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 :خالصه

 .شدیمتوجهش نم کسچیو ه دیکشیبود؛ کنار گوشمون نفس م کینزد جنگ

 هارانهینابود شد و و هایرفت، زندگ دهایکه مرتکب نشده بودن. ام یتاوان پس دادن؛ تاوان گناه گناهیب مردم
. یبه تباه شدمیمحکوم م دیبا موندم،یم رانهوی اگه. شدن ترو ترسناک ترقوی هاتن و دشمنکنار هم قرار گرف

 تموم گرچه. تصورشون از ترهولناک و تربزرگ کردم؛یمرو برپا  یباورم نکردن؛ اما من دوباره جنگ یادیتعداد ز
ما رو  یپشت خودش داشت و گاه یدایز یگرچه رازها خواستم،ینبود که م طوریاون سالحم تنها از انتظاراتم
 !میدیکشمی نفس جاشکه به می... ما بودبارنیو ا مکردی ترجنگ رو داغ هاینفس اما برد؛ ینابود یبه ورطه

 

 اول فصل

 یزندگ شاه،کیپادشاه مهربونمون، فردر یدر قلمرو یوخوشیهانه که به خوب نیمنه. سرزم نیسرزم نجایا
 میو ما موظف رهیگیتعلق م ییبه هرکدوم از ما اژدها سالگیاز هفت ،ایافسانه نیسرزم نی. تو امیکنیم

 .سخته؛ اما خب... نشد نداره ذرههی. میکن تشونیو ترب میآموزششون بد

 .ای. اسمش رو گذاشتم ناددمیپروازم رو انجام م نیمن که االن موفق شدم و دارم اول مثل

 !وهوی -

 .خوش بگذره قدرنیز اپروا کردمیفکر نم وقتچیه

 .دمیخندیم سرخوشانه

 .برو باالتر ا،یبرو باالتر ناد -

صحبت کنن؛ اما نه با کلمات، بلکه با ذهن  توننیم یحت فهمن،می رو ما زبون هارو نگفتم؛ اژدها نیا یراست
 .کننیصاحباشون ارتباط برقرار م

 چندتا از بعد قا  یکشورمون، دق یگید داره. تو همساوجو ترقدرتمندهی شهیقدرتمنده؛ اما هم یلیما خ نیسرزم
 اژدهابازهای تنهانه ایکتوریو ی. اهالنمسرزمی . اونا محشرن. خودم شخصا  عاشق اوناستیکتوریو نسرزمی تپه،
چه  گممی بهتون کمدارن. بعدا  کم یعیفراطب یو قدرتا ستنین یانسان معمول هیبلکه خودشون هم  ن،یقهار
گوناگون و  هایبزرگ دارن. کشورشون پر از فرقه ضعفنقطههیاما  ان؛قوی العادهفوق نکهی. با اییاهییتوانا

 یناراض شهیو پدرم هم گذروندمیهرروز رو اونجا م با  یکه تقر اومدیخوشم م نسرزمیاز اون ی. به قدرهیچنددستگ
حرفش رو  تونستمنمی ابدا   من اما بشم؛ مندگروه خاص عالقه هیممکنه من هم مثل اونا به  کردیال میبود و خ

 .لدلیهیگوش کنم، فقط به 

تونستم کنترلش  یبه هم خورد؛ ول ایتعادل ناد ی. کمدمیعقب کش دهیکه از جلوم رد شد ترس ینیآتش یشعله با
کار رو  نیمل ا. به سمت راستم نگاه کردم تا عاموندیازم نم یزیچ گهیکه د افتادممی ارتفاع کنم. اگه از اون

 :. داد زدمزدی. بله، خوشحال از ترسوندن من قهقهه منمیبب

 !لیدن -
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 .اژدهاش نشسته بود روی مسلط چه. انداخت باال رو شهارو از دو طرف باز کرد و شونه هاشدست

 .یکنترلش کن یبتون دیخانم کوچولو؟ تو با هی: چلیدن

 .ود سقوط کنمپروازمه. ممکن ب نیاول نی! اایوونهیتو د -

 :و گفت دیخند

 .ممن آماده یهست یاگه به فکر تالف -

. بود تردستور حرکت دادم و دنبالش کردم. از مهارتش متعجب شدم. اون فقط دوسال از من بزرگ ایناد به
 !کنه؟یم تیبا مهارت اژدها رو هدا قدرنای سالهپسر پونزده هی چطور

 گهید دم،یهانه رو از باال د ییبایشکوه و ز ی. وقتمیشدیابرا رد م نیو از ب میدکر یپرواز م ادیز یلیارتفاعات خ به
 .بردم ادیرو از  کردنیتالف

 !واو -

گـردنش حفظ  یخورد. نتونستم تعادلم رو رو یدیتکون شد ایناد دفعههیکه  کردمینگاه م نییبه پا زدهشگفت
 !نییخوردم. وحشت کردم. از روش افتادم پا زیکنم و ل

که به سرعت بهشون  هاییدرخت دنیبود. با د ادیز یلیمن! ارتفاعم خ ی. خدادمیکش غیتوانم ج نیآخر با
 !خدا یزدم. من مردم، مرده بودم. وا غجی تربلند و بستم رو هامچشم شدم،یم کینزد

 .دیو باال کشبه کمرم چنگ زد و من ر یزیدرخت تو شکمم بودم، چ یکه منتظر فرورفتن شاخه ایلحظه قا  یدق

در حال  لیشده. بازم دن یچ نمببی تا چرخوندم رو سرم و کردم باز رو هامچشم اطی. با احتاومدیدرنم نفسم
 .بود و من رو با چنگال اژدهاش نجات داده بود دنیخند

 پرواز خوش گذشت؟ نی: چطور بود؟ اوللیدن

 :زدم وپاکردم و دست غجیغیج

 !نیی. بذارم پانیینو بذار پا. با توام گفتم منییبذارم پا -

 .ایفتی: آروم باش، دوباره ملیدن

 !نییگفتم بذارم پا ،یدن کشمتیم -

فرود اومد و از رو سر  نیزم ی.خودش هم با فاصله رونیزم یحرفم رو گوش کرد و آروم انداختم رو باالخره
 .دیپر نییگذاشته بود پا کلیاژدهاش که اسمش رو ما

 .کردیم امچارهیحتما  ب ی. مامکردمینگاه م راهنمیپ یرو کلیما یصل از چنگاالحا یبا تأسف به پارگ من

 :ستادای مقابلم روهمچنان خنده یدن

 .اوه لباست پاره شده -
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 :نگاهش کردم که ادامه داد زیت

 .اما حداقل شکمت سالمه -

 :رو به اون گفتم ی. بعد حرصنییپا ادیرو صدا زدم تا ب ایذهنم ناد یتو از

 !ی. تو عقلتو از دست دادرمیمکن بود بمم -

 :اومد و دستش رو پشتم گذاشت. آروم گفت جلوتر

 .مواظبتم شهیمن هم ،یریممکن نبود بم -

 .نگاهش کردم حرفیفروکش کرد و بدنم گرم شد. ب خشمم

 .ازش فاصله گرفتم یاژدها با نگران هی زدنبال یاز صدا موقعهمون

 !دهیطمو دبود. اوه نه. حتما  سقو پاپا

 .رفت لدنی طرفو به دیپر نییپا نیفرود اومد. خشمگ نیزم یرو محکم

 ؟یرو کرد کارنیا ی. به چه حقیبود به کشتنش بد کی! نزدعقلیب ی: تو پسرهپاپا

 .کردم آرومش کنم یو سع ستادمیا روبروش

 .بود. من حالم خوبه اتفاقهیپاپا، اون فقط  -

 .نگاهم کرد یعصب

 .خونه میبرگرد دیبشنوم. سوار شو. با یزیچ خوامینم -

 .پاپا -

 :باال برد و شمرده گفت دیتهد یرو به نشونه انگشتش

 !گفتم سوار شو -

بود. الکس! با  یخودش خشن و عصب نیهم ع وونحیرو گفت و خودش به سمت اژدهاش رفت، اون نیا
 .زدیم پررو! هنوز هم لبخند ی. پسرهدمیچرخ لیمغموم به سمت دن ایچهره

