یتو هیا شهیش یگو

 ....فتنیم نیزم یرو یدورن گو یها یو پر شهیم ریسراز نیزم یرو یدرون گو آب

 ....خورهیسر م ارانایت یاز چشم ها اشک

سه  ی...انگار کسخورهیزمان م یکه چشمش به جعبه  کشهیرو کنار م فیو ک دوهیم نیزم یرو فیسمت ک به
 ...زمان رو چرخونده باشه یدور کامل جعبه 

 ...ترسهی...مفتهی..به نفس نفس مشهیشگفت زده م ارانایت
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 ...رهیب مو به سمت عق شهیپاهاش بلند م یرو یو به آرام رهیگیو لباس هاش و جعبه رو بدست م فیک

 "ارانا؟یشده ت یچ":گهیبا ترس م هرولد

 " ...گفت وسائلم رو جمع کنم":گهیم یبا نگران ارانایت

 "ارانا؟یت یگیم یچ":زنهیتر داد م یعصب هرولد

 ”!رو دارم شیرو پ یبیگفت سفر عج":گهیم ارانایت

 ”!ارانایت ستیتو حالت خوب ن":هرولد

باشه..گردنبد  دیچون نبا ستی...هرولد گردنبند نکنهیخودش عمل م ی وهیگفت سرنوشت هم به ش":ارانایت
توش هست به جز گردنبد  زیکه خودم جمعش کردم و همه چ یفیبکوبم...ک واریرو به د فیباشه تا من ک دینبا
 ”!زیمادرم...همه چ اتیح

 "ارانا؟یت هیمنظورت چ":هرولد

 ”!شد دهیکوب واریکه به د یزمان سه بار به عقب چرخونده شده..وقت یجعبه ":ارانایت

 ....رهیگیاتاق رو در برم یفضا بیعج ینور ارانایحرف از دهان ت نیخارج شدن ا با

...با کننیو هرولد هر دو در زمان سفر م ارانایبار ت نی....و اشهیم یخال یبعد....اتاق خال ییماورا ی هیثان چند
 .....ادیب نیبار هرولد قراره به زم نیا تفاوت که نیا

و  یو شکستگ یاون همه خراب ونیکرده.....و م رییتغ یبیشده....و داستان به شکل عج یخال تینها یب قصر
بزرگ قصر تا ابد پنهان شده  یاز سنگ ها یکی ریکه ز هیاتیگردنبند ح خورهیکه به چشم م یزیتنها چ زشیر
 !...............مونهیم

 ! گذرگاه

 ... کنهیچشم هاش رو باز م یبه آرام ارانایت

 ...ستین یخبر خوردیبه چشم هاش م مایتق*س*که م یدیاز نور شد گهید

 ....ستادهیابر ها معلق ا انیانگار که در م دیسف دی....همه جا سف ندازهیبه اطراف م ینگاه

 ....نهیبینم به جز ابر یزیچ چیو باز هم ه ندازهیپاش م نییبه پا ینگاه

 ....فتهیهرولد م ادیافتاده نگرانه که به  یچه اتفاق نکهیاز ا هنوز

 ....کنهیاطرافش رو جست و جو م نگران

 ...کنهیبار هرولد رو با نام صدا م نیچند

 "؟ییهرولد...هرولد...تو کجا"
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 :دهیبا انعکاس پاسخ م ییلحظه بعد صدا چند

 " . ..ی...تای...تارانای...تارانایت"

 "نمت؟یبب تونمیمن نم ،چراییهرولد تو کجا":دهیپاسخ م یبا نگران ارانایت

 ”!طرف نیاز ا ارانایت":رسهیهرولد نداره دوباره به گوش م یبه صدا یشباهت چیکه ه ییصدا

 ...رهیگیابر ها شکل م انیدر م یرنگ یصورت ی جاده

 ”!استیرو کی هیچقدر شب": کنهیبا خودش مرور م ارانایت

 ...کنهیم یآهسته تر هم شده طول جاده رو ط ادیکه به نظر م یسرعت با

 ”!شهیحباب مانع جلو رفتنش م هیشب یا وارهید دارهیآخر رو که بر م قدم

 "رمز عبور؟": دهیپاسخ م یتکرار یصدا همون

 "؟یچ":گهیو م کنهیتعجب م ارانایت

 "؟یه سفر برب یخوایرمز عبور،مگه نم":کنهیدوباره تکرار م صدا

 "س..سفر؟":گهیکه شگفت زده شده با تعجب م ارانایت

 ”!زودتر رمز عبور رو بگو چون من حوصله ندارم":دهیپاسخ م تیکه انگار کالفه شده با عصبان صدا

که همراه من بود...اون آقا  ییکه اون آقا دیبه من بگ کنمیخواهش م":دهیکه نگرانه، پاسخ م یدر حال ارانایت
 "کجاست؟

 ”!کجاست حتما زودتر از تو رمز عبور رو گفته و رفته دونمیمن چه م":دهیپاسخ م شهیکالفه تر از هم صدا

 ”!اطراف باشه نیهم دینه...اون..با":گهیو م رهیگیاسترس م ارانایت

...تو هم بهتره زودتر رمز گهیر ها خارج شده داز د یکیتا در خروج داره...حتما از  22 نجایا":گهیبا غرغر م صدا
 ”!یو بر یعبور رو بگ

 ”!ستمیاما من رمز عبور رو بلد ن":گهیو م کنهیفکر م یکم ارانایت

 "؟یچرخوند یزمان رو چند بار و در چه جهت یجعبه ":گهیو م کشهیم یپوف بلند صدا

من نچرخوندم...خورد  یعنیسه بار در جهت عقب...":گهیم عیسر یلیو بعد خ ارهیبه مغزش فشار م یکم ارانایت
 ”!خودش دیو چرخ واریبه د

صفر باز  یسه بار در جهت عقب...در شماره ":کنهیکنه تکرار م یتوجه ارانایت یبه حرف ها نکهیبدون ا صدا
 ”!شو

 "ه؟یچ گهیدر شماره صفر د":زنهیاسترس داد م ارانایت
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و  دهیطوفان داره اون رو به جلو هل م ایتند باد  کیمثل  یزیچ کنهیبلکه حس م شنوهینم ینه تنها پاسخ اما
و  بندهیلحظه چشم هاش رو م کی ارانایکه ت ی...به طورشهیتر م شیتر و ب شیطوفان ب نیهر لحظه سرعت ا

 ”!متحرک شده ریثابت و غ زیکه همه چ کنهیحس م

 ....نهیبیسر سبز م یو خودش رو در کنار جاده ا کنهیچشم هاش رو باز م یآرام به

 ....دارهیقدم به جلو بر م چند

 ....ندازهیبه اطرافش م ینگاه

 ادیبه هوا بپره و فر یبا خوشحال ارانایت شهیباعث م کنهیکه از وسط جاده عبور م ینیماش راژیبلند و یصدا
 ”!ن  یزم نجای...انجای...اهیباور نکردن"بزنه:

نگاهش به هرولد "من برگشتم...من برگشتم":کشهیم ادیو فر کنهیم یو خوشحال چرخهیمون طور که مه ارانایت
 !خورهیجاده نشسته م یو گوشه  نیزم یکه رو

 ”!یا یچه بد شانس":کنهیلب زمزمه م ریو ز ستهیا یهوا م یو ب ساکت

رو  نیصفر..صدا به تو هم هم یسه دور در جهت عقب..رمز عبور...در شماره ":گهیو م زنهیم یپوزخند هرولد
 ”!گفته حتما..پوف

 ”!...متاسفم":گهیو م نهیشیو کنارش م ادیدوششه به سمت هرولد م یرو فشیکه ک یدر حال ارانایت

تا از جاده عبور  100با سرعت  گهید نیماش کیکه دوباره  شهیم رهیو به رو به رو خ دهیتکون م یسر هرولد
 ...کنهیم

 ”!ترن عیاز اسب سر":گهیو م کنهیم نیبه ماش یاشاره ا هرولد

...اغلب هم خراب کننیکار م نی...با بنزنیماش گنیترن..بهشون م عیهم سر مرغیاز س":گهیو م خندهیم ارانایت
 ”!..شنیم

 نانتیساتر نیبه سرزم میزمان رو بچرخون تا برگرد یدوباره جعبه ":گهیو م ندازهیم ارانایت فیبه ک ینگاه هرولد
 ”!ها

برگردم به  خوامی!من تازه مم؟هرگزی؟برگردیچ":گهیم یو با حق به جانب کشهیم فشیبه ک یچنگ عایسر ارانایت
 "! ....زابلیپدرم تام...همسرش ا شیخونه..پ

 اتیدر حفظ ح دی..تو باارانایت یها قول داد نانتیتو به ساتر":گهیم یکه شگفت زده شده به آرام یدر حال هرولد
 ”!یکمکشون کن

هم  یقول چیرو کامل نکردم..پس ه سایمن قسم تا":گهیم دهیکه انگار بغض گلوش رو فشار م یدر حال ارایت
 ”!کمکشون کردم تونستمیکه م یینابود شده....من تا جا سیندادم...هافر

 ،شارلیدنی،سی..اون ها..سوفیها هست نانتیساتر یتو ملکه  ارانایت":گهیو م شهیم یبار عصب نیا هرولد
 "!..یانتظار دارن..تو...تو در کنارشون بمون یها همگ مون،اونی،س
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و  زارهیهرولد م یو جلو کشهیم رونیزمان رو ب ی،جعبه  کنهیدستش مچاله م یرو تو فشیکه ک یدر حال ارانایت
اما انگار  کنهیزمان سفر م یفقط تو گفتیم مونیفرستاده...س نیجعبه ما رو به زم نیچطور ا دونمینم":گهیم

 یو برگرد شیشدم..سه بار به جلو بچرخون رجا دو نیاز ا یلیکه خ یوقت یتونیهم داره...م یا گهید یکاربرد ها
 ”!گردمیها...منم بر م ناندیف نیبه سرزم

دست  یزمان رو تو یو همون طور که جعبه  تکونهیلباسش رو م یو خاک رو شهیپاهاش بلند م یرو هرولد
 ”!رمیمنم نم نکهیا ای میگردیهر دو بر م ای":گهیم تیگرفته با جد

 ”!لتهیهر طور که م":گهیم کنهیم یو همون طور که جاده رو ط گردهیساله بر م 18دختر  کیدرست مثل  ارانایت

 ”!یگردیبر م میدیخانوادت رو د یوقت":هگیو م رهیگیرو م ارانایت یجلو عایسر هرولد

 قایدق نجایو ا میکه چقدر از خونه فاصله دار میببن دیخانوادم؟ما اصال با":گهیو م ستهیا یناگهان م ارانایت
 ”!میدور نباش یلیکه خ دوارمیکجاست...ام

نگران نباش...من چند تا سکه ":گهیو م کشهیم رونیو چند سکه ب کنهیدست م بشیج یتو عایسر هرولد
 ”!میغذا بخر میتونیم نایدارم..حداقل با ا

 نیهرولد...ا کننیاز اسکناس استفاده م نجایمردم ا":گهیو م شهیم رهیدست هرولد خ یتو یبه سکه ها ارانایت
 ”!ستنیندارن..بخصوص که طال هم ن یکاربرد نجایسکه ها ا

 ”!میندار یشانس چیپس ه":گهیو م کنهیفرو م بشیج یسکه ها رو تو هرولد

با جادو غذا ظاهر  تونستنیم نانتیبودم که ساتر دهید یجادو...چند بار":دهیپاسخ م یناگهان با خوشحال ارانایت
 "هرولد؟ یکار رو بلد نیتو ا نمیکنن...بب

 ”!رد ها رو بلدمو یالبته که بلدم..من همه ":گهیم رهیگیبه خودش م ییدانا زیکه ژست همه چ یدر حال هرولد

 دهیهوا تکونش م یو همون طور که تو ارهی...هرولد دست راستش رو باال مشهیم رهیمنتظر به هرولد خ ارانایت
 ”!وسیپاراسماس":گهیم

 !افتادهین یاتفاق چیاما انگار که ه ندازهیبه دست هرولد م ینگاه ارانایورد از دهان هرولد ت نیخارج شدن ا با

البته که بلدم ..من ":گهیو م ارهیهرولد رو در م یکه صداش رو کلفت کرده ادا یو با لحن زنهیم یپوزخند ارانایت
 ”!ورد ها رو بلدم یهمه 

نداره...پس دست  یا دهیاما فا کنهیورد رو تکرار م گهیبار د نیچند ارانایبدون توجه به مسخره کردن ت هرولد
 ”!به من نداره ی...ربطارانایت دهیجادو جواب نم نجایا":زنهیداد م یآخر عصب

نفر کمک  هیبهتره که از ":گهیم یو با ناراحت دارهیبر م دنیکه تازه متوجه حرف هرولد شده دست از خند ارانایت
 "...میبخوا

 "؟یک": گهیو م دهیتکون م یسر هرولد

 ...دهیو دست تکون م رهیبه کنار جاده م عایسر ارانایت
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 !دهیم نییاش رو پا شهیو ش دارهیها نگه م نیاز ماش یکیکه باالخره  کننیاز کنارش عبور م نیماش چند

مثل ":گهیم یبیراستشه با لحن عج یبازو یرو بیعج یخالکوب کیو  دهیسرش رو از ته تراش یکه موها یجوان مرد
 ”!زوج جوان نیبه مشکل خورد نکهیا

 نمونیما...ما..ماش":گهیو م پرهیم ارانایحرف ت ونیبه م عایکه هرولد سر شهیحرف پسر شگفت زده م نیاز ا ارانایت
 "د؟یبرسون ییجا هیتر خراب شده...اگر ممکنه ما رو تا  نییپا کمی

 "شهر؟ دیریم":گهیو بعد م جوهیم یجوان آدامس درون دهانش رو کم پسر

 ”!مینیبب کینزدکوآرا رو از  یجنگل ها میخوایدوره... ما م یلینه..نه اونجا خ":دهیجواب م عایسر ارانایت

 کوآرا؟ یجنگل ها":گهیم یمسخره ا یبا حالت پرسش هرولد

 ”!اونجاست ویپدربزگ مات یخونه ":دهیپاسخ م یا یشیبا لبخند نما ارانایت

 ”!افتاد ادمی..تازه ویاوه پدربزرگ مات":گهیم یبا حالت مسخره ا شهیم ارانایهم که متوجه رفتار ت هرولد

 کی...ستیدور ن نجایاز ا یلیاون جنگل خ":گهیم عیسر یلیو هرولد  خ ارانایت یجوان که نظاره گر گفت و گو مرد
 ”!سر راهم شما رو هم برسونم تونمی...مرمیتا اونجا راهه...من به شهر م یساعت

و در رو باز  کشهیرو م نیماش ی رهیدستگ عایسر هم بعد”ممنونم!":گهیو م کنهیحرف استقبال م نیاز ا ارانایت
 ”!...کنهیم

 ”!کنهیو سکوت م شهیم نیسوار ماش ارانایاز ت تیهم به تبع هرولد

 ...گذارهیگاز م یو پاش رو رو کنهیدنده رو عوض م پسر

 ”!میرفتیم ادهی..بهتر نبود پارانایندارم ت نانیاطم لهیوس نیمن به ا":گهیم ارانایبه ت یبه آرام هرولد

 "ساکت باش هرولد":گهیم یو به آرام نهز یم یلبخند ارانایت

 !زنهیزل م رونیبه ب شهیاز ش یعصب هرولد

اطراف رو  نیا یلیانگار همسرتون خ":گهیم یمسخره ا ینظر گرفته با خنده  ریهرولد رو ز نهیجوان که از آ پسر
 ”!شناسنینم

 ”!سفر کرده نجایبه ا یدور نیهرولد از سرزم":گهیم زنهیم یکه لبخند یدر حال ارانایت

 ییکه به تن داره...اون گردنبند طال یبیعج یمشخصه... از لباس ها":گهیو م زنهیم یبار لبخند واضح تر نیا مرد
 "ه؟یچ

رو در طول سفرمون  نیا":گهیبودن هرولد اشاره کرده با من من م ناندیپسر به نشان ف شهیکه متوجه م ارانایت
 ”!بیغر بیعج...هرولد عاشق جمع کردن وسائل میدیخر

 ”!ینمونده که بگ یا گهیدروغ د":گهیم یکه هرولد به آرام کنهیو سکوت م دهیتکون م یسر پسر
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 ”!رو تمام برف پوشونده بود نجایا شیپ ی...سال هاادیبرف نم یلیامسال خ":گهیم یبلند یبا صدا ارانایت

 "..؟ومدهیبرف ن نجایوقته ا یلیبرف...خ":گهیجوان که شگفت زده شده با تعجب م پسر

تند تند شروع به حرف  یلیو پسر خ خورهیپسر زنگ م لیموبا یپاسخ مرد جوان رو بده که گوش خوادیم ارانایت
 ”!کنهیزدن م

 ”!هرولد لیموبا":گهیم یبه آرام ارانایکه ت ندازهیدست پسر جوان م یبه دستگاه تو ینگاه هرولد

 ...کنهیو سکوت م زنهیم یلبخند ارانایو ت دهیتکون م یسر هرولد

 .........زنهینم یکس حرف چیه ریمس انیو تا پا خونهیرو م یمیآهنگ مال نیماش ضبط

 !بیاتفاق عج کی

 ...کنهیو مدام از پسر جوان تشکر م شهیم ادهیپ نیاز ماش یبا خوشحال ارانایت

 ”!دهیم تکون یرو بدست داره تنها به عنوان تشکر سر ارانایت فیکه ک یدر حال هرولد

 ”!برم فعال دیبا گهیخوشحالم که کمکتون کردم..د":گهیدر دهانشه م یمیکه هنوز آدامس قد یجوان در حال پسر

 هی هیشب کنمیاوه...حس م":گهیم عایکه هرولد سر شنیو هرولد دور م ارانایو پسر جوان هر دو از ت نیماش
 "!..موجود متفاوتم

 ”!یموجود متفاوت بد اخالق هی هیلباس ها واقعا شب نیبا ا":گهیو م پرهیوسط حرف هرولد م ارانایت

من ":گهیو م شهیم ارانایآخر حرف ت ی کهیتازه متوجه ت دهیتکون م دییتا یکه سرش رو داره به نشانه  هرولد
 یگفت نیماش یمسخره.....تو یارتباط ی لهیبود با اون وس بیغر بیعج یلیبداخالقم...اصال خود پسره خ

 "...؟لیبایبود آها م یاسمش چ

 یتو لباس بهتر ی...راستلیهرولد موبا لیموبا ":گهیو با خنده م رهیگیرو از هرولد م فشیو ک زنهیم یلبخند ارانایت
 "؟ یکه بپوش ینداشت

هاست...از پر عقاب  ناندیف یلباس ها نیلباس جزو گرون تر نیا":گهیو م شهیم یبار کامال عصب نیا هرولد
 ”!...هساخته شد یکوه

 تونهی!اون ممیکن دایدر هر صورت بهتره هر چه زودتر پدربزرگ رو پ":گهیو م ندازهیبه لباس م ینگاه ارانایت
 ”!زابلیپدرم و ا شیکمکمون کنه برگردم پ

 "خونشون کجاست؟":گهیو م دهیتکون م یسر هرولد

 ”!درخت بلوط بزرگ هیاطراف باشه...درست پشت  نیهم دیبا":گهیم رهیهمون طور که به سمت جنگل م ارانایت

 ”!که مثل اون پسره بهم نگاه نکنن دوارمیام":گهیلب م ریز کنهیرو دنبال م ارانایهمون طور که ت هرولد

 ”!نجاستیا ناهاشیا":کشهیم غیکه ناگهان ج رهیبدون توجه به هرولد جلو م ارانایت
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 ! دوهیبه طرف در خونه م یهم با خوشحال بعد

 ”!هیجالب یخونه ":گهیو م ندازهیم ویپدربزرگ مات یچوب یکلبه  ایبه خونه  ینگاه هرولد

 !کوبهیچند بار به در م جانیبا ه ارانایت

 ”!خونه باشن دوارمیام":گهیم یبه آرام هرولد

 !کنهیدر رو باز م یشده که مرد جوان رهیبا ذوق به در خ ارانایت

 ”!پدر":گهیو م کشهیم غیج جانیباز هم با ه یجوان تر شده ول یلیپدرش خ کنهیحس م نکهیبا ا ارانایت

 "شما؟ دیببخش":دهیپاسخ م دیجوان که شگفت زده شده با ترد مرد

 ”!دخترتون ارانایپدر منم ت":گهیپدرش خوشحاله با عجله م دنیکه هنوز از د ارانایت

 ”!...کمکتون کنم تونمیم دیدار ازیمطمئنا اگر به پول ن":گهیو م ندازهیم ارانایبه هرولد و بعد به ت یجوان نگاه مرد

 ”!زارهیو چند قدم به عقب م رهیحرف وا م نیا دنیاز شن ارانایت

ناراحتتون کنم...فقط فکر کردم که به پول  خواستمیانگار اشتباه کردم..نم":گهیو م ادیجلو تر م یجوان کم مرد
 ”!خانم دیکنم اشتباه گرفت...فکر میو گدا....بگذر دیدار ازین

 "صحبت کنه؟ زابلیهمسرم با خانمتون ا شهیم":گهیو م ادیکه تنها نظاره گره ماجراست با عجله جلو م هرولد

 ”!من ازدواج نکردم آقا":گهیو م کنهیم یجوان خنده ا مرد

 "د؟یتام هست یشما آقا":گهیو با عجله م شهیحرف کامال آشفته م نیا دنیاز شن ارانایت

 ”!من ازدواج نکردم یبله ول":گهیجوان با خنده م مرد

شده..همسرم مدت هاست که  یاشتباه نکهیمثل ا":گهیم یشینما یشده با حالت هیکه انگار متوجه قض هرولد
جوان  یلیرخ داده، شما خ یتشابه اسم کیتنها  نکهیخوب مثل ا یبه دنبال پدرشه ..اون هم اسمش تام ...ول

 ”!دیباش ارانایپدر ت دیکه بتون دیهست نیتر از ا

 ”!خانم دیکن دایپدرتون رو پ دیکه بتون دوارمیام":گهیو با احترام م دهیتکون م یتنها سر تام

 شهیاز خانه خارج م ویکه پدربزرگ مات گردهیبه سمت جاده بر م دهیکه تنها سر تکون م یبا بغض و در حال ارانایت
 "افتاده پسرم؟ یاتفاق":گهیو م

خانم تنها به دنبال پدرشون هستن...که انگار  نی...اافتدهین یداخل پدر اتفاق دیبر":گهیو م زنهیم یلبخند تام
 ”!اومدن یخونه رو اشتباه

 ...رهیو به داخل م دهیتون م یسر ویمات

 ...رنیبه سمت جاده م ارانایو به همراه ت کنهیم یکوتاه یخداحافظ هرولد
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چطور ":گهیم یشده به تلخ رهیو همون طور که به خط صاف وسط جاده خ نهیشیمدرست کنار جاده  ارانایت
 ”!طور پدربزرگ نی...همشناسهیممکنه...پدر من رو نم

 ”!...کنمیمن فکر م ارانایت":گهیآرام م یلیلحنش آرامش بخش باشه خ کنهیم یکه سع هرولد

 ”!..ومدهیبرف ن نجایا شی...پسره گفت چند سال پنیتو ماش":گهیو م پرهیبه وسط حرف هرولد م ارانایت

رو  ارانایکه پدرم هنوز ا ییعقب هرولد...درست جا میما برگشت":گهیم عایسر ارانایکه ت دهیتکون م یسر هرولد
 ”!دهیند

 ”!یومدین ایتو هنوز به دن":گهیو م زنهیم یلبخند هرولد

 ”!شناسهیپدرم من رو نم":دهیبا بغض ادامه م ارانایت

 ”!یدار یادیز یها تو دوست ها نانتیساتر نیسرزم ی...توارانایت میبرگرد ایب":گهیم یبه آرام هرولد

سه بار به  یاتفاق یلیزمان خ یشروع شده نه...جعبه  ینه...نه حاال که باز":گهیو م دهیتکون م یسر ارانایت
داشته باشه...آره...سرنوشت داره به  یعلت دیبا نجای...اومدن من به امیگذشته ا ی.....ما االن تودیعقب چرخ

 ”!هرولد کنهیخودش عمل م ی وهیش

 !با زاتوس مالقات

 !کنهینگاه م ارانایآسمان به ت یشده و ماه درست در باال شب

 ...شده رهیخ نیکوآرا نشسته و به زم یدر وسط جنگل ها دیام یب ارانایت

 نیغمگ ارایکه ت نهیبیم ی...اما وقترهیبگ یمیتصم ارانایداده ، و منتظره تا ت هیتک یتنها در سکوت به درخت هرولد
 نیزم ی..جادو هم که توشهیچقدر زود شب شد...هوا داره کم کم سرد م":گهیم عایحرف هاست سر نیتر از ا

 "م؟یکه آتش روشن کن ستی...بهتر نکنهیعمل نم

آتش درست کردن به چوب و سنگ  یبرا":گهیگرفته م ییصداو با  کنهیزانوهاش بلند م یسرش رو از رو ارانایت
 ”!هیجنگل کار خطرناک ی...البته روشن کردن آتش تومیدار ازین

 ”!میریکه از سرما بم نهیبهتره از ا":گهیو م ندازهیبه اطرافش م ینگاه هرولد

 "م؟یریبم":کنهیبا بغض تکرار م ارانایت

که تو رو  ارانا؟پدرتیت هیچه رفتار نیا":زنهیداد م یعصب یلیو بعد خ شهیم رهیخ ارانایبه رفتار ت هیچند ثان هرولد
 "؟یدار ی..ازش چه انتظارمیفراموش نکرده...ما االن به گذشته اومد شهیهم یبرا

 کیخسته شدم هرولد...":گهیو م زنهیرو کنار م خورهیچپش سر م یگونه  یکه رو یاشک مزاحم یقطره  ارانایت
که  یبیو موجودات عج نی....تا به اون سرزممیالیخ نیسرزم کی یکه تو نمیبیو م شمیم داریروز صبح از خواب ب

 زیکرده......همه چ نییبرام تع شیکه مادرم از پ شمیم ی...متوجه سرنوشتکنمیعادت م کننیم یتوش زندگ
 ”!شده دهیچیپ
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که به خاطرش  هیزیمن هم چ نهیس یقلب تو ایآ":گهیو م نهیشیم ارانایسرنوشت کنار ت یواژه  دنیبا شن هرولد
 "مدام افسوس بخورم؟

به اندازه ":گهیو م ندازهیم رسهیتر هم به نظر م دیهرولد که توسط نور ماه سف نیغمگ یبه چهره  ینگاه ارانایت
 ”!ستیمن دردناک ن یبودن زندگ زینفرت انگ ی

 ”!ینکن تی...پس بهتره که خودت رو اذستیهم ن رییقابل تغ":گهیم یبلند یو با صدا شهیم یعصب هرولد

 نانتیتو و اون ساتر کنمیکه حس م یفهمیتو اصال م":زنهیو داد م شهیتر از هرولد ،بلند م یعصب ارانایت
 ”!دیمن رو ..نا...نابود کرد ی....اصال همتون زندگیها نتی...ساتریها

که قرار بود  ی...همون روزیبرگرد یتونستیم":زنهیم ادیفر تیبا جد نشده ارانایهم که اصال متوجه حال ت هرولد
در  یزیها نشونت دادم که چه چ نانتیبهت هشدار دادم...من با حمله به باغ ساتر یرو کامل کن سایقسم تا

احمق  ینشده بود اما تو ریهنوز د یبرنگشت نیزمو به  یلجباز رفتار کرد یساله  18دختر  کیانتظارته اما تو مثل 
 ”!سیکس ننو چیرو به حساب ه تتیخر نی...ایموند

حرف نزن هرولد...درخت ":کشهیحالت داد م نیتر انهیو با وحش ندازهیبه هرولد م ینینگاه خشمگ ارانایت
اون  تونستمیشارل...من چطور م ی...ذهن آشفته یکه به درخت وصل بودند...نگاه نگران سوف ی..نوزاداناتیح

 ”!ف نزن هرولدها رو رها کنم؟حر 

 زیبه همه چ یتونستیم ینداشت ایقضا نیا یتو یدخل چیتو ه":دهیادامه م ارانایت یبدون توجه به حرف ها هرولد
 ”!شروع بشه یسرنوشت لعنت نیا نکهیاز ا شیپ یو بر یپشت پا بزن

بهت  دیطور شد با نیحاال که ا":گهیم تیو با عصبان زارهیگوشش م یهرولد دستش رو رو یها ادیاز فر ارانایت
و من هم  میبا هم ازدواج کن میکه ما مجبور یاگر بشنو یوقته...حت یلیبگم که سرنوشت شروع شده هرولد...خ

 ”!؟یزنیحرف ها رو م نیها موندم،ا نتیساتر نیخاطر در سرزم نیبه هم

 ....رهیگیجنگل رو فرا م یتمام سکوت

 "؟ یزنیحرف م یاز چ":گهیو با بهت م ادیجلو تر م یاز خشم به نفس نفس افتاده....به آرام هرولد

 ”!میبا هم ازدواج کن دیما با":گهیو م دارهیگوشش بر م یدست هاش رو از رو یبه آرام ارانایت

 "؟یچ":کنهیبا بهت تکرار م هرولد

 یرم...براشده هرولد...ماد ریسرنوشت تو درگ ،بایزنیکه ازش حرف م یسرنوشت":گهیو م نهیشیم نیزم یرو ارایت
کنن...با سرنوشت معامله کرده...و سرنوشت حاضر شده  یبتونن دوباره با هم آشت ناندیها و ف نانتیساتر نکهیا

ها ازدواج  نانتیاز ساتر یپسر بتونه با دختر اونکه  یها رو با قلب متولد کنه اون هم در صورت ناندیاز ف یپسر
 یپسر نیح نی...درست در همشهیو اون دختر متولد م کنهی...با پدرم ازدواج مادیم نیو به زم رهیپذیکنه!مادرم م

... کنهیباشه تالش م نیاز نظر پدرش بهتر نکهیا یدور متولد شده و برا ینیدر سرزم شیها سال ها پ ناندیاز ف
 ”!هیکه اون پسر ک یحدس بزن یتونیم یساله...راست یلیشکل گرفته خ راجبا نیا
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...که من نهی...همیهم یپس......برا":گهیم دیو با ترد شهیقصه زانوهاش سست م نیا دنیبا شن هرولد
 "قلب..دارم؟

 نیقصه ادامه داره هرولد... متاسفانه اون پسر بر حسب اجبار از دختر ا نیا ":گهیو م دهیتکون م یسر ارانایت
هم صورت  یپسر قصه اون دختر رو نکشه نداره...اگر ازدواج نکهیجز ا یریتاث چیاون قلب ه اد،ویقصه خوشش م

 ”!...برهیرو جلو م زیکه سرنوشت همه چ نهیتنها به خاطر ا رهیبگ

داره  نکهیو بدون توجه به ا زنهیم یپوزخند شهیتر از هم ی...هرولد عصبکنهیشروع به بارش م یدیشد باران
 "؟یچرا زودتر بهم نگفت":کشهیم ادیفر شهیم سیخ

باهات حرف  خواستمیبهت بگم...م یطور نیا یمجبورم کرد":گهیو با بغض م شهیم رهیخ نیبه زم ارانایت
نگران  ی....ولی....متاسفم هرولد...ولدمیشن انهیکه اومدم به قصرت و حرف هات رو به صورت مخف یبزنم...روز

که با پدرم  میازش بخوا میتونی...مادیب نیتا به زم میصبر کن میتونی...ممی...با مادرم حرف بزن میتونینباش..ما م
 ”!بده رییسرنوشت رو تغ نیمتقاعد بشه ا دیازدواج نکنه...شا