 :گفت صدایزد و ب چشمک

 .نمتیبیبعدا  م -

 !نوبره نفر؟هیتو  سردیخون همهنیمحال بود. ا یآرزو هیمن  یبرا کردنشی. عصبشدیناراحت نم یچیاز ه انگار

نگاه  نییکرده بودم، دوباره پرواز کردم. به پا نتمری که طورآورد و من سوار شدم. همون نییگردنش رو پا ایناد
 .محو شد دیتا از د کردیکردم. همچنان سرش باال بود و نگاهم م

 .نداشتم یبود که واقعا  در برابرش قدرت یپسر لیدن د؛یدیرو فهم ایکتوریرفتن به و یبرا لمیتنها دل خب،
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 .ـغلم کرد*و محکم بــ دیفروداومدن مقابل خونه، مادر نگران به سمتم دو بعداز

 کرد؟یم تتیبود که اذ یبود. اون ک یوحشتناک یچه صحنه یدونی. نممز یعز یاوه خوشحالم که سالم -

 :همچنان ناراحت بود، از کنارمون گذشت و گفت کهیدرحال پدرم

 !لیدن ؛یشگیبازم مزاحم هم -

 یاوقات عصبان شتری. البته بگم که پاپا برفتیجوب نم هیرو تو کاسه چرخوندم. کال  آب پاپا با اون تو  هامچشم
 .شاهکیسپاه فردر یداشت؟ اون هم فرمانده شهیم یچه انتظار فرماندههیود. به هرحال از ب

 :رو نوازش کرد و گفت درنگمیمواج و سف یجدا شدم. با هردو دستش موها یمام از

مردم  یدونیتو که م اره؟یسرت ب ییبال هی دیحتما  با ست؟ین یپسر مناسب لیخداروشکر. چندبار بگم دن -
 ...ندارن یذات خوب ایرکتویو

 !یدن الخصوصیعل خوبن؛یلیخ ایکتوریو یاونا قبول ندارم. اهال یمورد رو درباره نیدست بردار. من ا یآه مام -

کمربند  کهیکه عاشقشون بودم. درحال میو چاالک داشت بازی اسب تاسه. رفتم اسطبل طرف رو گفتم و به نیا
 .د شدوار  یمام کردم،یمخصوصم رو باز م

 اون خاطربود به کینزد شیچندلحظه پ نیهم ؟یدی. آخه تو چرا حرف گوش نمستین یآدم خوب لی: دنیمام
 !یربمی

 .نجاتم داد نیدی. خودتون که ددیمطمئن باش رسونه،ینم یبیاون به من آس -

 .رو باز کردم موهام

 رو آماده کردن؟ ناهار. مخسته یلیخ -

 :به تأسف تکون داد و گفت یسر

 .زیسر م ابی بعد شو حاضر برو. ست. آره آمادهیمتوجه بش شدی تربزرگ یوقت دوارمیام -

از همه  های. قهوهاهیو دوتا س ایقهوه یکیشدم و نوازششون کردم.  کنزدی هارفت. به اسب رونیاسطبل ب از
همراهم  یزیکمو! اما چش ای خوردن بهش بدم. یبرا یزیجلوتر اومد تا چ دم،یبود. به اون که رس ترکیکوچ

 .دادنیبهشون غذا م گهید یقهینبود. به هرحال تا چنددق

 .رمیدوش مفصل بگ هیبود قبل از ناهار  بهتر

وان نشستم  یوت و درآوردم رو هاملباس اونا کمک به. کنن حمامم تا زدم صدا رو هااتاقم رفتم و دوتا از خدمه به
 .که پر از آب گرم بود

 یچون پدرم فرمانده شتر؛یما ب یبزرگ شده بودم. البته تو هانه همه جنگجو بودن؛ ول ینظام یادهخانو هیتو  من
بود.  رگیهم مثل پاپا سخت یداشت و حساب سالستیقصر بود. ب یسپاه و برادرم، اسکات، عضو گارد سلطنت

 یداشتم و زمان یادیز یالقههم ع دنیجنگ بهو سالح آشنا بودم؛ پس تبعا   ریچشم باز کردم، با شمش یاز وقت
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از  نی. اکردمیم یرزم نیمن تمر کردن،یم دوزیو منجوق خوندنیاتاقاشون کتاب م یتو گهید یکه دخترا
رو بلد بودن؛ اما نه به  یهمه فنون رزم نجاای گفتم، که طور. البته همونستخانوادهنای تو شدنبزرگ تیخاص

 .شونیاصل یعنوان عالقه

که در  کردمینشسته بودم و موهام رو شونه م یصندل ی. رودمیپوش یکردن بدنم لباس مناسباز خشک بعد
 .اتاقم زده شد

 .تو ایب -

 :گفت یکوتاه میوارد شد و بعد از تعظ کلِر

 .زیسر م دیایب ترعیبانو، مادرتون گفتن هرچه سر -

 :نگاهش کردم و گفتم نهیآ یتو از

 .اممی االن. مآماده -

پر بود.  ایاز خوردن شهیناهار مثل هم زیرفتم. م رونیرفت. بلند شدم و ب رونیاحترام خم کرد و برو به  سرش
اون رو انتخاب کردم و نشستم. با  یروبرو یخسته بود. صندل یلخی نظرمپاپا درهم و اسکات هم به هایاخم

 :لبخند گفتم

 ؟یاومد یسالم. ک -

 .دمیشن ییزایچ ؟ی. تو خوبستیوقت ن یلی: خاسکات

 :آوردم ترنییصدام رو پا تن

 .میکنیتو شروع نکن. بذار بعدا  باهم صحبت م کنمیخواهش م -

به خوردن.  میو بعد شروع کرد میاول دعا کرد شههمی مثل. برداشتم زدنپاپا، دست از حرف یساختگ یسرفه با
وسط  شدهونیبر یتم. برهانداخ زیبه م یاجمال ی. نگاهکردیم کیاشتهام رو تحر جاتیخوش سوپ سبز یبو
. اصال  گهید یبود و چندنوع غذا ایقرمزرنگ مه یایدنی. نوشختیریبود و خدمتکار سوپ گرم رو تو ظرف م زیم

اعتراض تو  نیبدن؟! اما خب عادت کرده بودم. همچن بیهمه غذا ترت نیا دیچهارنفر با یچرا برا کردمیدرک نم
 .آوردیم نییو پاشأن من ر یمام یموضوع به گفته نیا

شد. به پاپا احترام  یاز طرف شاه وارد سالن غذاخور یکیکه پ بردمیسوپ لذت م یآرامش داشتم از مزه با
 .گذاشت و محتاطانه جلو اومد

 .از طرف شاه بزرگ آوردم یغامی: قربان، پکیپ

 ؟یغامی: چه پپاپا

 .شیحضور در رزما یبرا دعوتنامههی: کیپ

دعوتنامه رو به پاپا داد و رفت. پاپا به  کی. پگذشتیهانه بودم. واقعا  خوش م یناجشن! من عاشق جش یوا
مانور اژدهاها که چندحاکم از  یجشن بود برا هیاشاره کرد و دعوتنامه رو دستش داد تا بلند بخونه.  یخدمتکار
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 تونستمیکنن. پس مشرکت  تونستنی. البته مردم هم مایکتوریاطراف هم دعوت بودن، از جمله و ینایسرزم
و قطعا  اسکات و پاپا  شدیبرگزار م گهدی روزسه شی. رزمااومدیمراسم خوشش م نی. اون هم از انمیرو بب لیدن
 !باشه یشب جالب دیبا ی. واکردنیمانور شرکت م یتو