با مادرت  دیحتما با":گهیم تیو با جد کوبهیو بهش مشت م رهیاز درخت ها م یکیبه سمت  تیبا عصبان هرولد
 ”!میحرف بزن

 ”!باهات ازدواج کنه دختر ستیهرولد حاضر ن یدید":گهیدلش م یو تو کنهیبغض م ارانایت

 کی..شهیشب ظاهر م یکیدر تار بیعج یکه ناگهان نور نهیشیاون م یو رو رهیم یبه سمت سنگ بزرگ هرولد
 ...شهیو بزرگ تر و بزرگ تر م کنهی...که مدام رشد مینقره ا یکوچک از نور ها ی رهیدا

 ...دارهیچند قدم به عقب بر م ارانایت

 ”!اومده باشن دنبالمون دونمیم دیبع":گهیلب م ریو ز شهیبلند م عایسر دهرول

 ....ستهیا یباالخره ثابت م نکهی....تا اخورهیو چرخ م خورهیمدام چرخ م ینقره ا حجم

نقره  ی رهیاز دا اهیشنل س کیبا  یکه ناگهان شخص شهیاش حبس م نهیس یتو ارانایت ینفس ها هیثان چند
 ...ادیم رونیب یا

وقت ندارم...با من  یلیمن خ":گهیم یآروم یلیخ ی.... و با صداکشهیسرش رو کنار م یرنگ رو یمشک کاله
 ”!دیایب

 "م؟یایباهات ب دی..چرا بایهست یتو ک":گهیو م رهیگیمرد موضع م یسوخته  مهیصورت ن دنیبا د عایسر هرولد

 دیبخوا دونمیم دیسرنوشتم...بع اریمن دست":گهیم یا انهیو با لحن شاک ندازهیو هرولد م ارانایبه ت ینگاه مرد
 ”!دیرو از دست بد یفرصت نیچن

 "م؟یبر دی...کجا بامیایالبته...البته که م":گهیکه مشخصه هول شده با عجله م ارانایت

...سپس به سمت به اعماق شهیمحو م ینقره ا ی رهیو دا دهیدستش رو تکون م یحرف نیبدون کوچک تر مرد
 !فتهیجنگل به راه م
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...فکر خورهیم اسیبه مردم المار افشیق":گهیذهنش م یتو یهمون طور که دنبال مرد راه افتاده ،به آرام هرولد
 ”!اومده باشه یدور نیاز سرزم کنمیم

رد جوان،سرنوشت ها سال هاست منقرض شدن م اسیالمار":گهیم تیو با جد ستهیا یم اریناگهان مرد دست که
 ”!یزاتوس صدام کن یتونیها هم منقرض بشن...در ضمن م ناندیدوست نداره ف

 ”!نزده یکه حرف ؟هرولدیچ":گهیم یبا شگفت زدگ ارانایت

بپرسم که چرا  تونمیم اریدست  یقطعا...ذهنم رو خونده...آقا":گهیو م ندازهیم اریبه مرد دست ینگاه هرولد
 "صورتتون سوخته؟

 اسیکه انجام دادم...من باعث شدم المار هیعمل اشتباه یسزا نیا":گهیو م گردهیبر م یزیبا نگاه غم انگ زاتوس
 دیکه تا ابد با نهیزدم...ا رشیشکل با سرنوشت معامله کردم و بعد هم ز نیها منقرض بشن...به احمقانه تر

 ”!میسرنوشت کار کنم....بگذر یبرا

معامله اش با سرنوشت رو  تونهیکس نم چیه یعنی":گهیم یو با نگران لرزهیس مقصه از تر  نیا دنیاز شن ارانایت
 "فسخ کنه...درسته؟

 "؟ی،تو به سرنوشت نارو زد نمیصبر کن بب":گهیو م پرهیم ارایحرف ت انیبه م هرولد

 یتیبدم...جذاب حیکه بخوام براتون توض نهیتر از ا یمن طوالن یداستان زندگ":گهیو م دهیتکون م یسر زاتوس
هم مثل  یکیمثل من و  یکیبشه. هیتنب یبه نوع دیمعامله اش با سرنوشت بزنه با ریکه ز یهم نداره...هر کس

 ”!ایرا

 "کتابخونه؟ ریروح اس":زنهیم ادیفر ایاسم را دنیبا شن ارانایت

 "ارانا؟یکجاست ت نجایا یدونیبله درسته...تو م":گهیو م زنهیم یپوزخند اریدست مرد

 ”!نیالبته...زم":دهیپاسخ م یبا نگران ارانایت

 ”!آوردنش یعنیاومده.. نیاز زم ایرا":گهیم یبا ناراحت زاتوس

 "ن؟یز...زم":زنهیبا وحشت داد م ارانایت

رگ  یانسان که خون تو کیتا به عنوان  شهیها آورده م نانتیساتر نی...اون به سرزمنیزم":کنهیتکرار م زاتوس
 ”!طور نیها هم هم نانتیساتر یها کمک کنه..به ملکه  نانتیداره به ساتر انیهاش جر

 "مادرم؟":زنهیبا وحشت داد م ارانایت

 ”!قبل تر یکم":گهیو م زنهیم یپوزخند زاتوس

 "؟یچ":گهیم یبا شگفت ارانایت

 ”!نسل قبل نیچند":گهیو م دهیهوا تکون م یدستش رو تو زاتوس

 "چند نسل قبل؟":گهیمتعجب م یبا نگاه ارانایت
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ها  نانتیساتر نیاز خدمتکار ها به سرزم یکیاون هم مثل تو توسط ":گهیو م دارهیبه جلو برم یقدم مرد
با سرنوشتش  ایدارن...اما را ازیها به کمک ن نانتیرفته...و ساتر ایاز دن یکه ملکه به تازگ ی..درست وقتادیم

که در رگهاشه به  یبرگرده...اما اون انتخاب شده بوده تا توسط خون نیزمبه  رهیگیم می..و تصم کنهیمقابله م
 "کمک کنه اتیدرخت ح

 نیا دی..نبانانتیساتر مهین کیانسان کامل ...نه  کیانسان بوده.. کیاما اون ":زنهیم ادیفر تیبا عصبان ارانایت
 ”!دیکردیکار رو م

به  سایتا یتوسط قسم ها تونستهی...اون انسان بوده اما مکنهیسرنوشت اشتباه نم":گهیم یبا خونسرد زاتوس
 ”!بشه لیکامل تبد نانتیساتر کی

 "مثل من...؟ بایتقر ":گهیم یبا ناراحت شهیکه هر لحظه شگفت زده تر م ارانایت

 ”!متاسفانه":دهیپاسخ م عایسر هرولد

وجودش رو فرا گرفته بوده  یخشم و ترس تمامکه  ایرا ":دهیو با آرامش ادامه م ندازهیم ارانایبه ت ینگاه زاتوس
 دایکنه و در صورت پ دایبازگشت پ یبرا یتا راه دهی....پس سرنوشت به اون اجازه م کنهیتظاهر به نقش م

 نیکه قرار بر ا یبعد از چند روز..و درست وقت تدرس ای..رارهیرو نگ ایرفتن را یتا جلو شهیراه حاضر م کیکردن 
گردنبند  کیکردن  دایتنها راه نجاتش پ شهیها متوجه م مهیاز ند یکیرو کامل کنه،توسط  سایبوده تا قسم تا

برگرده...اون گردنبند رو  نیتا به زم دزدهیاز خدمتکارها رو م یکیگردنبند  یا انهی...پس به شکل مخفاتیح
و عاشقش  نهیبیمرو  ناندهایاز ف یدوه،پسریم یکه داره به سمت در خروج یدرست وقت ا...امارهیبدست م

در  ای... رازنهیپوزخند م اینگران را ی افهیبه ق عایو سر ندازهیو گردنبند درون دستش م ایبه را ی..پسر نگاهشهیم
از درون دستش  اتیمرد  که ناگهان.... گردنبند ح زیشده،هنوز در فکر پوزخند غم انگ رهیکه به رفتن مرد خ یحال

....سرنوشت در همون رهیمیو دختر خدمتکار درجا م شهی...گردنبند هزاران تکه مفتهیم نیو به زم شهیرها م
 نانتیساتر نیدر سرزم شهیهم یو اون برا رهیگیفرصتش م نیبه خاطر از دست دادن آخر ایرو از را اتیلحظه ح
عشق درون  نیتلخ ا ی...قصه نهیاون رو بب تونهیوقت اون پسر نم چیکه ه ی...روحکنهیم لیروح تبد کیها به 
 !خورهیو افسوس م مونهیو تا ابد در اونجا م برهی...و اون به کتاب خونه پناه ممونهیم یباق ایقلب را

 نکهیا ای دیرو بدون ایرا ینبود که داستان زندگ نیا یکردم...برا فیکه براتون تعر یبگم قصه ا دیحال با نیا با
 ”!کنه یادآوریرو به تو  یمهم تر زیچ خوادیمروز مسرنوشت ا ارانا،ی...تدیسرنوشت بش یها هینگران تنب

 ”!همه...افسانه نیهمه ...ا نیکننده تر از ا ریغافلگ یزیچه چ گهید":گهیم شهینگران تر از هم ارانایت

 ...شهیم جادیدر هوا ا بیعج یریکه ناگهان تصو دهیهوا تکون م یدست هاش رو تو زاتوس

 "کنهیکار م نیا یجادو":کنهیزمزمه م یبه آرام هرولد

 ”!آمادم":گهیو با استرس م شهیم رهیمعلق در هوا خ ریکه سراپا گوش شده به تصو ارانایت

 ”!رهیگیشکل م یدر قاب نقره ا یمرد جوان ریو تصو دهیدستش رو تکون م زاتوس

 !بود ستادهیا اتیدرخت ح ریکه ز یبه شدت باال رفته...درست مثل لحظه ا ارانایقلب ت ضربان
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 "؟یشناسیمرد رو م نیا":گهیم یبه آرام زاتوس

 ”!نه":گهیو م دهیتکون م یبا ترس سر ارانایت

شکل  یدر قاب نقره ا دیسف یبا موها یرمردیپ ریبار تصو نیو ا دهیدوباره دستش رو در هوا تکون م زاتوس
 ”!رهیگیم

 "و؟یمات پدربزرگ":گهیم ادیبا فر رهیمیم یبه زود کنهیکه حس م یدر حال ارانایت

 یلیخ یلیها بود...اون خ ناندیاز ف یکیهمون پدربزرگته....پدربزرگت  یدیکه د یمرد جوان":گهیم یبه آرام زاتوس
 ندهیکه خودش کرد باعث شد تا به چند نسل آ ییخطا دیشا ایمتولد شد...اما سرنوشت  ارانایقبل تر از مادرت ا

 !تا اشتباهش رو جبران کنه نهیرو بب ارانایفرستاده بشه و در اونجا بتونه مادرت ا نیدر زم

 ". ..پدر..ب...بزر..بزرگ...پدر":گهیشده با لکنت م ریاشک از چشم هاش سراز یکه از شگفت یدر حال ارانایت

عاشقش  یتاالر اصل یتو شیچندقرن پ ایکه را هیپدربزرگ تو همون مرد":دهیادامه م ارانایحال ت دنیبا د زاتوس
 ”!شده

 ارانایزاتوس رو از حرف زدن منع کنه تا حال ت خوادی....هرولد مزنهیزانو م نیزم یحرف رو نیا دنیبا شن ارانایت
 ”!رو بگو یلعنت یقصه  نیته ا":کشهیم ادیفر زهیریکه اشک م یدر حال ارانایبهتر بشه اما ت

 کیبه عنوان  ویهمون شب مات":گهیشده م رهیدور خ یو همون طور که به نقطه ا زنهیم یلبخند اریدست مرد
 تونهیکه به دروغ م ییجادو_داناچ  یفاش کردن رمز جادو یتا در ازا ادیها م نانتیجادوگر ماهر به قصر ساتر

 افتیرگ رو دربز یا زهیجا_بده یآشت همقرنه، با  نیقهر چند یدوره  کیها رو پس از  ناندیها و ف نانتیساتر
رو  یو عشق زنهیپوزخند م کیدر دست داره،تنها  اتیگردنبند ح کیکه در حال فراره و  یدختر دنیکنه...اما با د

 یکه سرنوشت به تمام یفرصت نی...اون آخررهیگیم دهیمشکالت اون ها رو حل کنه ناد یتمام تونستیکه م
که به  نهیبیشه،میم داریکه از خواب ب یروز یو درست فردا رهیگیم دهیرو ناد دها دا نانتیها و ساتر ناندیف

 شهیم لیانسان ساده تبد کیبه  وی...ماتییجادو ایو  ییتوانا چیارسال شده..بدون ه نیقرن بعد در زم نیچند
 ”!...ازدواج کنه و نسلش رو ادامه بده تونهیانسان ها م ریکه تنها مثل سا

 "م؟یکنیم ریدرسته؟ما تا ابد در گذشته گ میشد هیمن و هرولد هم...تنب":زنهیم ادیناگهان فر ارانایت

 کینه...تو و هرولد هنوز ":گهیو م شهیم رهیسوخته خ مهیمبهم زاتوس مرد ن ینگران به چهره  یبا نگاه هرولد
ر صورت ...چون دنیمراقب باش یلیکنم خ یادآوریفرستاده تا به شما  نجای...سرنوشت من رو به انیفرصت دار

 ”!داستان به چند قرن بعد موکول بشه نیفرصت موجود...ممکن ا نیاز دست دادن آخر

 "م؟یکن کاریچ دیما با":گهیکه کامال وحشت زده شده با ترس م ارانایت

 دیبهت بگم...با تونمیندارم...فقط م یادیوقت ز":گهیو م ندازهیبه کف دستش م یبا عجله نگاه اریدست مرد
 ”!نوشته بشه یا گهیقصه جور د یکن یو سع ینیمادرت رو بب

 "نه؟یمادرم پدرم تام رو نب یعنی":زنهیبا اضطراب داد م ارانایت
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کن  ی..سعارانایت شهیتو هم نابود م یاگر مادرت با تام ازدواج نکنه،افسانه ":گهیو م زنهیم یلبخند اریدست مرد
 نیاز تو وارد ا شیکه پ گهید یها یلیاون رو مثل خ یتونیسرنوشت توئه...تو م نی...ایاز فکرت استفاده کن

 ”!یببخش انیاشکل پ نیکه اون رو به بهتر یتونیم ایو  یسرنوشت شدن رها کن

طور بود...پدربزرگ  نی...اگر استیقصه ن نیا تیازدواج من و هرولد نها":گهیو با ترس م رهیبه فکر فرو م ارانایت
 ”!داستان نبود نیا یبه ادامه  یازین گهی...و دکردیازدواج م ایبا را ویمات

زمان به عقب  ارانایباشه ت ادتی":گهیم عای،سر ندازهیبه کف دستش م یکه دوباره نگاه یدر حال اریدست مرد
خون رو  یعنیداره  انیکه جر یزیچ اتیکمک به درخت ح یتا برا ادیم نیبار به زم نیاول یبرگشته...مادر تو برا

تنها به  ارانای...اما تشهیبهش عالقه مند م کمو کم  ادیاز مادرت خوشش م شه،تامیکنه که با تام رو به م دایپ
پسرشه  یبا جادو در حال خارج کردن خون از رگ ها ارانایکه ا یلحظه ا دنیبا د وی....مات کنهیفکر م اتیدرخت ح
 یقرن گذشته ،سرنوشتش رو برا نیچند نکهیها اومده...با ا نانتیساتر نیدختر از سرزم نی،ا شهیمتوجه م

داستان سرنوشت  دنیشده و شن مانیو پش ریکه حاال کامال پ ویمات دنیبا د ارانایکنه... ایم فیتعر ارانایا
رو هم  ویوجدان ناراحت مات یبا متولد شدن تو به نوع دیازدواج کنه تا شا تویپسر ما ره،بایگیم می،تصم نشیغمگ

که از تام گرفته رو  یخون ابتداباشه...پس  بندیکه به سرنوشت داده پا یبتونه به قول گهیآروم کنه و از طرف د
..اون  ادیم نیبوده...مادرت دوباره به زم یکاف یمدت یخون تنها برا نی..اما ا برهیها م نانتیساتر نیبه سرزم