*** 

ساختمون خونه  بود که از پشت ای. تنها ناظرم نادیپشت یتو محوطه ،ییبودم؛ تنها نیدر حال تمر ریشمش با
 گهیبزرگ شده بود. حتما  چندسال د قدرنیهنوز نوجوون بود و ا ای. نادکردیسرش رو باال آورده بود و نگاهم م

گردنش داشت تا در مواقع لزوم  یرو یبلند هایغهیبود که پوست براق و ت هایی. از گونهشهمی تربزرگ نمیاز ا
 .ازشون استفاده کنه

 یتند یقی. موسدمیشنیسازش رو م ی. صدازدیاتاقش چنگ م یتو یرفته بودن و مامو اسکات به قصر  پاپا
 .دادمینم یبه خستگ یتیشده بودم. اهم نیکرده بود و من غرق تمر جادیا یبود و با حرکاتم هماهنگ

. یمما یقیاز موس ریغ یزیچ هی. دمیشن یبیعج یصدا دادم،یرو با شتاب تو هوا تکون م رمیکه شمش طورهمون
 !گرگ یخرناسه هیشب ییصدا

 چشما اون با کردنشپشت سرم بود. از طرز نگاه یو بزرگ اهی. گرگ سدمیکش یبلند نیو ه دمیسرعت چرخ به
روم و از پشت افتادم رو  دیکنم که پر کاریبود. چندلحظه نگاهم کرد. مونده بودم چ یناگهان یلی. خدمترسی

 .نیزم

 .کنهیم کاریخودش چ نمیبب خواستمی. مکردمینم یاما کار زد؛ی. قلبم تند مدمیکش ایخفه غیج

 :زدم و گفتم یشخندی. رکردیو خرخر م دادیرو نشونم م زشیت یدندونا

 .شنیروز ظاهر نم یباهوش گرگا تو ی. آقادمیترس کنمیباشه اعتراف م -

خودشون رو از دست دادن و  یزیشد و دندوناش ت ککوچی شخودش برگشت. پوزه یبه حالت اصل یآروم به
 .شدن ایقهوه دوباره هاشپوستش فرو رفتن. چشم یتو اهشیس یموها

 :گفت و برداشت امرو از رو شونه هاشدست

 .ستمینه من. من که کامال  گرگ ن رنینم رونیگرگا تو روز ب ،یدیکه ترس دمیفهم -

 :شدم و نشستم. موهام رو پشت گوشم انداختم و گفتم بلند

 ؟یکنیم کاریچ انجیا -

 ...نه؛ اما ای ایجشن آماده یبرا نمیاومدم بب -

 .باشم شدناز صبح تا شب مشغول آماده ستین ازین سالمه،زدهیمن فقط س لیدن -

 :رو ستون بدنش کرد و گفت هاشدست

 .دنیم تیاهم یلیبه ظاهرشون خ ستن،ین طورینیما ا نیسرزم یدخترا -



 

 
8 

. مقاومت نکرد. با لحن نیو هلش دادم تا بخوابه رو زم دمچرخی طرفشتم. بهابروم رو باال انداخ یتا هی
 :گفتم جانبیبهحق

 .ندارم یازیچون ن ست؛یمنم که برام مهم ن نیا دن،یم تیهانه هم به ظاهرشون اهم یدخترا -

 .دیخند

 :کنار زدم و گفتم شیشونیرو از تو پ شایقهوه ی. موهادیبه ذهنم رس یزیچ هی

 هم ازشون استفاده کنه؟ گهید یکی یعنی ؟یمنتقل کن ایگهیرو به کس د روتین یتونیسؤال. تو م هی یراست -

 م،یکن نتمری هرروز اگه تازه. رو شهمه ای میاز قدرتمون رو منتقل کن یفقط مقدار شهی. ممیتونی: آره ملیدن
 .شهیم تریو قو شتریقدرتمون ب

 ؟یشیم یودت چخ یبد ایگهدی کس به رو شاگر همه -

 .مثل تو ؛یمعمول آدمهی شمی: ملیدن

 ؟یدار شدنلیتو تبد یتیاوهوم. محدود -

 شگرگ، مار و عقاب. و گرگ از همه وون؛حی تاشم؛ اما فقط به سه لیهرچندبار که خواستم تبد تونمی: ملیدن
 .از همه روش کار کردم شتریچون ب تره؛قوی

 .نمشیبب کیشه. دوست دارم امشب از نزدقدرتمند با یلیخ دیپس حاکمتون با -

 :بود اشاره کرد و گفت نیزم یکه رو رمیشد و نشست. به شمش بلند

 .یکردیم کاریهی یتو داشت -

 .کردمیم نیتمر -

 ه؟یقَدر چ فیحر هی: نظرت درمورد لیدن

 ؟ایهوم. تو آماده -

 .هستم شهی: هملیدن

 .برداشتم نیزم یدم رو هم از روخو ریسالح به اون دادم و شمش هی. میستادیا

 :گفت

 .میشرط ببند ایب -

 ؟یسر چ -

کامل منتقل  یفقط وقت ه،یخوش باش؛ چون موقت یمدت هی. تا دمیاز قدرتم رو بهت م یکم ،ی: اگه تو بردلیدن
 .شهیم یبشه دائم
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 ؟ی! اگه تو بردهیعال -

 :مگفت عیچشمم بهش افتاد. سر ایناد یاطراف نگاه کردم. با صدا به

 .یبش ایدور سوار ناد هی ذارمیم -

 :دمیرو تو ذهنم شن ایناد یهمون لحظه صدا قا  یدق

 .رایاوه نه ساف -

 :ذهنم بهش گفتم قیاز طر منم

 .شمینگران نباش، برنده م -

 .دور باهاش بزنم هی ادیبدم نم ه،یخوب شنهادی: پلیدن

 یلی. خدادمیم یو من جاخال کردیاون حمله م ،کردیو اون دفاع م کردمیمن حمله م م،یبه جنگ کرد شروع
و درست مقابل صورتامون به  میرو باال برد رامونی. همزمان شمشمیعرق شده بود سی. هردومون خدیطول کش

 .هم برخورد کردن

 چیکنار بره؛ چون قدرت من در برابر اون ه رمیتا شمش کنهیتالشش رو نم یکه همه کردمیاحساس م کامال  
 نییپا هاییقطره اشقهیعرق کرده بود و از کنار شق یشد. حساب رهیتو چشمام خ شایقهوه هایا چشمبود. ب

 .زد که جوابش رو دادم یزآمیطنتی. لبخند شختیریم

 .رو کنار گردنش گذاشتم غهیو ت دمیدورِ خودم چرخ دورهیرو کنار زدم،  رشیشمش باالخره

 .خورد شکست

 .طورنی. اون هم همزممی نفسانداختم. نفس نیزم یآوردم و رو نییرو پا ریشمش

 .یخب. شرطو باخت -

 :خنک شدم. لبخند زد یو کم دیاز سمت درختا وز یخنک باد

 .جلو ایب -

 .دستش رو جلو آورد هیرفتم.  جلو

 .ری: دستمو بگلیدن

 انجریهیم. رو حس کرد یبیعج انیو چشماش رو بست. چندلحظه بعد، عبور جر دیکش یقی. نفس عمگرفتم
 .قرمز دور دستم نگاه کردم یلبخند زدم و به هاله ارادهی. معرکه بود. بیقو

 .بعد چشماش رو باز کرد و دستم رو رها کرد ایهیثان

 کنم؟ کاریچ دیدارم. حاال با یبی. حس عجیه -

 :گفت اقیبا اشت لیدن
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 نه؟ یکنیاحساس قدرت م -