 نانتیساتر ارانایکه ا کننیفکر م تی..تنها به جز چند نفر،اکثرشده. نیدر زم یکه عاشق مرد کنهیطور تظاهر م نیا
 یاصل لیدل دونهیم یک انسان رها کرده...درسته اون عاشق پدرت شده بوده اما کم تر کسیها رو تنها به خاطر 

 کردنیکه همه فکر م یمرد ویها و آرامش مات ناندیها و ف نانتیساتر یات،آشتینجات درخت ح نیرفتن اون به زم
تالشش رو  یتمام ارانای...ارهیم ایبه خونت از دن اتیانسانه، بوده،مادرت با متولد شدن تو و انتقال رمز ح کی

که به سرنوشت  یبه قول ارانایموفق بشه...ا تونهینم یی...اما به تنهاکنهیها م ناندیها و ف نانتیساتر یآشت یبرا
داره  میداده ،عمل نکرده...پس امروز سرنوشت تصم راناایکه به ا یهنوز سرنوشت به قول یداده ،عمل کرده ول

...تو اراینبضت نگاه کن ت یرو یمادرت برآورده بشه...به خالکوب یهم خواسته  یتا به تو کمک کنه و به نوع
....اون بدون یتوسط اون ها به مادرت کمک کن یتونیکه م یدار ییها ییپس توانا یهست روسیاز ه یجزئ

که تو  رهیم شیپ یو قصه همون طور گردهیدوباره به حالت اولش برم زی...چون همه چشهیکمک تو موفق نم
تنها  شهیهم یبرا ندهیآ ایو از قبل نوشته شده و اون موقع است که تو و هرولد ممکنه در گذشته و  یدید

ه در ک یو کس یسرنوشتت رو حل کن یتا معما یوقت دار گهید هینیسال زم کی... پس تو درست تا دیبمون
اتفاق رخ بده و اون فرد  نیا تا یبگذار دی..تو نبایکن دایها شده رو پ ناندیها و ف نانتیساتر یگذشته مانع آشت

وقت  گهید نهیسال زم کیتو تنها  کنمیم دیداشته باش...باز هم تاک ادیرو مرتکب بشه...اما به  یاشتباه نیچن
 ”!نیاز متولد شدنت در زم شی...درست تا پارانایت یدار

 "کنم آخه؟ کاریچ دیخوب من با":کشهیم ادیفر عایحرف ،سر نیا دنیبا شن ارانایت

 یتو قصه ها":گهیو م زنهیرنگ در پشت سرش در حال شکل گرفتنه،لبخند م ینقره ا یا رهیکه دا یدر حال مرد
 ”!یسیبنو انیپا کیافسانه هم  نیا یبرا ه،ی...تنها کافارانایت یرو خوند یادیز

چرخش کامال از  هیپس از چند ثان رهیو دا شهیم ینقره ا ی رهیجمله وارد دا نی،با گفتن ا اری،مرد دست زاتوس
 ...رهیم نیب
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بوته  یدر البه ال یرکیرجیج یصدا ی... تنها گاهشهینم دهید ینور چیو ه برهیرنگ شب بر فضا هجوم م دوباره
 ...شکنهیها سکوت جنگل رو م

 ....شهیم رهیو با بهت به هرولد خ گردهیشب بر م یکیدر تار ارانایت

 ”!باشه یبیعج انیپا دیبا":گهیم تیو با جد کنهیم یرو معن اراناینگاه نگران ت یبه سخت هرولد

 !عشق دیشا و

 ...در روشن کردن آتش داره یبلند نشسته،سع یاز درخت ها یکیکه کنار  یدر حال هرولد

 سهیچوب ها خ نیا":گهیم یشده، به آرام سیخ شیساعت پ کیکه کامال لباس هاش به خاطر باران  ارانایت
 ”!شهیدرست نم شیهرولد..آت

 ”!بزنم خیندارم امشب از سرما  میتصم":گهیو م کوبهیدو سنگ رو به هم م تیدوباره با جد هرولد

 "اد؟یم نیبه زم یمادرم ک به نظرت":گهیو م ندازهیم ینگاه نیزم یرو یبه چوب ها ارانایت

...و چوب ها آرام آرام شهیم جادیکوچک ا یکه ناگهان جرقه ا کوبهیبار چندم سنگ ها رو به هم م یبرا هرولد
 ”!یبه زود":کنهیزمزمه م ی...هرولد هم با خوشحالرنیگیآتش م

 "بگم؟ یبهش چ دیبه نظرت با":گهیو م زنهیم یلبخند ارانایت

 یکه اون چ نهیمهم ا":گهیم تیتا خودش رو گرم کنه و همزمان با جد برهیدستش رو به سمت آتش م هرولد
 ”!بهت بگه خوادیم

 ...شهیم کیو به آتش نزد دهیتکون م یسر ارایت

 ”!تر کیتر ...نزد ی...نورانادیقشنگ تر به نظر م نجایاز ا":گهیاندازه و م یبه ماه درون آسمان م ینگاه هرولد

داستان خودت  یتو یخوای..اگر مرهیگیم دیماه نورش رو از خورش":گهیم یو با خوشحال زنهیم یلبخند ارانایت
 ”!هرولد یباش دیخورش کیبه دنبال  دیبا یبدرخش

کرده  دایمن رو پ دیسرنوشت خورش":کنهیشده ،زمزمه م رهیو همون طور که به ماه خ زنهیم یلبخند هرولد
 ”!ارانایت

و  کنهیرو عوض م ده،بحثیگلوش رو فشار م یبیکه بغض عج یو در حال شهیم رهیهت به هرولد خبا ب ارانایت
 ”!یزنیم خیبهتره خوابت نبره چون از سرما ":گهیم

 ”!ادیمن از تو بدم نم":گهیو م شهیتر م کیبه آتش نزد یکم هرولد

 ...کنهیو سکوت م شهیم رهیحرف رو عوض کنه به آتش خ خوادیهرولد نم شهیکه متوجه م ارانایت

 میطور تصم نیدرسته که سرنوشت ا":گهیم یدر گرم کردن دست هاش داره به آرام یهمون طور که سع هرولد
...من مدت هاست که متوجه شدم اگر ستین نیمساله فقط ا یول ادیگرفته که ما ناخواسته از هم خوشمون ب

اون رو  گرانید ارمکه دوست د یباشم..کس خودم تونستمیوقت نم چیمن ه یشدیسرنوشت نم نیتو وارد ا
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من هنوز همون هرولد  یشدیعاطفه...اگر تو وارد سرنوشت من نم یهرولد ب کیهرولد خشن..نه  کینه  ننیبب
 "!بودم یمیقد

 ”!یایاصال خوشحال به نظر نم":گهیاندازه و م یهرولد م یگرفته  یبه چهره  ینگاه ارانایت

چه  شدمیکه اگر من وارد سرنوشت تو نم کنمیفکر م نیدارم به ا":گهیو م زنهیم یخودش پوزخند یبرا هرولد
 ”!افتاد یم یاتفاق

که بهش زده داره خودش رو سرزنش  ییو حرف ها رشونیاخ یهرولد به خاطر دعوا شهیکه متوجه م ارانایت
 ”!یکنیفکر م یکه دار ستین یطور نینه...نه...اصال ا":گهیم عایسر کنهیم

 ”!َسرمَ یتو یمن که هنوز نگفتم چ":گهیو با لبخند م کنهیسرش رو بلند م عایسر هرولد

 ”!فقط ناراحت نباش":گهیم یکرده ،به آرام یچه اشتباه شهیکه متوجه م ارانایت

من  شد،یهم نوشته نم یطور نیداستان ا ؟اگریفکر کرد یچ":گهیخوشحال م یو با لحن زنهیم یلبخند هرولد
 ”!کردمیو تو رو عاشق خودم م شدمیباز هم به اجبار وارد سرنوشتت م

 "عشق؟":گهیم یآخر شگفت زده شده به آرام یجمله  دنیکه از شن ارانایت

هستم، چون سرنوشت  یهر چند هنوزم معتقدم من مرد خوش شانس":دهیو ادامه م زنهیم یلبخند هرولد
 ”!کرده دایمن رو پ دیخودش خورش

 !یفسانه اا صبح

 "ارانا؟یت یبش داریب یخواینم":زنهیداد م ادیم ارانایبه سمت ت وهیپر از م یکه با سبد یدر حال هرولد

 ”!خوابم برد یمن ک یاوه خدا":گهیو م پرهیحرف از جاش م نیا دنیبا شن عایسر ارانایت

کمکم  یای...بهتره بمیجنگل قدم زدم و فکر کردم...بگذر ی...منم تا صبح توشبید":گهیو م زنهیم یلبخند هرولد
 ”!یکن

 !شنل هرولده شهیکه ناگهان متوجه م زنهیکه روشه رو کنار م یکوچک یپارچه  ارانایت

 "؟یبزن خیخوابت برده  یکه اجازه بدم وقت یتوقع نداشت":گهیم ارانایت یشگفت زدگ دنیبا د هرولد

خودت  یطور نیخوب ا یواقعا ممنونم ول یشنلت رو به من داد نکهیمن ازت بابت ا":دهیپاسخ م عایسر ارانایت
 "!شدیسردت م

 ”!دختر یزنیقدر حرف م نیکه ا ستیگرسنه ات ن ادیبه نظر م":گهیو م کنهیقطع م عایرو سر ارانایحرف ت هرولد

 "؟یها رو از کجا آورد وهیم نیا":گهیو م کنهیم یخنده ا ارانایت

کردم و وسائلش رو تا خونش  رزنیپ کیکه به  هیپاداش کمک نیا":گهیم یو به آرام زنهیم یخندلب هرولد
 ”!خوشحال شد یلیبردم...خ
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 "هرولد؟ یکمک کرده بود یتا به حال به کس رزنیاز اون پ ریبه غ":گهیو م زنهیم یلبخند ارانایت

 یشنلم رو به تو قرض دادم تا از سرما شبید":گهیم تیبا جد ندازهیابروش رو باال م کیکه  یدر حال هرولد
 ”!...ینزن خیشب 

 ”!فراموش کرده بودم دیاوه ببخش":گهیو م زنهیخنده م ریز ارانایت

 ...دهیم ارانایو به ت ارهیم رونیسبد ب یرو از تو یبیس هرولد

 .. زنهیبه اون م یو گاز بزرگ رهیگیرو م بیس ارانایت

 ..گردهیمورد عالقش م ی وهیبه دنبال م یسبد چوب انیهم در م هرولد

 ......و صورت هر دو از سرما سرخ شدهرسهیصبح کامال سرد به نظر م یهوا

 ....تر فیلط یپرنده ها یصدا یو گاه رسهیدر جنگل به گوش م اهیس یکالغ ها یصدا یگاه

 "..شده شبیهوا سرد تر از د":گهیو با لرز م مالهیدست هاش رو به هم م ارانایت

 ...زنهیدرون دستش م ی وهیبه م یو گاز دهیتکون م یسر هرولد

بزنم و  اچهیبه در یسر کی رمیهرولد...من م":گهیسرخ درون دست هاش با عجله م بیبا تموم کردن س ارانایت
 ”!گردمیبر م عیدست هام رو بشورم..سر

مواظب خودت ":دهیپاسخ م نهیشیم رشیو همون طور که ز رهیبلند م یاز درخت ها یکیبه سمت  هرولد
 ”!وجود داشته باشه یا یوحش وانیاطراف ح نیا ادیباش..گرچه به نظر نم

 ”!...اطراف فقط پر از خرگوش هرولد نیا":گهیو م زنهیلبخند م ارانایت

 چیسبد رو با ه نیا یتو یها وهیحرف نزن،دوست ندارم م یخرگوش چیبا ه":گهیو م زنهیم یلبخند هرولد
 ”!بشم کیشر یخرگوش

 !دوهیم اچهیبه سمت در عایو سر "سیخس":کنهیزمزمه م یبه شوخ ارانایت

شده ،با خودش  رهیکه بهش خ یو در حال کشهیم رونیسبد ب یرو از تو یگرید بیس هرولد
 نیموجود در سرزم یها بیس یاصال به خوشمزگ نجایا یها بیبگم که س دی...خدمتکار خوبم..بایهاف":گهیم
 ”!ستیها ن ناندیف

آروم به نظر  زی....همه چکنهیبه اطرافش م یو نگاه ندازهیرو به دورن سبد م بیحرف س نیبا گفتن ا هرولد
...که خرگوش کنهیبراش پرت م بیس کیکه هرود با لبخند  ادیم رونیبوته ها ب انیاز م ی...خروگوش کوچکرهیم
هم  گهیکه چند خرگوش د ندازهیم رشبه پشت س ی...هرولد نگاهجههیم رونیب گهید یبوته  کیاز کنار  یگرید

درخت ها  یهم خودشون رو از البه ال گهید کیکوچ وانی...کم کم چند حانیم رونیاز پشت بوته ها ب عایسر
...هرولد انیدر آسمان به پرواز در م یهمگ گرید یو پرنده ها نینیشیم نیزم یرو ی...کالغ هاکشنیم رونیب

در حال رخ  یجنگل وانیدو ح ای کی یفراتر از گرسنگ یزی..چزنهیم زلو به اطرافش  کنهیرو رها م وهیسبد م
 ...کنهیم دایپ انیرو درون قلبش جر یبیلحظه احساس عج کی یدادنه... ... برا
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 ..بلند احاطه کرده یتا دورش رو درخت ها دور

 ... شده ختهیآم ییاز تنها ییکالغ ها با نجوا یصدا

 ...ندازهیبه اطرافش م یو دوباره و دوباره نگاه شهیمبلند  عایسر هرولد

 ....شهیاحساس م یصبحگاه یو سرما وزهیم باد

 ....اما

 ...شده جادی...در قلب هرولد ...ابیعج یحس اما

 ...ییتنها ایبه ترس  هیشب یزیچ

 ...قلبش باالتر از حد معموله ضربان

 ...زننیهرولد چنگ م یو به ترس و نگران انیها و بوته ها با هر وزش باد به حرکت در م شاخه

 "تو حالت خوبه؟ ارانایت":کنهیرو صدا م ادیکه به زبونش م یو تنها اسم دوهیم اچهیبه سمت در یبا نگران هرولد

 ...رسهیجز سکوت به گوش نم ییصدا

 "انا؟ار یت":کشهیم ادیبار بلند تر فر نیا هرولد

 .....شهیهرولد در سکوت جنگل بارها و بارها پخش م یصدا انعکاس

 !شنوهیرو م یبلند غیج یدوه،صدایم اچهیو به سمت در زنهیصبح رو کنار م یکه با عجله سرما یدر حال هرولد

 !ریتصو کی تنها

 ...رهیم اچهیبه سمت در شهیخوشحال یکه نشانه  یبا لبخند ارانایت

 ...مالقات کرده اچهیدر نیافته که پدربزرگش رو درست در کنار ا یم یروز ادی

به اون  ییرو به تنها یبیکه پدربزرگ چه داستان و سرنوشت عج ارهیم ادیبه  یاما وقت شهیپررنگ تر م لبخندش
 ...شهیمحول کرده،دوباره لبخندش محو م

 ...کنهیم دایپ انیدرد درون قلبش جر عمق

 ...کنهیصبح صورتش رو نوازش م ی..سرماشهیتر م کینزد اچهیدر به

 ...خالصشه یلبخند ها یآب به زالل و

 ...کنهیم اچهیو دست در در زنهیزانو م یبه آرام ارایت

 ...فتهیبه دَوَران م یبیبه شکل عج آب

 "! سالم":کنهیبا لبخند زمزمه م ارانایت
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 ...کنهینم یرییتغ چیبار آب ه نیا اما

بار  نیام،اما ا ارانایمن ت":کنهی...دوباره تکرار مبرهیبه سمت آب م یکه دستت هاش رو به آرام یدر حال ارانایت
تا  ادیم نیبه زم یهستم که به زود ارانایبه اسم ا یبه گذشته آمدم...من دختر مادر ندهیهستم که از آ یدختر

بدم  رییسرنوشت رو تغ خوامی.....اما من مسازهب خوادیکه سرنوشت م یبا پدرم آشنا بشه و سرنوشت رو جور
افسانه رو  نیا دی.....من بارنیها در کنار هم قرار بگ ناندیها و ف نانتیبه مادرم کمک کنم تا ساتر خوامی...م

 "!کامل کنم

 یبیعج ریکه ناگهان تصو کنهیو بعد آرام باز م بندهیم هیحرف ها ...چشم هاش رو چند ثان نیبا گفتن ا ارانایت
 !نهیبیم اچهیرو درون آب در

و ضربان قلبش  فتهی..نفس هاش به شماره م گردهیو به عقب بر م کنهیسرعت دست هاش رو از آب خارج م به
 یایرو کینداشته....اما انگار که مثل  یجا یزیچ نیوقت چن چیتصورتش ه تی..در نهارهیگیشدت م

 ”!مادر":کنهیزمزمه م ی،به سخت فتهیهر آن قلبش از کار م کنهیکه حس م یدر حال ارانای...تهیواقع

 !کشهیم غیتوانش ج یحاال که تازه متوجه عمق اتفاق رخ داده شده، با تمام و

 !شارل راز

 ...کنهیم دنیتوانش شروع به دو یبا تمام هرولد

 ....رو ازش گرفته دنیقلبش امان نفس کش ضربان

پوش که  دیسف یزن دنیو با د رسهیم اچهیبه در کنهیگ رو با دستش حمل منسبتا بزر  یکوله  کیکه  یحال در
 !ستهیا یقرار گرفته،م ارانایت یدرست در رو به رو

 "مادر":کنهی،پشت سر هم زمزمه م زهیریکامال بهت زده است همون طور که اشک م ادیکه به نظر م ارانایت

 ییخودش با مادرش به تنها ارایتا ت دهیو اجازه م ادیچقدر ناراحته باز هم جلو نم ارانایت نهیبیم نکهیبا ا هرولد
 !هیکنه،کافینم دیرو تهد ارانایت یکه خطر نیصحبت کنه...به نظر هرولد ،هم

تو اسم ":گهیم ی...و به آرامادیم اچهیبه سمت در لوفرین یمثل گلبرگ ها یبلند و صورت یپوش با قامت دیسف زن
 "دختر جوان؟ یزد من رو صدا

 ...شنیم ریحرف سراز نیا دنیبا شن ارانایت یها اشک

و  دهیسر تکون م یبعد با نگران ی هی....و چند ثانرهیگینظر م ریصورتش رو ز یو تمام شهیم کینزد ارایبه ت ارانایا
 "..چطور ممکنه؟نی...انیا":کنهیتکرار م

 ندهیمن از آ":گهیتند تند م زهیریو همون طور که اشک م رهیگیمادرش رو م یبه سرعت دست ها ارانایت
 ناندیاز ف یکی...پدر تام دیباهاش آشنا بش یبه نام تام هستم که قراره به زود یاومدم...من دختر شما و مرد

آشنا  ویبا پدربزرگ من مت نجایا مافرستاده...ش نیکه کرده به زم یهاست که سرنوشت اون رو به خاطر اشتباه
فرستاده شده..و  نیکه در گذشته کرده به زم یاما به خاطر اشتباه ناندهیف کیو همون طور که گفتم اون  دیشیم
داره به اسم تام...شما  یو ازدواج کرده..اون پسر کنهیم یانجام بده...مثل انسان ها ساده زنگ ییجادو تونهینم



 

 
231 

رو به خون  اتیح یداره...شما تمام انیکه خون در رگ هاش جر دیاریب ایرو به دن یدختر تا دیکنیبا تام ازدواج م
 " .....و دیکنیمن منتقل م

 ....کنهیسکوت م رسهیجمله اش که م ینجایبه ا ارانایت

 ”!مشخصه میریمیمن م":گهیم یهنوز بهت زده است به آرام نکهیداستان با ا نیا دنیبا شن ارانایا

 ...کنهیسکوت م دهیکه شن یجمله ا نیتر نیو باز هم در مقابل غمگ شهیم رهیخ نیبه زم ارانایت

 ”!یاومد ندهیکه از آ یبه من ثابت کن دی..تو باخوامینشونه م کی":گهیم تیو با جد نهیشیم نیزم یرو ارانایا

ازدواج  یبرا که یکنه،مردیم دییمن رو تا یهرولد هم همراه منه و حرف ها":گهیم یو با نگران زنهیم یلبخند ارانایت
 ”!...شده نییبا دخترتون تع

 نییکه برات تع ی....از سرنوشتاراناستیاسمت...ت ":گهیو با عجله م شهیحرف شک زده م نیا دنیبا شن ارانایا
 ای....آمونهیم زیچ کی...فقط یها اطالع دار ناندیها و ف نانتیساتر یآشت یمن برا ی....از خواسته یشده با خبر

 "کرده؟ یرو زخم اتیدرخت ح یچه کس یدونیتو م

 ”!...پدر شارلکیا ر":گهیم یو به آرام دهیتکون م یسر ارایت

...دوست کنهیم دایحالت جزر و مد پ اچهیآب در ارا،یحرکت ا نیو با ا ارهیدست هاش رو باال م یبه آرام ارانایا
شما ":کنهیشروع به حرف زدن م ارانایهنوز متولد نشده رو در آغوش بکشه اما ت ادیداره تنها دخترش که به نظر م

 ادی...من به ارمیب ادیخاطراتتون رو به  ابمثل خو یتا توسط روش دیکنیمن متولد بشم بهم کمک م یوقت
 یاستگارکه شما به خو دمیصدمه زده بود...من د اتیچون به درخت ح دیکرد یرو زندان کیکه ار دمیآوردم..من د

 ”!دونمی..نمدونمیرو نم یزیچ کی...اما هنوز  دیپاسخ رد داد کیار

 کردمیوقت فکر نم چیه":گهیو م رهیگیسرعت دخترش رو در آغوش م ارانا،بهیت یبدون توجه به حرف ها ارانایا
 یاز سرنوشت منه...ول یمن درست همزمان با تولد دخترم کشته بشم جزئ نکهی..انمیبب کیبتونم دخترم رو از نزد

 ”!دخترم توئهاز سرنوشت  یجزء بزرگ ینیبب کیمادرت رو از نزد یتو بتون نکهیا

اما ":گهیم یو به آرام دهیمادرش گوش فرا م یبغض کرده  یو به صدا رهیگیبا عشق ،مادرش رو در آغوش م ارانایت
 "بکنم؟ دیکار با یسرنوشت چ نیا یبرا دونمیمن نم

صبر کن..صبر کن..اول بهم بگو که چطور به گذشته سفر ":گهیو م کنهیرو از خودش جدا م ارایت ناگهان ارانایا
 "؟یکرد

 ...ادیتر م کینزد یو به آرام دارهیلحظه تنها نظاره گر مادر و دختر بوده ،دست از تماشا بر م نیکه تا به ا هرولد

 یلیکرده باشه...خ یرییاون قدر ها هم تغ کنمیاون هرولد  مادر...فکر نم":گهیم یهرولد با خوشحال دنیبا د ارانایت
 "که نشده ،شده؟ ریپ

 "؟یواقعا...چقدر بزرگ شد یها هست ناندیتو پسر پادشاه ف":گهیو م زنهیم یهرولد لبخند دنیبا د ارانایا

 ..شهیخم م یاحترام کم یو به نشانه  زنهیم یلبخند هرولد
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سرنوشت تو  یکه برا یاز انتخاب گهید":گهیو م ندازهیپوست قد بلند رو به روش م دیمرد سف به ینگاه ارانایا
 ”!ارانایت ستمیکردم ناراحت ن

و  کشهیم رونیزمان رو ب یکوله جعبه  یو از تو رهیگیکوله رو از دست هرولد م عایو سر زنهیم یلبخند ارانایت
 ”!میبه گذشته سفر کرد نیزمان...من و هرولد با ا ی...جعبه ناهاشیا":گهیم

 "مون؟یس":کنهیو زمزمه م رهیگیزمان رو بدست م یشگفت زده،جعبه  یبا چهره ا ارانایا

 ”!داده هیبه من هد مونیرو س نیآره...ا":گهیو م کنهیحرف مادرش رو کامل م عایسر ارانایت

 ”!گردهینده از سفر بر ماون بچه ....پس ز ":گهیو م زنهیم یلبخند ارانایا

بزرگ شده...اون از من و شما هم سالم  یلی...االن خستیهم بچه ن یلیخ گهیالبته د":گهیم یبه شوخ هرولد
 ”!من یتره بانو

 ”!بس کن هرولد":گهیو م خندهیحرف م نیا دنیبا شن ارایت

ها  نانتیرو که مانع شده ساتر یخواسته تا کس ارانایسرنوشت از ت ار  یدست":گهیو م زنهیم یلبخند عایسر هرولد
که اون  میدونیکنه و مانعش بشه اما ما نم دایرو پ انیشما با هم کنار ن یبا وجود از خودگذشتگ یحت ناندیو ف

 ”!و کجاست هیشخص ک

 ...ن...خودشه، آب ها...زما نیزمان..آسمان، زم یجعبه ":کنهیزمزمه م یکه انگار به فکر فرو رفته به آرام ارانایا

" 

 "من؟ یبانو دیرو متوجه شد یچ":گهیم عایسر هرولد

 یها ناندیها و ف نانتیساتر یمانع آشت یچه کس دونمیمن م":گهیو م ندازهیم ارایبه صورت منتظر ت ینگاه ارانایا
 ”!برادر شده

 ...شهیم رهیمادرش خ یبه چشم ها یجمله با نگران نیا دنیو با شن گذارهیکوله م یجعبه زمان رو تو ارانایت

که شارل  یدیفهمیم دیوقت نبا چیتو ه دیشا":گهیو م دهیدستش رو فشار م یانگشت ها بیعج یبا بغض ارانایا
 ینداشت که در کودک ی...مادریلیکار رو کرده..من شارل رو مثل پسر خودم دوست داشتم..اون تنها بود...خ نیا

که همه  دونمی...مدونمینداره...و نخواهد داشت...م ینوجوانه هنوز مادر کیاز اون مراقبت کنه...و االن هم که 
از من  کیکه اون تنها باشه...ار میها بود که دست به دست هم داد تا شارل حس کنه ما دوست دار نیا ی

قدرت  از غرور و یبیترک کیازدواج کنم....ار کیبا ار خواستمی...نمتونستمیخواست تا باهاش ازدواج کنم...من نم
دونستن و ندونستن ماجرا  گهی...گرچه دی  مرد نیچن دونستمیومد،نمیخوشم م کیاز ار نکه م یبود...اون زمان

رو به  یتا دختر کردمیازدواج م یبا مرد دیازدواج کنم...من با کیبا ار تونستمینداشت...من هرگز نم یفرق یلیخ
کمک  اتیبه درخت ح تابود  یانسان م مهین دیباشه...اون دختر با یدر رگ هاش جار اتیکه خون ح ارمیب ایدن

 ادی..اما به نظر مکردمیبه ذهن تو منتقل م دیاز مرگم با شیکه من پ هیخاطره ا نیآخر نی..دخترم...اارانایکنه...ت
کنم ...فکر یدونیکنم نم فیتعر خوامیکه برات م یاز داستان یزیشدم چون تو چ مونیآخر پش یکه در لحظه 
 یبار آخر از من خواستگار یبرا کیکه ار یدارم..درست وقت ادی...به کنمراز شارل رو برات فاش  نیوقتشه که آخر
رو  کیاز صورت ار یا مهیکردن خشم خودم استفاده کردم..و ن یخال یشدم...و از جادو برا یکرد...من عصب
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گرفتن  یها شهیمن و پدرش شد و از اون لحظه ر نیدعوا و کشمکش ب نیسوزوندم...شارل متاسفانه متوجه ا
اما متوجه نشدم که چه  دمیساله رو اون روز د 10اون کودک  نیقلبش جوانه زد...من صورت غمگ یتو قامانت
 نانتیساتر ی فهیوظ دیکه با ییرشد کنه...متاسفانه نتونستم تا اون جا نینگاه غمگ نیممکنه پشت ا یزیچ

عاشق کردن من نقشه  یبرا کیرمتاسفانه ا ارانای...تنجاستیشارل ا بیداستان عج بودنم رو کامل کنم...راز
 ادی...هنوز هم به زهیریمن م ریعسل و ش یدنینوش یو اون رو تو خرهیرو م یمعجون اگریمیک ی...و از الرکشهیم

به شدت  کیرفتار ار ریی...تغدیلرزیکرده بود و در دستانم م خی یبیکوچکم به شکل عج یا شهیش وانیدارم...ل
دوباره شروع به صحبت  کی....اربهیعج یدنینوش نیدر پس ا یکه نقشه ا بودم دهیواضح بود...با تمام وجود فهم

شدم...من  یمن باز هم عصب نکهیها گفت...از خودش گفت...از عشق گفت...دوباره و دوباره..تا ا ناندیکرد..از ف
 ری..شدمیکوب واریرو به طرف د وانیت عمل کنم...پس با نفرت لسرنوش یبر خالف خواسته  تونستمیهرگز نم

به  واریعشق بازتاب کرد...و از د بیعج یافتادند...و اشعه  نیبه زم وانیل ی..تکه هاختیر نیزم یو عسل رو
و سرباز  دمیکش ادی...فرفتهیب نیبر زم کیکوچک باعث شد تا ار یهجوم برد.....چند اشعه  کیسمت قلب ار

دچار جنون شد .. مثل  شهیهم یاون روز تا برا زا کیرو به اتاقش بردن...و ار کیها رو صدا زدم...سرباز ها ار
شد و به اتاق من هجوم  نیپدرش دچار جنون شده ،خشمگ دیکه فهم ی...شارل وقتوانهیمتحرک د یمرده  کی

رو به روم  نیکردم که پسر نسبتا کوچک خشمگ یکرد...سع هی..گرختیزد..اشک ر ادی..فریکودک نیآورد...در ع
لحظه هم به حرف هام گوش نکرد...بلکه تنها  کینداشت و اون  دهیکنم...اما فا آروم زنمیکه م ییرو با حرف ها

 ...رو نثارم کرد و رفت ریسرشار از تنفر و تحق ینگاه

 "...تادکه قصر رو احاطه کرده بود به لرزه اف یوجودم از سرما و وحشت یتمام

سرعت  کشه،بهیخودش درد م یگذشته ها فیمادرش به شدت حالش بده،و از تعر نهیبیکه م یدر حال ارانایت
 ”!یقصه رو ادامه بد نیا ستین یازیمامان ن ستیحالت خوب ن":گهیو م رهیگیمادرش رو م یدست ها

 ....انیپر از غمش فرود م یاشک از چشم ها یحرکت قطره ها نیو با ا بندهیچشم هاش رو م ارانایا

 ...ستیراغب ن یتلخ یقصه  نیچن دنیبه شن یلی...خندازهیم نییدر سکوت سرش رو پا هرولد

رسونده و با جادو  بیکه به پدرش آس یکس کردیشارل که حس م":دهیو ادامه م کشهیم یقینفس عم ارانایا
کرده رو  تشیکه تا به اون روز حما یگرفت تا...پدرش ،تنها کس میکشونده منم..تصم یماریب نیاون رو به ا

رفتار  دنیآزاد کرد ..اما با د دهاتاقش حبس ش یپدر مجنونش رو که حاال تو انهیخاطر مخف نینجات بده..به هم
بود که هنوز  ی...شارل کودکختیو ترسناک پدرش وحشت زده به اتاق خوابش پناه برد و تنها اشک ر بیعج
شبانه به سمت  کیبزرگ اطرافش رو درک کنه..به هر حال ار یانسان ها ی دهیچیپ یداستان ها ستتونینم