 :رو تکون دادم. گفت سرم

 .تمرکز کن یخوایکه م یزیچ یرکز کن. چشمت رو ببند و روخب، حاال تم -

 زدنچنگ یصدا یبود؛ اما وقت یجالب یدهای شدنپرواز کنم. پس عقاب تونستمیخودم م خواستیدلم م شهیهم
 :قطع شد، چشمم رو باز کردم و گفتم مامی

 .. ممکنه پاپا برگشته باشهادینم یقیموس یصدا -

 .بپرس ای: از نادلیدن

 .ستیاسکات ن ایاز پاپا  یگفت خبر ایرو کردم؛ اما ناد کارونهم

 .کنمی. خب حاال امتحان مومدنیانگار ن -

 ؟یبش لیتبد یبه چ ی: چشمات رو ببند. دوست دارلیدن

 .عقاب هی -

 .رو بستم هامچشم

 .کن دایعقاب رو پ هی. درون خودت احساس یعقاب هی: حاال تصور کن که لیدن

 .ینیزبیسرعت، ت ،یداره؟ سبک یعقاب چه حس هیدقت گوش کردم.  رو به هاشحرف

تو بدنم  رویرو تو بدنم حس کردم. تمرکز کردم. خودم رو عقاب فرض کردم. ن رویاز ن انیجر هی وجوداومدنبه
 .گرفت بر در رو من کامال   کمپخش شد و کم

 .کردم باز رو هامچشم حاال

شده  لی. سرم رو باال بردم. خواستم حرف بزنم؛ اما نتونستم. من تبددمید رو لیدن یکمال تعجب فقط تا زانو در
 .بودم

 :و گفت دیسرم کش یزانو زد. دستش رو رو جلوم

 .پرندههیباالتو باز کن و بال بزن؛ مثل  ،یپرواز کن یتونیدختر باهوش. حاال م نیآفر -

فاصله  نیوازکردن رو بلد بودم. راحت باال رفتم و از زممتولد شده بودم پر یبال بزرگم رو باز کردم. انگار از وقت دو
. میو جلو رفت میبه عقاب شد و کنار من قرار گرفت. هردو سرعت گرفت لیگرفتم، باال و باالتر رفتم. اون هم تبد

کردم بهش برسم و ازش جلو  یو از من جلو افتاد. سع درآوردمثل عقابا  مانند،غینامفهوم و ج یصدا هی لیدن
 .دادیم فیک یلی. خمیکردیتو هوا پرواز م واررهیدا م،ی. باهم اوج گرفتدادیم؛ اما اون بامهارت بود و اجازه نمبزن

 !وهوی! هورا
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. میمسابقه داد م،یاوج گرفت م،یپرواز کرد ایکتوری. تو آسمان ومیشد ایکتوریو وارد و مگذشتی هاسرعت از تپه به
 هیاما بعد از  کردم؛می قدرت احساس و بود بخشواقعا  لذت خوردیورتم مکه به ص یبود! باد یمعرکه بود! عال

 .نییرو دنبال نکردم و رفتم پا یدن گهیمدت خسته شدم. د

*** 

 لیدن

 نپایی طرفداره به دمید یاما نبود. توقف کردم و چشمم رو اطراف گردوندم. وقت نمش؛یرو برگردوندم تا بب سرم
خبر بده؛ اما چطور خبر بده؟ اون که بلد  دیبا کنهیدختر، اصال  احساس نم نیست اراحت شد. از د المیخ ره،یم
 .حالت اتصال ذهن انجام بده نیتو ا ستین

 .بهش سخت دنیبود و رس ادیز یلخی امسرعت پشت سرش راه افتادم. فاصله به

نه! اگه  ی. واشدیموم مداشت ت لشیوحشت کردم. مهلت تبد دیبه سف ایرنگ باالش از قهوه رییتغ دنید با
 !لیدن یاریم رایسر ساف بالییهی! اوه نه. تو آخرش فتهیارتفاع ب نیاز ا

 .کردمیم یکار هی دیکردم. با شتریرو ب سرعتم

. چرا بهش دمیترسیهنوز عقاب بود؛ اما م کرد،می سقوط جنگل طرفتوانم رو به کار گرفتم. به سرعت به یهمه
 !رایمن ساف یخدا رسم؟ینم

 .اما مطمئن نبودم برسه. به هرحال امتحان کردم شتره؛یبود، اون سرعتش ب کلیما کاش

 .ذهنم صداش زدم از

 !در خطره. عجله کن رایخودت رو به جنگل برسون، ساف کل،یما -

 .دمیرو شن جوابش

 .امیدارم م ل،یدن امیدارم م -

 !نه. وقتش تموم شده. لعنت به من، لعنت به من یوا

 بلکه صداش، خاطرتا استخونام رو سوزوند؛ نه به غشیج یشد و صدا لیبه انسان تبد یبه هم زدنچشم  در
 .فتهیبراش ب یاتفاق چیه خواستمی. نمنگرانی و ترس از

. داشت به میتا نجاتش بد میرفتیم راسافی طرف از چپ به کلی. حاال من از باال و مادمیرو شن کلیما یصدا
 .شدیم کیدرختا نزد

رو باطل کردم و به  لتبدی. شد کم باهاش امرو به کار گرفتم، فاصله میبرسه. تموم انرژ تونستینم کلی. مانه
 مکردی برخورد وبرگاشاخ به اگر تا کردم ـلقه*حـ سروبدنش دور رو هامدست عیدر اومدم. سر میشکل انسان

 .نهینب بیآس
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زخم رو کامال  حس کردم. و دوباره  بودنقیرد. عمکه کمرم رو خراش داد نفسم رو بند آو ایشاخه نیاول
باز کنم که همچنان از  رایدرخت. پهلوم سوخت؛ اما حاضر نبودم دستام رو از دور ساف یبه تنه شدندهیکش

 .دیکشیم غیترس ج

ش؛ رو کمر  مینجاتمون داد. افتاد میفتیب یدرخت بعد یرو نکهیتونست خودش رو برسونه، قبل از ا کلیما باالخره
 میهم پرت شد رایمن و ساف نی. با افتادنش رو زمادینتونست خوب فرود ب کلمیدرختا ما ادزی حجم خاطراما به
 .نیرو زم

دستام رو از دورش باز  ادی. با درد زمیو در آخر ساکن شد میپنهان کردم. چندبار غلت خورد شتریرو ب سرش
 .کردم. صورتم از درد جمع شد

 .صداش کردم یبلند شه. به سخت تونستیبود و نم شوکه

 .رایساف -

 .و پر از برگ شده بود. چشمام رو از سوزش زخمام به هم فشردم دهیبلند شد. موهاش ژول آروم

 !اوه. مهنوز زنده ل،دنی. م! من هنوز زندهی: وارایساف

 :لبخند گفتم هی. دردآلود و همراه گرفتمی امواکنشاش خنده از

 !ایآره هنوز زنده -

 .شد کیبه من افتاد. هراسون بهم نزد اهشنگ

 !یشد یزخم ،یشد یمن! زخم یخدا -

 :گفت ییکه صدا ستین یزیشد. خواستم بگم چ ترکیهم بهمون نزد کلیما

 !لیدن ایواو. عجب سقوط جانانه -

 .شد. لئو عالی اوه. چرخوندم صدا طرف رو به نگاهم

 .و به سمتش رفت ستادینگران ا رایساف

 .شده ی. زخمنیکمکش کن کنمیخواهش م ن؟یشناسیرو م لیدن آقا شما -

 .شد رایلئو معطوف به ساف نگاه

 نه؟ یستین ایکتوریاهل و دمت،ی: تا به حال ندلئو

 .مینجاتش بد دیداره، با یزریخون کنه؟یم ی: چه فرقرایساف

 .ادیاز من برنم ی: کارلئو

 خودخواهاز اون خواستیشدم. دلم نم یت و مانع شد. عصبجلوش رو گرف رایرو برگردوند تا بره؛ اما ساف روش
 .من یاونم برا ره،بگی کمک
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طال بهت بدم. فقط  یسکه هاده تونمیمن م یخوایاگر پول م ن،ی. ببیبر طورینیهم یتونی. تو نمی: هرایساف
 .کمکش کن کنمیخواهش م

 .رمیگی: صدتا ملئو

 .: باشه باشه. لطفا  عجله کنرایساف

 !فیبلند شم. ح تونستمیکه نم فیح

دندونام  یبدنم گذاشت و بلندم کرد. از درد ناله کردم. در همون حال از ال رزی رو هاشنشست. دست کنارم
 :دمیغر

 .یاما تو نجاتم ند رم؛یحاضرم بم -

هرش مشخصه از ظا ؟یکرد دایرو از کجا پ دخترهنی. هه. اارزهیطال م یحسو دارم؛ اما صدتا سکه نیمنم هم -
 !آدم احمق مشتهی. ستاهل هانه

 !خفه شو -

 .رسمی! بعدا  حسابت رو می. لعنتدیامونم رو بر درد

 :گفت رای. خطاب به سافمیدیتام رس یدر کلبه پشت

 .در بزن -

موضوعات  نیبه ا توجهیب رایاما ساف زد؛یحرف م ردستشیشدم. انگار با ز یحرص یلحن صحبتش حساب از
 ایکتوریکه تو و یزی. چگرفتیرو ازم م ارمیکاراش بود که اخت نیکه من رو نجات بده. هم کردیفکر م نیفقط به ا

. حاضر بودم درد رو تحمل کنم، نیبود. خودم رو تکون دادم تا بذارتم زم شیآالیپاک و ب قلبهی شدیم دایکم پ
 .از حد تصورم بود ترشیگرچه ب

 :فتمن گ دنیدر رو باز کرد. با د تام

 سرت اومده؟ یی! چه باللیدن -

 .کمکم کن تام -

 .میدر کنار رفت تا ما وارد خونه بش یجلو از

 هایدارو ،یمعمول ی. نه داروهاشدیم دایداروهاش پ یقفسه یتو یهردرد یبود که دوا یبیجادوگر طب تام
 .بود هیاز بق یو فرار ینزوم آدمهیبود که به گردنش داشتم؛ وگرنه تام  یندی هم کردنشکمک لی. دلییجادو

کنارم  عیسر رای. سافدمی. نالسوختیبخوابم؛ زخم کمرم به شدت م تونستمیتخت نشستم. نم یکمک لئو رو با
 .بده یکرد بهم دلدار ینشست و سع

 .یشیتحمل کن. االن خوب م -

 :زمزمه کردم دردآلود
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 .شهینم میزینگران نباش. چ -

 .رهبگی رو اشتا صدسکه ستادیایم ره،یدم نمرفت. مطمئن بو رونیاز در ب لئو

 :گفت رایخطاب به ساف گشت،می اشتو قفسه کهیدرحال تام

 ؟یلباسش رو پاره کن یتونیم -

 :تعجب گفت با

 !پاره کنم؟ -

 .: آره، عجله کن دخترتام

کمرم حس  یگرم خون رو رو انیزخمم دادم به هوا رفت. جر یرو شدنشدهیلباس رو پاره کرد، از کش یوقت
 :. تام جلو اومد و گفتکردمیم

 .داره درد اما ست؛خب آماده -

 .فقط راحتم کن ست،ین یمشکل -

 دشیو سف کیکوچ هایرو تو دست امگهیبدنم بود. دست د گاههیتک دستمهیبلند شد و روبروم نشست.  رایساف
 :گرفت و گفت

 .دستم رو فشار بده یهروقت درد داشت -

استخوناش درهم  دادمیمن چقدره. اگر فشار م یقدرت دستا دونستیدختر نم نیشد. ا ریازتو قلبم سر  یشور
 .دلش نشکنه سرم رو تکون دادم نکهیا یاما برا شکست؛یم

خدا.  یهم فشردم. وا یاز سوزش وحشتناکش دندونام رو رو د،یرو زخمم پاش شییتام از پودر جادو یوقت
 .وحشتناک بود

 ترزیکرده و دندونام ت دایپ رییتغ یاالن رنگ چشمام به عسل دونستمیدرد فعال شده بود. ماز  امنهیگرگ حالت
 .برسونم رایبه ساف یبی. ممکن بود آسشدنیم

کرده بود،  دایپ رییحالتم تغ رتغیی خاطرکه به یدورگه و ترسناک یو با صدا دمیکش رونیرو از دستش ب دستم
 :از درد داد زدم یعصب

 رون  یبرو ب -

 :صدام زد متعجب

 !لیدن -

 .یلعنت

 :از قبل داد زدم ترنیو بلند شده بودن. خشمگ زیت ناخنام
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 !رونیبرو ب -

 :بود. خطاب به تام گفتم ادیز یلیزدم. خدا! خ ادی. فرختیزخم ر یو بلند شد رفت. تام دوباره پودر رو رو دیترس

 !دمیتام عجله کن. دارم کنترلم رو از دست م -

 رگته؟تو چه م یه -

 .زود باش اده،یز یلیدردش خ -

 .باشه -

 .داشت یادیبهبود، درد ز نیاما ا کردم؛می حس رو زخم شدن. بستهختیپودر ر یشتریب مقدار

*** 

 رایساف

اگه با  دونستمیرو درست متوجه نشدم. م لشیبودمش و دل دهیند یعصبان قدرنیبودم، تا به حال ا دهیترس
. بودیمواظب خودش م یلیخ دیبا وسالسننیا یرفتارش نداره، تو یرو یادیکنترل ز بشه لیدرد تبد ای یناراحت

نگران خونه هم بودم. دلم  یطرف ز. اختیریزخمش م یرو ینگران بودم. معلوم نبود چه پودر نیهم یبرا
 .و پاپا پس بدم مامی به وجوابدوباره هزارجور سؤال خواستینم

 .دمیو رو شنلئ یفکرا بودم که صدا نیهم تو

 .کارشو بلده ینگران نباش. تام -

 :نگفتم، خودش دوباره گفت یزیکردم؛ اما چ نگاهش

 درسته؟ یثروتمند یخانواده هیاز  -

 چطور؟ -

 :گفت شخندیو با ر ستادیا نهسیبهدست

 !ادیخوشش ب نگرآههیمثل تو از  یدختر هی بهیبرام عج -

 :زدم و گفتم پوزخند

 .هندار  یبه تو ربط -

از  یچیکردم ه یو آب دهنم رو قورت دادم؛ اما سع دمیشد. ترس هانهیگرگ هشبی هاشرو که گفتم چشم نیا
 .صورتم معلوم نباشه

 .بود جوریهیپسره  نیرو ازش برداشتم. ا نگاهم

. ستادیبود تو چهارچوب ا نهگرگیمهیصورتش هنوز تو حالت ن کهیبرهنه، درحال یبا باالتنه لیباز شد و دن در
 .و گرفتمش دمدوی طرفشبه عیدستش رو به در گرفت. سر هی. اومدیم حالبی نظربه
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 حالت خوبه؟ ،یدن -

 :گفت آلوددورگه و ترسناکش، خشم یافتادم. با صدا نیشدت کنارم زد و من رو زم به

 !نشو کیبهم نزد -

که تحمل کرده بود سرش اومده؟!  یهمه از درد نایا یعنیناراحت بود؟!  قدرنینبود. آخه چرا ا طورینیا وقتچیه
 .رمیبگ لیلئو باعث شد نگاهم رو از دن یاز جام بلند شدم. صدا