 ....صدمه رسوند اتیدرخت ح هب تونستیکه م ییحمله کرد و تا جا اتیدرخت ح

 ....شدنیکشته م یکی یکیها  سرباز

 ....مردنیم یبیخدمتکار ها به شکل عج و

متوجه شدم که حدسم  یاتاق خال دنیرفتم و با د کیزده به سمت اتاق اروحشت  دمیکه عمق فاجعه رو د یوقت
 ...در خطره اتیدرست بوده و درخت ح
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جنگل قرار دارن باز هم  یجا یها در جا ناندیف یسرباز ها دونستمیم نکهی...و با ا دمیبه سمت باغ دو عایسر
از قصر  یا یها جونم رو گرو گذاشتم و بدون توجه هشدار سرباز ها توسط اسب قو نانتینجات ساتر یبرا

جنگل راه افتادن..هر چند که  درتازوندم.سرباز ها به دنبالم  اتیخارج شدم...و به سرعت به سمت درخت ح
 قهیتا چند دقکه  دونستمیم یکنه....به خوب میهمراه اچهیتا در تونستیو نم رفتیم نیاز ب شونیکی هیدر هر ثان

 !ها کشته بشن نانتیساتر ی...ممکنه تمامگهید ی

 اچهیگرفتم... به در دهیرو ناد دیرسیبه نظر م نیغمگ اریسر سبز رو پشت سر گذاشتم...و ماه که بس یها درخت
تا ابد باران هم  ومدیبه نظر م ی..نور ماه کامال محو شده بود...حتدیرسیمشوش به نظر م اچهی...دردمیرس
هم داشت در اون وقت شب به خواب  اگرها وجود نداشت و  ناندیاز ف یسرباز اچهی.... در اطراف دررهیگینم

شدم  ادهیتلخ نبودن...با ترس از اسب پ یماجرا نیکدوم از سرباز ها شاهد شروع ا چیه قتیرفته بود و در حق
 اتیرو رفتم و به سمت درخت حبود...در آب ف یبیعج یلینگاه کردم...اون شب ،شب خ اچهی...به امواج در

 ...حرکت کردم

که  یرو به تن داشت...متوجه اطرافش و کار یمشک یبود و شنل ستادهیا اتیدرخت ح یدرست رو به رو کیار
صدمه  اتیتبر به درخت ح کیبه  هیشب یزیو با چ خوندیشکل ورد م نیرحمانه تر ینبود تنها به ب کردیداشت م

 ...زدیم

 ....دیرسیبه نظر م زیغم انگ نیآسمان شب رو فرا گرفته بود و ا یتمام بشیعج یها خنده

اسب ها  یها ههی...اما درست پشت سرش قرار گرفتم که شدیکوبی...قلبم به شدت مدمیترسیبودم...م نگران
شدن و درست پشت سرم قرار گرفتن...مرگ در  ادهیاز اسب هاشون پ نانتیسرباز ساتر نیبلند شد... چند

 ..تفاق بودشرف ا

 نکهیاز ا شی..پشدمیخودم دست به کار م دیکنن....با ریرو دستگ کینداشتم که صبر کنم تا اون ها ار وقت
 ....شدنیها نابود م نانتیساتر یتمام

 یتمام شدینم شهیتصور کرده اما هم شیکودک یایباشم که شارل از من در دن ینداشتم همون شخص دوست
کرد..دست هام رو باال آوردم.. آب همراه با ترس و وحشت و نفرت من به سمت باال  یقصه رو بررس کیابعاد 

 ......شده بودن رهیملکشون خ یعاقالنه  میبه تصم رتیهجوم آورد و سرباز ها با ح

 دیگذاشتم که اون شب با یباران یاشک ها رو به جا نیکرده بودن...و من ا سیاشک صورتم رو خ یها قطره
 ...شدیم دهیبار

 یباق یآتش ها یکه بتونه با اشک هاش تمام ارمیب ایرو به دن یته ته قلبم آرزو کردم که پس از ازدواج دختر در
 ...قصه رو خاموش کنه نیمونده در ا

رو  وسی...الپارفیالپاراف یوجودم رو احاطه کرده بود چشم هام رو بستم و و رد الپاراف یکه لرزه تمام یحال در
بار دوم در قلبش  یحمله کردن و برا وانهید کیدرد و زهر از کف دست من به سمت ار یخوندم ....اشعه ها

زده بودن...و  خیکه باالخره درد رو احساس کرد و برگشت...نگاهش و صورتش به شدت  ی...وقتکیفرو رفتن...ار
 رهیبه من خ اچهیصورتش پر از بهت و تعجب بود...آرام آرام تبر از دست هاش افتاد.... در بهت و سکوت در
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اون رو  شهیم دونمیکه هنوز هم نم ی...نگاهکردیو نگاه م زدیحرف نم شهی..بر خالف همزدیشده بود و حرف نم
 ! ......ا نهیمعنا کرد  وانهید کینگاه 

 ....بعد به آغوش مرگ فرو رفت کیگذشت و ار ییماورا ی هیچند ثان

رو به قصر بردن و اون رو به زندان فرستادن ..هر چند اون ها هم  کیار یمن جنازه  یها طبق خواسته  سرباز
راز با خبر نشد.....من  نیکس از ا چیه گریکشته شدن و د عیسر یلیخ اتیشدن درخت ح یبه خاطر زخم

کردن درخت  یاز زخم نکهیبر ا یمبن ینوشتم ..نامه ا کیرو به دست خط ار ینامه اهمون شب توسط جادو 
که تنها به شارل نشونش دادم و  یکرده..نامه ا یزندان خودکش یخاطر تو نیشده و به هم مونیپش اتیح

کرده چون من به درخواست ازدواجش جواب  ینبوده و از عمد درخت رو زخم وانهیبهش ثابت کردم که پدرش د
 یکه چه اشتباه دهیشده و تازه فهم مانیپش عدابه شارل فهموندم که پدرش ب یرد داده بودم... من جور
کدوم مقصر  چیرو داشته باشه...ما ه یاشتباه رینه از پدرش و نه از من تصو خواستمیکرده...در اعماق قلبم نم

درد شارل انجام بدم..اما  نیتسک یبرا تونستمیبود که م یتنها کار نیحال.....ا نیبا ا میداستان نبود نیا یاصل
که نگاه  ی..وقت دمیرو د یشارل و حال نگران سوف نیکه حال غمگ ینداشته..وقت یا دهیکه فا شدمبعد متوجه 

 دمیقصر درغم فرو رفتن.. فهم یاعضا یمتوجه شدم که تمام ی..وقتدمیو سکوت تلخ ساشا رو د یدنیس بیعج
ها در حال شروع  ناندیشده بود...جنگ با ف یحرف هاست....درخت به شدت زخم نیتر از ا دهیچیپ تیکه وضع

 یو تمام اتیو درخت ح امیب نیگرفتم که به زم می...پس تصمرفتینم شیخوب پ زیچ چیشدن بود...و ه
 ”!..خون نجات بدم یها رو با کم نانتیساتر

که  یوقت یشارل حت":گهیو م نهیشیم یرو قطعه سنگ یقصه بهت زده شده به آرام نیا دنیکه از شن ناارایت
 فیقصه روخودش برام تعر نیا خواستیداشت..دلش م دیها رو بخورم...هم ترد ناندیبا ف وندیآب پ خواستمیم

 ”!یکنیو با پدرم ازدواج م یگردین برمیبه زم یرسون یها م نانتیخون رو به ساتر نکهیکنه...مادر...تو بعد از ا

 ”!یشیو تو متولد م":گهیو م زنهیم یحرف لبخند نیا دنیاز شن ارانایا

 یحق رو دار نی،ا یاگر تام از تو درخواست ازدواج کنه و تو اون رو دوست نداشته باش":گهیبه سرعت م ارانایت
 ”!ییارانایو نه تخواهد بود  ینه سرنوشت گهید یطور نیباشه..اما ا یکه جوابت منف

داستان رو  نیکه بتونم ا ییمن تا جا":گهیم زهیریو همون طور که اشک م رهیگیدخترش رو در آغوش م ارانایا
 ”!یکن کاریچ یریبگ میتصم دیکه با ییتو نی...اما اارانایت دمیادامه م

 ”!منه ریکه تقص گفتنیاون ها م":گهیم یکه تا به االن در افکارش غرق شده به آرام هرولد

 "؟یچ":گهیو م گردهیبرم عایحرف سر نیا دنیبا شن ارانایت

دارم که ما هنوز  ادیکردم،..به  یرو زخم اتیکه من درخت ح گفتنیاون ها همه م":گهیم یجد یلیخ هرولد
که به  خواستیعمرش م یسال ها نیدر آخر ی..پدر حتمیها رو شروع نکرده بود نانتیآنچنان حمله به ساتر

 یما رو آشت خوساتیهاست..اون م نانتینسل ساتر نیدر آخر اتیکنه ..اون به من گفت..ح یاون ها آشت
و اون هم به  دیکرد شیمسخره عصبان ی عهیشا نی... با دامن زدن به ای..شارل همگیبده....اما شما...سوف

 "د؟یکار رو کرد نیها حمله کرد...آخه چرا ا نانتیساتر نیشما و سرزم
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تنها و تنها اشتباه شارل کوچک باعث به وجود  یعنی":گهیو به هرولد م شهیم رهیترس بر قلبش چ عایسر ارانایت
رو مردم  عهیشا نیراز خبر نداشته..هرولد احتماال ا نیکس از ا چی..هنیهمه اتفاق شده؟ نه...نه ..بب نیاومدن ا

ناراحت بوده و هست هرولد... اون موقع  یافک یقصر..شارل به اندازه  یها ساختن...نه اعضا نانتیساتر
..گرچه من مطمئنم که کردنیکه از تو دفاع م یانتظار داشته باش دیها دشمن بودن...نبا ناندیها با ف نانتیساتر

 ”!خودشونم ناراحتن

 تیعصبان یشده با کم رهیو همون طور که به سمت اعماق جنگل خ دهیبا بغض مردونه سرش رو تکون م هرولد
 ”!خسته شدم گهی...من دمیرو تموم کن یلعنت یقصه  نیکه ا میریبگ میبهتره زودتر تصم":گهیم

 "! ...ارایها موثرن ت یلیسرنوشت خ کیبه وجود اومدن  یهرگز...برا":گهیبه سرعت م ارانایا

 ”!خود من ی...پدربزرگ...شارل...حتایآره..را":گهیو م دهیتکون م یسر ارانایت

 انیپا ی...تو برایقصه انجام نداد نیا لیتکم یت خودت برا*س*تو هنوز قم ارانای:نه تگهیمزنه و م یلبخند ارایا
صدمه  اتینه درخت ح یطور نی، شارل پدرش رو آزاد کنه..ا یو نگذار یبه گذشته بر دی... بایوارد قصه شد

 یریرو بگ کیار یو اصال جلو یتر بربه گذشته  یتونی..تو مکننیها حمله م نانتیها به ساتر ناندی....نه فنهیبیم
انجام  خواستیکه م یاشتباه بزرگ یبه سزا کیار یاتفاقات رخ بده...ول نیاون معجون رو بسازه و ا یتا نگذار
فرصت  کی یتونی،که به اشتباه پدرش رو آزاد کرده...تو م هیحقش بوده...اما شارل کودک  کوچک نیو ا دهیبده رس

 ”!یبد ارلدوباره به ش

و من...من  دیشی...با پدرم تام آشنا نمدیاینم نینشه شما به زم یاگر ...اگر درخت زخم":گهیم عایاما سر ارانایت
 ”!شمیمتولد نم

 ی...تو براارایت یباش لیدل کیدنبال  دیبا یمتولد بش نکهیا یبرا":گهیو م رهیگیدخترش رو م یدست ها ارانایا
 ”!کن دایپ لیدل کی یقصه بمون نیدر ا نکهیا

 ...رهیو به سمت کوله اش م کنهیمادرش رو رها م یدست ها ارانایت

 ...کنهیو به هرولد نگاه م کشهیم رونیزمان رو ب ی جعبه

 ...شهیم رهیو با بهت بهش خ ادیم ارانایبه سمت ت هرولد

 ”!قصه رو تموم کنم مادر نیاگر متولد هم نشم ،دوست دارم که ا یحت":گهیبا بغض م ارانایت

ازش محافظت  یسرباز چیدر وجود داره که ه کیقصر  یدر ضلع جنوب":گهیو م زنهیبار لبخند م نیآخر یبرا ارانایا
 ”!....دیاز اون در از قصر خارج بش دیتونی..مکنهینم

 "هرولد؟ یایتو هم م":گهیو م ندازهیبه هرولد که تنها سکوت کرده م یدوباره نگاه ارایت

 ”!امیم":گهیم یو به آرام دهیتکون م یسر هرولد

 ”!عقب تر یشارل...کم یکودک":گهیدلش م یو تو چرخونهیجعبه زمان رو م یبه آرام ارانایت

 !عقب تر یشارل ،کم یکودک
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 ...کننیسفر در زمان استفاده نم یبرا یدر چیاز ه گهیبار د نیا بهی...عجکنهیچشم هاش رو باز م یبه آرام ارانایت

 کنهی...اما احساس مشهیمادرش تنگ م یلحظه دلش برا کی ی...برارهیگیهم صورت نم یفانطو اینور  چیه یحت
 ....سرنوشت گذاشته نیپا به ا کیدرامات ایو  یداستان عاطف کیفراتر از  یکار یبرا

 ...شهیبعد،ظاهر م ییماورا ی هی...که هرولد چند ثانگردهیعجله به دنبال هرولد م با

 ”!یدیرس ریبار تو د نیا":گهیو م زنهیم یلبخند ارانایت

 ”!ارانایت ینکن ریکه واقعا د دوارمیام":کنهیزمزمه م تیبا جد هرولد

 ”!نشده ریهنوز د":گهیو م ندازهیهرولد م یدرون چهره  قیبه ترس عم ینگاه ارایت

 "اتاق شارل کجاست؟":گهیو م زنهیم یلبخند گنگ هرولد

اون  یکه ممکنه بشناسنت..تو برا یدونی...میاز قصر خارج بش انهیتو ...تو بهتره که مخف":گهیبا عجله م ارانایت
 ”!هرولد یناندیف کیها هنوز 

 ...تا از قصر خارج بشه گردهیو بر م دهیتکون م یسر هرولد

 "..یبدون خداحافظ یحت":کنهیبا خودش زمزمه م ارایو ت لرزهیم ارانایت قلب

 نجایکه همه ا یهاست...فراموش کرد نانتیساتر نیسرزم نجایا":گهیو بعد آروم م ستهیا یم هیچند ثان هرولد
 ”!ذهنت رو بخونن توننیم

 ...کنهیخوندن ذهنش رو داره،سکوت م ییآورده هرولد هم توانا ادیکه تازه به  ارانایت

نابود  ستی..قرار نیمحو بش ستیقرار ن":گهیو م کنهیسرش رو خم م یبرگرده،به آروم نکهیبدون ا هرولد
قلب  ی...اون هم توارانایت یجا ثابت کیدر  شهیهم ی،برا یکه بر یی...تو هر جایحذف بش ستی...قرار نیبش
 " ...منه

 ....دوهیقصر م یجمله به سرعت به سمت خروج نیبا گفتن ا هرولد

 ...اومده نجایبه ا یچه کار یکه برا ارهیم ادیاما ناگهان به  زهیریو اشک م زهیریاشک م ارانایت

 ...زنهی...شب و سکوت در قصر موج مرهیقصر باال م یاصل یسرعت از پله ها به

 ”!..تو...تو":گهیم یهول شده به آرام یکه کم ارانای...تشهیراهش ظاهر م یدر جلو ینسبتا کوچک دختر

 ”!نیهست ارانایملکه ا هیشما چقدر شب":گهیو م زنهیم یکوچک لبخند دختر

 انهیمخف دیدارم..اما با یمهم یلیمن از طرف ملکه اومدم و کار خ":گهیو م رهیگیاز محبت دختر آرامش م ارانایت
..بهش بگو که یو شارل رو خبر کن یبر یتونیم نمیکس متوجه نشه..بب چیه یکار رو انجام بدم..به طور نیا
 "!میپدرش رو نجات بد میخوایم
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خبرش  رمیاالن م":گهیم یو با خوشحال کنهیم یاز سر شاد یباشه خنده ا یسوف ادیکوچک که به نظر م دختر
 ”!کنمیم