 .دخترکوچولو رمبگی پولمو تا م. من آمادهلیاز دن نمیا -

 :گفت لیاومد و رو به دن رونبی اشعقب رفتم. تام از کلبه ی. از ترس قدمدیغر لیدن

 .. برویحمله کن یکینه به موندن خطرناکه. ممک نجایا -

 .به گرگ شد و به سرعت اونجا رو ترک کرد لیبه من نگاه کنه کامال  تبد نکهیبدون ا د،یرو که شن نیا

 .صورتش ینسبتا  بلند رو شیو ر اهیس یبود با موها سالهیحدودا  س یکه مرد دمیسمت تام چرخ به

 ست؟یخطرناک ن یبود؟ مطمئن یاون دارو چ -

 .کار دارم عالمههیمن  ن،یبهتره بر گهیمئنم. شماهام د: آره مطتام

 :کرد تکرار و اومد طرفمبه قدمی لئو. بست رو اشرو گفت و در کلبه نیا

 شد؟ یپول من چ -

 :گفتم کالفه

 .ارمیاز خونه برات ب دی. باستیاالن که همراهم ن -

 !منتظر بمونم؟ نجایو من ا یاجازه بدم بر یخوایکه نم انا  یاح -

داشت که از  دیتأک یلی. امروز خدیفهمیم یمام طوریرو صدا کنم؛ چون اون ایناد تونستمیکردم. نم سکوت
 :نگاهش رو چرخوند و گفت حوصلهیبده. ب دهیا هیخونه دور نشم. بهش نگاه کردم تا خودش 

 تونمیاما خودم م ؛یسوارش بش یتونیو نم ادیمن از دختر کوچولوها بدش م یکه اژدها فی!حخبیلیآه خ -
 .ببرمت

 !گستاخ یبود؟ پسره ینگاهش کردم. منظورش چ مشکوک

 یشد؟ وقت لیتبد یچ یشد. چندقدم جلو اومد. عقب رفتم. االن برا لیتبد نهیچشم به هم زدن به گرگ هی تو
 !سوارش بشم؟ یعنینشست، با تعجب نگاهش کردم.  نیزم یرو

نرم و  ی. جلو رفتم و آروم رو کمرش نشستم. موهااومدمی نظربه یجالب ی. تا حاال سوار نشده بودم. تجربهاوه
 :دستم رو شل کردم و گفتم عی. سردیغر هویبراقش رو تو مشتم گرفتم. 

 .خوامیمعذرت م -
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 سواریبود. از اسب یکرد. عال دنیگرفت و بعد شروع به دو زیموهاش رو تو دستم گرفتم. بلند شد. خ ترآروم
گرفتم دستام رو باز کنم.  میکرد، تصم یرو که ط یمسافت هی. دیرسینم یاژدهاسوار ید؛ اما به پافراتر بو یلیخ

ناخواسته رو لبم اومد و  یـغل باز کردم. لبخند*و محتاطانه دستام رو از بــ یآروم موهاش رو ول کردم. به آروم
 .یمعمول گرگهیاز  رتعیسر د؛یدویم عیبود. سر آورجانیه یلیبه خنده شد. خ لیبعد تبد

 ...هوو -

 :دمیخند بلندتر

 .ـهیعال -

 :خم شدم و گفتم یکم

 .دمیبهت م گهید تایپنجاه یاگر بر ؟یتندتر بر یتونیم -

درخت روبرومون که به  یتنه دنیبود. با د وصفرقابلیغ جانشیشد. ه ادیرو گفتم، مثل باد سرعتش ز نیا تا
 تنهاون یاز رو دنیپر ی. لحظهدمیآوردمو دوباره کمر لئو رو چسب نییپا دستام رو م،یشدیم کیسرعت بهش نزد

 .زدم و بعد به خنده افتادم غیج جانهی شدت از! بود محشر

 یاز رو ستاد،یا یبهش هشدار دادم که سرعتش رو کم کنه. وقت م،یدیمون رسپشت خونه یبه درختا یوقت
 :. خوشحال گفتمزدمی نفسنفس برگشت. شیبه شکل انسان عی. سردمیپر نییکمرش پا

 !بود یخوب بود، عال یلیخ -

 :زد لبخند

 .بودم دهییندو عیسر قدرنیآره. تا به حال ا -

 .گردمیمن االن برم سا،یوا جانیخب، هم -

 :رو تکون داد سرش

 .زود برگرد -

 :دمیپرس ای. در همون حال هم از ناددمیخونه دو طرفبه

 ستم؟یمتوجه نشد ن یکس -

 .برگشتی موقعه، بهن -

. اگه نه اوه. بود شده پورهو پاره یپام رو تو بذارم، نگاهم به لباسم افتاد که خاک یکه خواستم از در ورود نیهم
من  دنیرفتم. با د ای. راهم رو کج کردم و به سمت ناددیبه ذهنم رس ی. فکرکردیحتما  شک م دیدیم یمام

 :دیسکرد و پر  میانش بررسدرخش هایآورد و با چشم نییسرش رو پا

 سرت اومده؟ ییچه بال -

 :رو نوازش کردم و گفتم شینیدو سوراخ ب نیب یفضا
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 !سقوط کردم کمهی -

 :رو عقب برد سرش

 کجاست؟ لیدن ؟یپس چرا منو صدا نزد -

 یکس امخویاتاقم برم تو، نم یکمکم کن از پنجره ا،ی. نادستی. مهم ندی! اون رفت. اصال  به ذهنم نرسلیدن -
 .نهیبب وضعنیمنو با ا

 :خم کرد و در همون حال گفت شتریرو ب گردنش

 !مصرفمیب یلیخ کنمیاحساس م یریگیم دهیمنو ناد یمن محافظت از توئه، وقت یفهیوظ -

 نوازشش که طورگردنش باال رفتم و روش نشستم. سرش رو باال برد تا من رو به اتاقم برسونه. همون از
 :مگفت کردم،می

 .بودم دهترسی لحظهمطمئن باش! اون رم،یگینم دهی. مطمئن باش تو رو نادخوامیمعذرت م دونم،یم -

 یی. برگادمیپوش ایلباسام رو عوض کردم و لباس ساده عی. سردمیگردنش تو اتاقم پر ینگفت. از رو یزیچ گهید
 و رفتم امصندوقچه طرفبه. بشه تررتبتا م دمیرو موهام کش یآوردم و دست رونیرو که تو موهام رفته بود ب

 .توش بود یکاف یرو برداشتم. فکر کنم به اندازه هاسهیاز ک یکی. کردم بازش

 .دمشیگشتم ند یاما هرچ دم؛دوی درختا طرفاز ساختمون خارج شدم و به یواشکیو  اطیاحت با

 پولتو آوردم. لئو؟ ؟یلئو؟ کجا رفت -

 رو هامشونه. موند خودم واسه هامداشته. بهتر، سکه یکار دینکردم. شا شدایگشتم پ ینبودش. هرچ ر،خینه
 :دفعههیکه  رفتممی باال هااز پله یواشکی. برگشتم و انداختم باال

 !بانو؟ -

انداختم و معترض  نییقلبم گذاشته بودم، پا روی که رو دستم. هوف. برگشتم صدا طرفو به دمیکش یبلند نیه
 :گفتم

 !ینو ترسوندکلِر... م -

 :تو دستم کرد و گفت یسهیبه ک ینگاه

 .دشینیبب دیاریب فیبهتون بگم لباس امشبتون حاضر شده. تشر اومدمیبانو. داشتم م خوامیعذر م -

 :رو تکون دادم سرم

 .االن امیباشه. م -

 ی. احتمال داشت به مامپله رو باال برم، برگشتم و صداش زدم نیدوم نکهیرو برگردوندم که برم؛ اما قبل از ا روم
 .بگه
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 .صبر کن -

 :سادمیوا روبروش

 نگو، باشه؟ یزیچ سهیک نیدر مورد ا یام. به مام -

 :رو خم کرد و گفت سرش

 .بله بانو -

 :زدم و از جلوش کنار رفتم لبخند

 .یبر یتونیحاال م -

 تا برگشتم و برگردوندم جاش سر رو هابشه، زود به اتاقم رفتم و سکه داشیپ هوی ایگهیکس د نکهیاز ا قبل
 .نمببی رو امشبم لباس

به  یکه شنل بلند دیلباس بلند و سف هیبود.  بایلباسه واقعا  ز نیا ای. خداکردمینگاه م نهیبه خودم تو آ زدهذوق
 .دادینشون م ییطال یبه وجود آورده بود، و موهام رو کم ییبایز یهمون رنگ داشت و با موهام هماهنگ

بودمش و هم  دهیفقط از دور د شهیکه هم ایکتوروی حاکم با مالقات خاطرمنتظر جشن بودم. هم به انهصبر یب
 االن حالش خوبه؟ یعنیو نگرانش شدم.  دی. لبخند رو لبم خشکلیدن الخصوصیمانورها و عل دنید

*** 

 اومدنمی بازهاآتش و بازهاچندگروه از شعبده ،ی. قبل از شروع مانور اصلشدیشکل برگزار م نیبه بهتر مراسم
به تعداد  یچوب یهایبزرگ و گرد بود که صندل یلیخ نیزم هی ،ی. محل برگزارکردنیم ییو هنرنما دونیوسط م

 هازاده. محل نشستن بزرگان مثل حاکما و اشرافدنشده بو دهیبه باال چ نپایی از هم سر پشت طبقهانبوه، طبقه
مطمئن و  ایکنن. چون پاپا فرمانده ییداشتن خودنما سعی و بودن تهآراس رو خودشون همه. بود مشخص

 شهیو مثل هم دادینشون م یخاص یبه من هم عالقه شاهکیبود، فردر یعضو گارد سلطنت نیبرادرم وفادارتر
 شدممی خوشحال بازهاشعبده یدر مورد اجرا دنشپرسی نظر از قدربود. اون وندهخودش نش یکیمن رو در نزد

 رومندیو ن ستهیپسر شا هینداشت. در عوض  یبود که فرزند دختر نای اشعالقه لیدل دیحد نداشت. شا که
 .تریکسب کرده بود؛ به نام پ یادیداشت که افتخارات ز

 و کردم نگاه حاکمان جمع به چرخوندم، رو سرم. بودن خوشحال همه. بود گرفته فرا رو جاهمه یشاد یصدا
 :گفتم شاه به خطاب

 !ومدن؟ینکنه امشب ن نم،یبیرو نم ایکتوریحاکم و جنابیعال -

 :بهشون کرد و گفت ینگاه

 .شونینیبیم یخم کن شتریاگه سرت رو ب است،یکتوریحاکم، حاکم و نیسوم -

 :. ابروهام رو باال انداختم و گفتمدمشید

 !واقعا  باابهت هستن شونیا -
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 :ناراحت نشه، ادامه دادم نکهیا یبرا

 .کنمیم شیشما رو ستا یمن جذبه البته -

 :و گفت دیخند

 .در انتظارته یدرخشان یندهیدارم که آ نانیاطم را،یساف یهست یتو دختر باذکاوت -

 :خم کردم و لبخند زدم میتعظ یرو به نشونه سرم

 .نظر لطف شماست قربان -

 از اون یداشت. حت یجذاب اریبس یشدم. عالوه بر ابهت چهره رهیخ ایکتوریرو گفتم و دوباره به حاکم و نیا
. دختر شدیمخصوصا  اگر دختر م بود؛یم بایز دیمرد، با نیاز ا ینسبتا  دور هم مشخص بود. هرفرزند یفاصله
 .هم کنار همسرش نشسته بود یجوان

ه بودم. مهم هان یاز دخترا یکیباالخره  شش،یعرض ادب برم پ یکه برا تونستمی. مکشونیبودم برم نزد کنجکاو
بلند شدم  شاهکیاحترام به فردر یفکر بعد از ادا نی. با اششیپ رفتنیم ینیریخودش یهمه دختر برا نیتازه ا
 .کردم میو تعظ گرفتمدامنم رو باال  ستادم،ای که مقابلشون. رفتم اونا طرفو به

 .جنابیدرود بر شما عال -

 :رو باال بردم. ناخودآگاه گفتم سرم

 !یوا -

 :شد و گفت ترقیعم شلبخند

 ؟یشده؟ چرا تعجب کرد یدرود بر تو دختر جوان، چ -

 !دییبایمن شما چقدر ز یخدا -

 :زد و گفت یلبخند همسرش

 .زمیعز یهست بایتو هم ز -

. دیو پوست سف یعسل هایچشم رنگ،نیآتش یبا موها دخترهی د،یهمسرش و بعد دخترش چرخ یرو نگاهم
 :کردم و گفتم گهید دوتای در برابر اون یوتاهک میبود. تعظ بایاون هم ز

 .شما هم خوشحالم دنیاز د -

 :دیپرس حاکم

 ه؟یاسمت چ -

 .شاهکیسپاه فردر یهستم. دختر فرمانده رایساف -

 .ستکنندهرهیو خ بایز یلیمراسم اومده بودم. مانور شما خ نیهم به ا گهید بارهی: من حاکم
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 .شما دارم مراسمای هب نظرو راجع نیبله. منم هم -

 .رای: خوشحالم که خوشت اومده سافحاکم

 .کردم میزدم و تعظ لبخند

 .نمیبب کنزدی از رو شما داشتم دوست فقط برم، من تونبا اجازه -

 :زد و گفت تریقیبود. لبخند عم کنندهرهیخ یلیدستش کرد که خ یتو یبه حلقه ینگاه

 .خوشحال شدم دنتیاز د -

 .نبود روخنده ابدا   ومادرشبه دخترشون انداختم که برعکس پدر ایگهیه دنگا لبخندزنان

تو وجودم باال گرفت.  دنشیشوق د لیدن یادآوریکنم. با  دایرو پ لیبه اطراف نگاه کردم تا دن یکنجکاو با
 رو هااز پله فردیهیکردم.  داشیپ نکهیتا ا کردممی نگاه رو جاحاکم رو تنها گذاشتم و به دقت همه یخانواده

 :صداش زدم یباال رفتم و با خوشحال

 !ی. دنلیدن -

دستم رو براش تکون دادم و بعد از  دنمیسرش رو چرخوند. با د عیبود که بشنوه، سر زیانقدر ت گوشاش
 :. کنارش نشستم و گفتمششیپ رمیم دونستیبود. م یکنارش خال صندلیهی. رفتم طرفشباالگرفتن دامنم به

 .نگرانت شده بودم یلیخ ؟یخوب -

 .ادیبهت م یلی! لباست خیشد بای: چقدر زلیدن

 .میترسوند یحالت چطوره؟ چت شده بود؟ حساب نمیممنون. بگو بب -

 .کردمیرفتار م طوریاون نیهم یدرمورد امروز متأسفم. نگران بودم بهت صدمه بزنم؛ برا -

 :و گفتم دمیبه بازوش کوب یمشت

 .بودمت هدیند یتا به حال عصبان -

 زشت بودم؟ -

 !یشیزشت نم وقتچینه. تو ه -

 :گفتم زدهجانیه کرد،یکه ورود اژدهاسوارا رو اعالم م یمرد ی. با صدادمیرو به صورتش پاش لبخندم

 ...باالخره شروع شد -

 یوحش یهر تیهیداشت و از  ایرهیبود. رنگ ت اهیس اقوتیاول اومد داخل. اسمش  یبزرگ باز شد و اژدها یدروازه
 هم رو اشکرده بودن. سواره تیترب یسخت بود! گرچه اون رو از بچگ یلیاژدهاها خ جورنای کردنبود. اوه رام