 ... شهیم رهیبا لبخند به رفتن دخترک خ ارانایت

 ...گردهیبرم شناستشیم یبه خوب ارانایکه ت یبعد دخترک با پسر کوچک ییماورا ی قهیدق چند

 ...تا هم قد پسر بشه نهیشیزانوهاش م یرو یبه آرام ارانایت

 یبدجنس اون رو زندان ی..ملکه دیپدرم رو نجات بد دیتونیشما نم":گهیکه مشخصه اخم کرده با عجله م پسر
 ”!دیدی...پس شما هرگز پدرم رو نجات نمدیشما از طرف اون اومد گهیم یکرده..سوف

درد  گهید نکهی...و تنها راه نجات پدرت از امیپدرت رو نجات بد خوامیچرا من م":گهیو م زنهیم یلبخند ارانایت
 ”!تو رو تنها بگذاره شهیهم یکه برا نهینکشه ا

 "بره؟ نیسرزم نیاز ا شهیهم یبرا دیبا یعنی":گهیو م کنهیمکث م یحرف کم نیا دنیبا شن شارل

درسته ":گهیحرف م نیا یجا به اما”کودکانه بله! ریبه تعب":گهیدلش م یتو یو به آرام زنهیم یلبخند تلخ ارانایت
 ”!نهیهم

تا  دیدور ببر یجا کیاتاق پدر رو بدست آوردم...شما پدرم رو به  دی...من کلهیعال":گهیو م زنهیم یلبخند شارل
 ”!کنه یراحت زندگ شهیهم یبرا

 دوست داره..و اصال یلیشارل...بلکه اون تو رو خ ستیبدجنس ن ارانایا یملکه ":گهیو م زنهیلبخند م ارایت
 یکنه...اون من رو فرستاده تا کمکتون کنم...پس تو هم به من قول بده تا برا تیپدرت رو اذ ایتو  خوادینم
 ”!یبه ملکه کمک کن شهیهم

 یجا کیکه پدرم رو به  دی..فقط قول بدکنمی،منم قبول م دیچون کمکم کرد":گهیو م رهیبه فکر فرو م یکم شارل
 ”!دیدور ببر یلیخ

 ”!یسوف یممنونم که کمکم کرد":گهیم یو رو به سوف کشهیبه سر پسرک م یدست ارایت

دوست دارم که  یلی...من خدیهست ارانایملکه ا یشما خواهر نا شناخته  دیشا":گهیو م زنهیم یلبخند یسوف
 ”!دیمهربون یلیطور باشه..شما خ نیا

 میمن ک گمی..اون موقع بهت ممینیرو بب گریدوباره همد ندهیدر آ دیشا":گهیم یو با مهربان زنهیم یلبخند ارانایت
 ”!یسوف

 .. رهیگیرو از شارل م دیکل ارایت

 ...طور نیهم هم یو سوف رهیبه اتاق خوابش م یبا چهره نگران و گرفته ا شارل

 ”!شارل..من رو ببخش ینیپدرت رو بب یتونینم گهیمتاسفم که د":کنهیو زمزمه م کشهیم یقینفس عم ارانایت

 ...کنهیدر اتاق رو باز م دیهم با کل بعد
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 ...زنهیخنده م ریو ز شهیتخت بلند م یها از رو وانهیمثل د کیار

دوستت  یلیخ ک،اونیخبر دارم ار کیاز طرف پسرت برات ":گهیم وانهیو رو به مرد د کشهیم یقینفس عم ارانایت
 ”!خبر دارم،اون هرگز دوستت نداره کیهم برات  ارانایداره،از طرف ملکه ا

 ":کنهیو زمزمه م ارهیدست هاش رو باال م ی  در رگ هاش جار دونهیکه م ییبا جادو ارانایت

حمله  وانهید کیبه سمت ار ارانایت یاز سمت دست ها یبیعج ی...و ناگهان انرژی...الپارافی... الپاراف یالپاراف
 ...کنهیم

بعد  هیو چند ثان فتهیم نیجادو،بر زم ی...که ناگهان با برخورد اشعه هازنهید ممتعجب شده و تنها لبخن کیار
 ...رهیمیم

که ممکنه دوباره و  هیا وانهیمرد د کیکار شده...ار نیناخود آگاه مجبور به ا ای...خود آگاه زهیریاشک م ارانایت
 ...صدمه بزنه یزیدوباره به هرچ

 ”!کیخبر هم از طرف خودم برات دارم،متاسفم ار کی":گهیو با بهت م رهیبه سمت جنازه م ارایت

دور  یجا کیتا تو رو به  ستمیرو بلد ن یو رد چی..من هکنهیو زمزمه م ارهیدوباره دست هاش رو باال م ارایت
 ”!محو شو کنمی...پس خواهش مکیاز سرنوشت محوت کنم ار تونمیبفرستم...پس تنها م

و به سمت  شنیخارج م ارانایت یاز دست ها یبه رنگ نقره ا یینورها ارانایکلمه از دهان ت نیخارج شدن ا با
صدمه  اتیکس به درخت ح چیه گهی..درهیم رونیو از داستان ب شهیمحو م یبیبه شکل عج کی...اررنیم کیار
هستن که  ییکسا شهیاما هم کننحمله  ونیه ای سی...ممکنه هافرجنگهیها نم ناندیکس با ف چی...هرنهینم
 !ستنیصحبت کنن تا مقابل اون ها با سایو تا مرغیبا س توننیم

تخت به خواب  ی...در اتاق شارل کامال بازه و پسرک رورهیم رونیاز اتاق ب یو با ناراحت زنهیم یلبخند تلخ ارانایت
 ...رفته

قصر خارج  یو از در مخف رهیم نییاز پله ها پا انهیو به صورت مخف کشهیم یقیبار با آرامش نفس عم نیا ارانایت
 ...شهیم

آنجال،کاش تو هم ":گهیم یشده و داره به آرام رهیکه به ماه خ نهیبیهرولد رو م یکوچک یدر پشت تپه  درست
 "..یگذاشتیم یقصه بمون نیا یتو یبخوا نکهیا یبرا یراه

 "شد؟ یچ":گهیو م گردهیبرم یبا خوشحال ارانایت یپا یصدا دنیبا شن هرولد

 ”!وجود نداره گهید کیتموم شد...ار":گهیو م شهیم رهیخ نیبه زم ناارایت

 نکهیا یبرا یلیدل چیخوب...اگر االن ه":گهیو بعد م کنهیسکوت م هی،چند ثان شهیم ارانایکه متوجه حرف ت هرولد
 "...دیبا یعنیوجود نداشته باشه..پس چرا..چرا...تو.. ادیب نیبه زم ارانایملکه ا

ها رو حل  نانتیمشکالت ساتر یبوده هرولد...ما تمام ناندیف کیپدربزرگ من ":گهیو م زنهیم یلبخند ارانایت
 ”!مونده یمساله باق کی..اماهنوز میکرد
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 ”!ارانایت شهیهاشون عوض نم تیشخص سیهافر ای ونیه":دهیبه سرعت پاسخ م هرولد

 ”!احتماال خواهرت ":گهیو م زنهیم یلبخند ارانایت

 ".....چوندیمن فرستادمش...تبع":گهیو بعد م شهیحرف بهت زده م نیا دنیبا شن هرولد

و تو  دیشما دو نفر بعد از سالها اون طور با هم رو به رو بش نکهیاز ا شیپ ستیبهتر ن":گهیم عایسر ارانایت
 "د؟ی...مشکالت رو زودتر حل کنیبفرست دیاون رو به تبع یمجبور بش

 ”!ها بشه ناندیف یملکه  تخواسیاون م":گهیم عایسر هرولد

 "؟یمطمئن":گهیم یبه آرام ارانایت

و من رو دوست داشت...اون حسادت  کردیبه من توجه م شهیپدر هم":گهیو م رهیهم م یاخم هاش تو هرولد
 " ...کردیم

حسادت هاش رو کنار بگذاره و حس کنه برادرش قراره در کنارش  یکنیکمکش نم":گهیو م زنهیم یلبخند ارانایت
 یا گهیدشمن د یکنیکَنده،فکر م مرغیاز پر س ی..چند بارامیلیبه نام و یمرد یباشه تا در مقابلش...راست

 "کنه؟؟یم دیها رو تهد نانتیساتر

آنجال به دنبال  ادیداره...احتمال ز ییجادو یها تیخاص مرغیپر س":گهیم یو به آرام شهیم رهیخ نیبه زم هرولد
طور  نیبگذارم ا دی... نبارهیبرگرده تا از من انتقام بگ خوادی..اون م شهییجادو یو قدرت ها یپس گرفتن انرژ

 ”!دارم ییفکر ها هی ارانایبشه...ت

 !یواقع یآنجال

 ...رهیبه سمت قصر م یبه آرام هرولد

 "؟یکار دار یبا ک":گهیم یلد به طرز مشکوکهرو یچهره آشنا دنیدر با د یجلو سرباز

مثل  ییهستم که مدت هاست در سفر بودم..سرباز ها یسلطنت یها ناندیاز ف یکیمن ":گهیبه سرعت م هرولد
 ”!نشانم نمی...اشناسنیتو من رو نم

 !هرولد وارد قصر بشه دهیو اجازه م کنهیم یمینشان هرولد تعظ دنیبا د سرباز

 ...در سکوت و آرامش فرو رفته زی...و همه چهیخال اری...قصر بسشهیبه سرعت وارد قصر م هرولد

 ..شهیوارد اتاق خواب خواهرش م هرولد

 ...پرهیدر از خواب م یصدا دنیبا شن دهیتخت خواب یکه رو یدختر کوچک آنجال

 ”!آروم باش..آروم باش..آنجال":گهیبه سرعت م هرولد

 "د؟یهست یشما ک":گهیبه سرعت م بهیغر کیش از دهان اسم دنیبا شن آنجال
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 خوامیمهربونم که م یلیخ ناندیف کیفرض کن من ":گهیو م خندهیخواهرش م یبه لحن نسبتا کودکانه  هرولد
 ”!از آروزهات رو برآورده کنم یکی تونمی..من میبدونم تو چقدر برادرت از برادرت متنفر

...پدر شهیها م ناندیپادشاه ف یاون به زود":گهیم یو با ناراحت رهیجمله به فکر فرو م نیا دنیبا شن آنجال
 ”!مونمی...من تنها مضهیمر

 ندهیو اگر تو در آ":گهیو م کنهیخودش رو کنترل م یاما به سخت شهیجمله،دچار لرزه م نیا دنیبا شن هرولد
 "؟یکنیرو نابود م ،برادرتیها بش ناندیف یملکه 

ماها فرق داره...پدر  یهرولد با همه  نکهیراز بزرگ دارم....اون هم ا کینه...نه...من ":دهیپاسخ م عایسر آنجال
به من کمک کنه...اما اون احساس  تونهیها بشه،م ناندیپادشاه ف یقلب مهربون داره که وقت کیبه من گفته اون 

قلب  کی تونستمی...کاش من هم مثل هرولد مارهاون رو دوست د شهی...پدر همنهیبی...من رو نمکنهیقدرت م
 ”!داشته باشم

 دمیدیرو م تتیشخص نیبشه ،ا رید یلیخ نکهیاز ا شیکاش پ":گهیدلش م یو تو زنهیبه آنجال لبخند م هرولد
 ”!دمیفهمیسرمشق گرفته..کاش زودتر م یکه از هرولد قبل هیمغرور و قدرت طلب کس ی،آنجال

 ”!دیمن رو برآورده کن یآروز کیقرار شد ":گهیوم زنهیم یلبخند آنجال

 ”!البته":گهیم یبا مهربان هرولد

 ”!ها بشم ..درست مثل پدر و برادرم ناندیف یملکه  ندهیدوست دارم در آ":گهیبه سرعت م آنجال

و به برادر  یبمون یقدر مهربان باق نیهم شهیکه هم یدیبه من قول م":گهیو به سرعت م زنهیم یلبخند هرولد
 "؟یدار ییها ییکه چه توانا یو پدرت نشون بد

مغروره، باز هم قول که تمام  یلیو هرولد هم خ هیریپدر مرد سخت گ نکهیبا ا":گهیو م کنهیفکر م یکم آنجال
 ”!با همه مهربان باشم شهیرو بکنم تا هم میسع

 ...شهیدر فضا پخش م یرنگ ییطال یو نورها دهیهوا تکون م یدستش رو تو یبه آرام هرولد

 ...پرهیم نییبه باال پا یاز خوشحال آنجال

 الیبا خ یتونیها خواهس شد آنجال..االن م ناندیف یملکه  ،قطعایکه بزرگ بش یوقت":گهیبا لبخند م هرولد
 ”!دوستت دارن یلی..برادر و پدرت خیراحت بخواب

 ....بندهیچشم هاش رو م یآرام به هم بعد و ”!دیشما واقعا جادو بلد":گهیو م زنهیم یلبخند آنجال

 ”!آنجال یریگیم ادیتو هم ":کنهیزمزمه م رهیقصر م یو همون طور که به سمت خروج زنهیم یلبخند هرولد

 ...نهیبیرو در حال عبور م یکه پسر کوچک رهیم یاصل یو به سمت راهرو بندهیاتاق رو م در

 "د؟یهست ناندیشما هم ف":گهیو با غرور م ستهیا یمرد چند لحظه م دنیبا د پسرک

 ”!امشب تنها خودم هستم هرولد":گهیبار کامال خودش رو شناخته با لبخند م نیکه ا هرولد
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 "د؟یشناسیمن رو م":گهیشگفت زده م هرولد

 ”!شناختمت یامروز به خوب":گهیبا مکث م هرولد

 .. شهیم رهینوجوان با تعجب به هرولد خ هرولد

 ”!دمیقصر در رابطه با شما شن یاز سرباز ها":گهیهرولد با عجله م که

 "درسته؟ دیباش دیجد ریوز دیشما هم به نظرم آشناست..با ی افهیق":گهیو با عجله م دهیتکون م یسر پسر

 دیها خواه ناندیپدرتون پادشاه ف یبه جا ی...شما به زودییها زیچ نیهَمچ کی":گهیو م زنهیم یلبخند هرولد
 "شد درسته؟

در ظاهر بله...اما قلبا ":گهیم ریبعد با تاخ ییماورا ی هیو چند ثان ستهیا یحرف م نیا دنینوجوان با شن هرولد
 ”!هرگز

شما  یتا به جا دیبا پدرتون صحبت کن دیها ندار ناندیف یبه پادشاه یلیاگر تما ستیبهتر ن":گهیبا عجله م هرود
 ”!خواهرتون ملکه بشه

 یآرزو تی...نهاشهیپدرم ناراحت م":گهیو با عجله م شهیم رهیهرولد خ یحرف به چشم ها نیا دنیشنبا  هرولد
 ”!ها رو اداره کنم ناندیف نیکه من بتونم سرزم نهیاون ا

 نی...ادونمیها رو م زیچ یلیهرولد...من خ امیم ندهیمن از آ":گهیو م ندازهیبه پسر نوجوان م ینگاه هرولد
که تو در آرامش  خوادیها خوشحال باشن...اون م اندیکه فن نهیاون ا یآرزو تی...نهاستیپدر تو ن یخواسته 

 ”!هیخوب پسرهم نجنگ...اون  مونیبا س یطور بشه..راست نی...پس بگذار که ایباش

بگم  دیطوره.. در هر صورت با نی..انگار واقعا همدیاومد ندهیشما از آ":گهیو بعد م رهیجوان به فکر فرو م پسر
 ”!بهیمرد غر تیی...ممنونم از راهنماکنمیمن قطعا با پدرم صحبت م

 ...رهیقصر م یبه سمت خروج یو بعد از گذاشتن احترام به هرولد نوجوان، بدون حرف زنهیم یلبخند هرولد

 !لیدل ای انتخاب

 دهیدر رو هم ناد ینگاه مشکوک سرباز جلو یحت...و رهیو به طرف جنگل م شهیبه سرعت از قصر خارج م هرولد
 ...رهیگیم

 ! یچ یکه برا دونهی...خوب منگرانه

 ..سرنوشتش حذف بشه یاز قصه  ارانایکه مبادا ت ترسهیم

..هر چند که معتقده اگر قرار کشهیآرامش م یاز سو ینفس ارانایت دنیو با د دوهیسرعت به سمت جنگل م به
 ...محو بشه دیباشه...خودش هم همزمان با ارانایبر محو شدن ت

 "؟یبا خواهرت حرف زد":گهیهرولد م دنیبا د ارایو ت رهیم ارانایسمت ت به
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فرق داشت...متاسفانه اون هم رفتارش  شیچند وقت پ یبا آنجال یلیاون خ":گهیو م دهیتکون م یسر هرولد
 "!گرفته بوده ادیرو از هرولد مغرور 

 ”!یکمکش کن یو تونست یدیرو فهم نیکه ا هیعال نیخوب ا":گهیو م هزنیلبخند م ارانایت

 ”!دمیخودم رو د":گهیو م دهیتکون م یسر هرولد

 "خ...خودت؟":گهیو م شهیحرف شگفت زده م نیا دنیبا شن ارایت

ها رو اداره  ناندیف نیقرار شد با پدرم صحبت کنم تا آنجال ملکه بشه و سرزم":گهیو م دهیتکون م یسر هرولد
 ”!...کنم یبا آرامش زندگ تونمیکنه...م

 "م؟یکار کن یحاال چ":گهیو با بهت م زنهیم یلبخند ارانایت

از  زابلیا تیفکر کنم پدرت تام و مادر ناتن":گهیو به سرعت م ارهیم رونیکوله ب یزمان رو از تو یجعبه  هرولد
خبر  سیو به پل یکه تو گم شد کننی...حتما فکر مدنیترس یلیخ یهمه مدت در کنارشون نبود نیتو ا نکهیا

 ”!...دادن

 نیبودم به سرزم شونییکه در کنار هر چهار تا یروز تولدم...درست وقت":گهیو م زنهیم یلبخند تلخ ارانایت
 ”!کننیمن ناگهان از کنارشون محو شدم م نکهیبابت ا یچه فکر دونمینم یها اومدم...حت نانتیساتر

 "داشته باشه؟ تونهیم یا یمونده...چه معن یباق گهیچرخش د کی":گهیم یو بعد به آرام خندهیم عایسر هرولد

 ”!انتخاب":گهیم یو به آرام رهیگیزمان رو از هرولد م یجعبه  ارانایت

 "انتخاب؟":کنهیبا تعجب تکرار م هرولد

 گاهیقطعه ها در جا یپازل درست در کنار هم قرار گرفته هرولد....همه  کیمثل  زیهمه چ":گهیبا آرامش م ارانایت
...احتماال اون یحال برگرد یو به دوره  یزمان رو بچرخون یمونده که تو جعبه  نیخودشون قرار گرفتن...تنها ا

به اون ها حمله کرده و نابود  سیهم هافر دی..شادها هم در آرامش ان نانتیموقع خواهرت ملکه شده...و ساتر
هنوز حمله نکرده باشه...در هر حال اون  سیهم هافر دیقصر باشن..شا ریهم اون ها در حال تعم دیشده..شا

مونده  یباق یاضاف یقطعه  کیپازل تنها  نی...در ا ناندهایها و هم ف نانتیدارن..هم ساتر ازیها به تو ن
 ”!هرولد،من

زمان رو بچرخونم..به زمان حال  یکه جعبه  یخوایتو از من م":گهیم تیبا عصبانحرف  نیا دنیبا شن هرولد
ها کمک کنم..و...و  نانتیها حمله کرد به ساتر نانتیساتر نیبه سرزم سیکنم..اگر هافر یبرم....و راحت زندگ

 "که تو رو از قصه حذف کنم؟ نیارانا؟ایت یخوایم یتو از من چ

 ”!ادامه بده تیزمان رو بچرخون و به زندگ یهرولد...جعبه  لهیقصه تکم نیا زیهمه چ":گهیم یبه آرام ارانایت

 ”!ستینه ن":کشهیم ادیفر تیبا عصبا هرولد

 ...کنهیسکوت م ارایت
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...من بدون تو ناقصم ستیکه هنوز ن یپازل کامل شده در حال نیا یبگ یتونیتو چطور م":دهیادامه م هرولد
 نکهیا ایها االن ملکه داره.. ناندیف نیکه سرزم ستیمغرور ناقصه...مهم ن ناندیف کی ارانایت ...هرولد بدونارانایت
...من دوستت ستیمن مهم ن یبرا زیچ چیه گهید یکه تو نباش ی...وقترنهیصدمه نم اتیکس به درخت ح چیه

 ”!دارم

زمان رو خودش  یحال باز هم جعبه  نیبا ا ی....ولشنیم ریحرف اشک هاش سراز نیا دنیاز شن ارانایت
 ”!زمان حال":کنهیو زمزمه م چرخونهیم

 " .......نه":کشهیم ادیفر عایسر هرولد

 .............شهیو کم کم محو م یبه آرام زیهمه چ اما

 ها نانتیحال،ساتر زمان

 "د؟یخر یها اومد نانتیبازار ساتر ی..توییهرولد؟تو":مونیس

 ."ییجورا هیآره..":گهیم یو با ناراحت دهیسر تکون م نیغمگ یبا چهره ا هرولد

 "پسر؟ یملکه آنجال دو روزه که به دنبالته...کجا بود":گهیم یبا نگران مونیس

 ”!رفته بودم سفر":گهیو م زنهیم یپوزخند هرولد

 ”!...خوش بگذرهیشخسته با دی..باگذارمیتنهات م":گهیحال م نیبا ا کنهیهرولد رو درک نم بیرفتار عج مونیس

 !فتهیراه م شهیو مغموم تر از هم دهیتکون م یسر هرولد

هرولد ":گهیکه شارل از دور م زنهیم ی...به اون ها لبخندستادهیکه در کنار شارل ا نهیبیرو م یراه سوف نیب در
 ”!یقدر گرفته باش نیهم ا یمن و سوف یشده؟دوست ندارم روز عروس یچ

 ”!دیکه با هم ازدواج کن دیگرفت میپس باالخره تصم":گهیم یمصنوع یناراحته با لبخند یلیخ نکهیبا ا هرولد

با پسر پادشاه مونداس هوگو ازدواج کرده..،فکر کنم وقتشه که ما هم به  یدنیس":گهیو م زنهیم یلبخند یسوف
 ”!میها برگزار کن نانتیرو در ساتر مونیمراسم عروس یزود

 ”!...احتماالدونمیهم کم کم ازدواج کنه..با ساشا...نم مونی...وقتشه که سهیعال":گهیو م زنهیلبخند م هرولد

 "شده هرولد؟ یطور":گهیم یو به آرام دهیم صیهرولد رو تشخ ینگاه گرفته  شارل

 ”!مقدار خستم کینه..نه..فقط ":گهیو با عجله م دهیتکون م یسر هرولد

 دیبا ادیبزن...به احتمال ز یسر کی ارانایدر رفت حتما به ملکه ت تیخستگ یوقت یباشه ول":گهیم عایسر شارل
 ”!با تو و خواهرت صحبت کنه ییمواد غذا میدر رابطه با تقس

 "؟یک یگفت":گهیم عایسر ارانایاسم ت دنیبا شن هرولد

 ”!یشده سوف وونهیکه هرولد د ادیبه نظر م":گهیم یو به سوف خندهیبلند م یبا صدا شارل



 

 
245 

 "؟یک یگفت گمیم":گهیم ادیشارل با فر یبدون توجه به حرف ها هرولد

 ”!...ارانایها بعد از مادرش ا نانتیساتر نیسرزم ی..ملکه ارانایمشخصه، ملکه ت":گهیبا تعجب م شارل

 "کجاست؟ ارانایملکه ت یعنی....ارایاون کجاست؟اون...ت":گهیم یبا خوشحال هرولد

 ”!قصره یکه تو البته":گهیم یبا شگفت زدگ شارل

 نیو ا دهیدر باغ خواب مرغیکه س نهیبیوم دوهیکنه با تمام سرعت به طرف قصر م یخداحافظ نکهیبدون ا هرولد
...اونجا خواهرش رهیم یبه طرف سالن اصل مایتق*س*و م شهی... هرولد وارد قصر مهیآرامش واقع کی ینشونه 

 ...زنهیکه داره با ملکه حرف م نهیبیرو م

 ...گردنیهرولد برم یو آنجال هرو دو با ورود ناگهان ارانایت

 یوارد سالن اصل یطور نیو االن ا ییکجا ستیهرولد...؟تو دو روزه که معلوم ن":گهیبرادرش م دنیبا د آنجال
 ”!کن یعذر خواه ارانایبرادر...محترمانه از بانو ت ستین ناندیف کیدر شان  نی؟ایشیم

 " ..ارای...تارانایت":گهیم یبلند یخواهرش با صدا بدون توجه به حرف هرولد

 "افتاده جناب هرولد؟ یاتفاق":گهیو م زنهیم یلبخند ارانایت

 ”!...مگر..قرار نبود...مگر":گهیم جانیکه هنوز شگفت زده است با ه هرولد

تا من  میبهتره فردا صحبت کن ییموادغذا میبگم در رابطه با تقس دیبانو آنجال با":گهیبه آنجال م یبه آرام ارانایت
 اریدو روز که در سفر بودم بس نیا یتو دیدونی...همون طور که مسمیموجود رو بنو یغذاها هیاز کل ستیل کی

هر گونه حمله از  ی....در ضمن بهتره برامیکن یدگیمساله رس نیخسته شدم...پس بهتره که همون فردا به ا
هم به ما حمله  ونیخود شما ه یممکنه پسر عمو ی..حتمیاده باشآم امیلیبه نام و یفرد ای..سیطرف هافر

جناب  ی...راستمیسرباز دارن ملکه آنجال...بهتره به اون ها آموزش جادو بد یکاف یها به اندازه  ناندیکنه....ف
 "با شما صحبت کنم؟ ییهاهرولد ممکنه به تن

 ...رهیم رونیو از اتاق ب شهیخم م یاحترام کم یبه نشانه  آنجال

 "افتاده؟ یچه اتفاق ارانایت":گهیم جانیبا خارج شدن خواهرش از اتاق با ه هرولد

...و گذارنیهمه بهم احترام م دمیزمان رو چرخوندم وارد قصر شدم...د یجعبه  یوقت":گهیو م زنهیم یلبخند ارایت
 بیعج زیا بودم...همه چدو روز کج نیکه ا پرسنیهم ازم م یادیز ی..عده کننیکوچک صدام م یاغلب ملکه 

چطور من از قصه محو نشدم.. که برام  هک دمیو ازش پرس دمیمادرم رو د یناگهان در سالن اصل نکهیبود تا ا
 نانتیساتر کی سایقسم تا انیاومده و با ب نجایها آورده ..پدرم به ا نانتیساتر نیداد پدرم رو به سرزم حیتوض

سرنوشت من  یموندن....هرولد، مادرم قسمت خودش رو تو نیو مادربزرگ هم در زم ویکامل شده..پدربزرگ مت
 ”!....ها متولد شده نانتیساتر نیکاملم که در سرزم نانتیاترس کیکرده، من االن  لیتکم

 "زابل؟یخوب...ا یول":گهیو با تعجب م زنهیبرق م یحرف چشمش از شاد نیا دنیبا شن هرولد

 ”!احتماال اون هم سرنوشت خودش رو داره":هگیبا لبخند م ارانایت
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االن پدر و مادرت در کنارت ":گهیو به سرعت م زهیریم نییراست صورتش پا یاز گونه  یقطره اشک هرولد
 "؟یبمون نجایکه ا ی...تو دوست دارارانایاند...ت

 هیبزرگ لیدل یکه تو من رو دوست دار نیدارم...هم یبزرگ لیموندنم دل یمن برا":گهیم یبا خوشحال ارانایت
 ”!هرولد

 رییسرنوشت تغ نیه،ایثان کیاز  غیبا در یدوست ندارم حت":گهیوم زنهیزانو م عایحرف سر نیا دنیبا شن هرولد
 "ارانا؟یت یکنیکنه،با من ازدواج م

 ”!طور بوده...بله نیاولش هم هم کنم،ازیفکر م":گهیو با عجله م زنهیم یلبخند ارایت

 "شد ؟ یزمان چ یجعبه  یراست":گهیهمون طور که زانو زده با خنده م هرولد

 !کامل ی افسانه

قدر ندو دختر...بگذار  نی..ازایل":گهیم ی...مادرش با مهربانشهیوارد خونه م یکه با خوشحال یبچه در حال دختر
 ”!میشده رو باز کن یبسته بند یمن و پدرت کارتون ها

کنم  یمامان...بزار باز":گهیم یخونه است با خوشحال یتو دنیو دو دنیز هم در حال چرخکه هنو یدر حال زایل
 ”!گهید

 ”!خوشحال باشه یچند روزه اسباب کش نی..بچه است..بگذار ازابلیولش کن ا":گهیم زابلیبا لبخند به ا ف ر د

 ”!ف ر د یتو بگ یهر چ":گهیو با لبخند م دهیتکون م یسر زابلیا

شئ کوچک  یمیقد یکارتون ها نیکه ناگهان در ب خونهیخودش شعر م یو برا چرخهیخونه م یبا خنده تو زایل
 دایپ یچ دینیبابا مامان بب":گهیم یو با خوشحال دوهی..و به سرعت به سمت پدر و مادرش منهیبیرو م یگرد

 ”!کردم

 ...رهیگیم زایگرد رو از ل بیعج یو ش ادیم زایحرف به طرف ل نیا دنیبا شن زابلیا

صاحب خونه  یبچه  یها یاحتماال از اسباب باز":گهیو بعد م ندازهیبه شئ درون دست همسرش م ینگاه ف ر د
 ”!...که جا مونده هیقبل ی

 "ه؟ینوشته...چ یزیچ هیروش ":گهیم عایسر یاسم اسباب باز دنیبا شن زایل

 ”!کامل شد ارانایت ی ک،افسانهیزمان  یجعبه ":خونهیم یجعبه رو به آرام یرو ینوشته  زابلیا

 "..درسته؟دیکنیم فیکه هر شب برام تعر هیهمون قصه ا ارانایت نی...ا نیا":گهیبا خنده م زایل

 غیتبل یکه برا یی..کارخونه دار ها هیهمون اسباب باز یش نیپس ا":گهیم یو با خونسرد زنهیم یلبخند فرد
 "؟یصاحبش مراقبش باش یتا برگشتن احتمال یتونیم زای..لکننیکودکانه استفاده م یکاالهاشون از قصه ها

 ”!دارم بابا یاسباب باز ینه..فکر نکنم من خودم کل":دهیپاسخ م یبا لحن بامزه ا زایل
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 نیبه ا یخوب..پس کس اریبس":گهیو م رهیو به طرف باغ خونه م رهیگیم زابلیزمان رو از ا یبا خنده ،جعبه  ف ر د
و همون طور که به  کنهیممکن پرت م ینقطه  نیزمان رو به دور تر ی جعبه هم بعد”نداره! یازین یاسباب باز

 فیرو برات تعر انیدا ی...افسانه زایل هیچ دیجد یقصه  کینظرت راجع به ":گهیبا خنده م رهیداخل خونه م
 "کردم.................؟

 

 

 :های پیشنهادی دیگر رمان 

 دانلود رمان آرام در تنهایی از حدیثه اسماعیلی

  *niaz*f.zدانلود رمان پایتخت از

 دانلود رمان در مسیر تنهایی از فریده بانو

 دانلود رمان دخترای آتیش پاره از سحر.پ

 رمان گناهکار پاک از زهرا علیپور دانلود

 

https://novelcafe.ir/aram-dar-tanhaee/
https://novelcafe.ir/paytakht/
https://novelcafe.ir/dar-masir-tanhayi/
https://novelcafe.ir/dokhtaraye-atish-pare/
https://novelcafe.ir/gonahkar-pak/