 ...من ی. خداپروازش ینحوه ش،یرگیاما مانورش محشر بود. اوج شناختم؛نمی
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 گفتنیگونه م نیبه ا نهمی خاطرداشت؛ به یاز حد بزرگ شیو ب ادیز یو دندونا دارغیبدن ت یبعد یاژدها
 .ایکوسهدندون

قسمت  نیا شهیمتعلق به پاپا بود. هم یبعد ی. اژدهامیکردیم قشیو تشو میفرستادیم یبراش انرژ لیدن با
. حرکاتش سخت بود و هروقت شهیبود، مثل هم یپاپا هم عال ی. اجراکردمینگاه م یشتریرو با دقت ب

 تونستمیباهاش پرواز کنم و م ودم. البته من تازه تونسته بخوردمیشکست مامتحانشون کنم  ایبا ناد خواستمیم
دلش  شهیمثل پاپا هم جوراییهیگذاشته بود.  شیکنم. الکس خودنما هم بدجور خودش رو به نما شرفتیبعدا  پ

ت پروازش به قدر  نیداشت و هم گهید هایدرازتر از اژدها یبزرگ و دم یکنه. الکس باال نماییقدرت خواستیم
 .گذاشتیم شیرو به نما یباتریز یو هم صحنه کردیکمک م

دخترا هم  یسر هی. ناگفته نمونه که زدمیو براش دست م کردمیاز همه شلوغ م شتریاسکات بود. ب یبعد نفر
 ازتیامنیو اسکات ا شدیحساب م بزرگیلیخ ازامتیهی کارانیانجام ا تقابلی هرحال به! بودن کردندر حال غش

 .بود آورده دست به وکمالرو تمام

رو تو آسمون حس کردم. سرم رو چرخوندم  یزیدرخشش چ آنهیرفت،  نییتموم شد و پا ششینما یوقت
 .شدیاز آسمون به وضوح روشن م قسمتهی. دمیدیطرفش. اشتباه نم

 ...ـی... اونجا رو ببلیدن -

زدم و سرم رو  غیمخصوص حاکمان رفت. ج گاهجای طرفهاز آتش به سرعت از جلوم رد شد و ب یبزرگ یگلوله
به سرم از هوش  یزیبرداشت و بعد با برخورد چ زخی طرفمبه لیبود که دن نیا دمیکه د یزیچ نیبرگردوندم. آخر

 .داغ و محکم زچیهیرفتم؛ 

*** 

 لیدن

 ایشد و لحظه یخال رشیز هایتماشاچ گاهیجا رمش،یبگ نکهیرفتم؛ اما قبل از ا راسافی طرفشد. به یچ دمینفهم
 .چوب بودم یانبوه ریبعد ز

. دیرسیاژدها از اطراف به گوش م ریو انفجار و نف غیج ی. وحشتناک بود. صدادمیکش رونیخودم رو ب یسخت به
 .ت به اطراف چرخوندموحش با رو نگاهم. بود شده پارهپاره هامو لباس سوختیصورتم م

 !رایساف -

 :به سرفه افتادم. داد زدم اطراف ظیدود غل از

 !رایساف -

 .زدممی کنارشون زدهشتاب و تندتند و کردم دراز دست هاسمت چوب به

 .رایساف را،یساف -

کنم. نفس  دایاثر ازش پ اینشونه  هی ظغلی دود کردم تو اون یکردم و سع زتی رو هام. صاف شدم. چشمنبودش
و قلبم تو  رفتیم جیبه سرفه افتادم. سرم گ یبه سخت یولبدنش رو احساس کنم؛  یتا بو دمیکش یقیعم
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هراسون به سمتش رفتم. چوبا  ودزده ب رونیچوبا ب نیکه از ب فشیو ظر دیدست سف دنی. با ددیکوبیدهنم م
و  یـم گرفتمش. صورتش زخم*ـوشـ*و تو آغـ دمیمعلوم شد. دستش رو کش دشیرو کنار زدم تا لباس سف

 :بود. نگران صداش زدم دتریسف شهیسرد و از هم چشماش بسته بود. بدنش

 !رایساف ؟یشنویصدامو م ی. هی... هرایساف -

خم بشم. دوباره به سرفه افتادم. به صورت دود  یو کم رمیـغل بگ*انفجار باعث شد سرش رو تو بــ یصدا
 :. داد زدمافتادمیم هیداشتم به گر گهی. ددمکوبی اشگرفته

 !رایشو. ساف. پاشو، بلند رایساف -

 .:گفت زنوننفسبود، جلوم زانو زد و نفس لریاز دوستام که اسمش تا یکی

 !. عجله کنکننیرو نابود م زچی. دارن همهمیفرار کن دیبلند شو با ل،یدن -

 .میرو ببر رایساف دینه. با -

 !. بلند شوگردهیپدرت داره دنبالت م ل،ینشو دن وونهید -

 :کردم تکرار

 .میرو ببر ار یساف دیبا -

 :گردنش گذاشت. بعد گفت یرو جلو آورد و رو دستش

 .جانیاون مرده. عجله کن. بذارش هم -

 :دمیکش ادیفر

 !اون نمرده -

 .یریمیخودتم م یایاگر ن گه،یبلند شو د ده؟یبدنش سرده و جواب نم ینیبیمگه نم -

 .رایساف -

 :دیبلند شد و دستم رو کش ست،یگوشم بدهکار ن دید یوقت

 .یزود باش لعنت -

 .میتنهاش بذار دینه. صبر کن. نبا -

 .اون مرده احمق، مرده! بلند شو -

بود که دستش  یبار نآخری. کردم ول کراهت با رو دستش. برم باهاش بودم ناچار. کرد بلندم امخواسته برخالف
 ...طشرای . از اعماق قلبم ناراحت بودم؛ اما تو اونکردمیرو لمس م

 میتو زندگ زیچ نتریکه نتونستم نجاتش بدم. اون باارزش دمیبخشیخودم رو نم وقتچی. هاومدیبدم مخودم  از
 !رایهرگز! متأسفم ساف دم،یدیمثل اون رو نم گهیرو داشت. هرگز د ایقلب دن نتریشیآالیبود. صاف و ب
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*** 

 رایساف

من چه  ی. خدااومدیدود م یسوختن و بو یگلوم به سرفه افتادم. آروم چشم باز کردم. صدا دیسوزش شد با
 افتاده بود؟ یاتفاق

 بود؛ شده نابود جاخودم رو بلند کردم. به اطراف نگاه کردم. همه یگذاشتم و به سخت یتخته چوب یرو رو دستم
. رفتیشب م اهیسوخته بلند شده و به آسمون س یایاز بقا یظیو غل اهیدود س ایدر حال سوختن بود و  ای

 !کابوسهیمثل درست 

 دهیازش نمونده بود. ترس یچیه گهید گاه؟یاما کدوم جا د؛یمخصوص چرخ گاهیبه سمت جا اریاختیب چشمم
 :زمزمه کردم

 .یمام -

سوخته بود. دامنم که  شهاییکهیو لباسم پاره شده و ت دهی. موهام ژولکردی. اوه خدا! کل بدنم درد مستادمیا
 .رسوندم گاهیکفشم هم نبود. هرطور بود خودم رو به جا یلنگه هیاصال  حرفش رو نزنم. تازه 

که غرق  ایکتوریهم، بدن حاکم و گاهیکه مرده بودن. تو جا دمیدیرو م ییپسرا ایبدن دخترا  یگاه رمیمس تو
 !شاهکی. فردرایدهنم رو گرفتم. خدا ی. با دست جلودمیبود، و همسرش رو د هوشیخون ب

 آلودمبغض یبزرگش رو چرخوندم. تکونش دادم و با صدا کلیسرش. ه یرفتم باالرو فراموش کردم و  یمام
 :زدم صداش

 ن؟یشنوی. قربان، صدامو مجنابیعال -

 یآروم یکرد و با صدا یو دردآلود دهیکش ی. سرفهرفتیبود و ازش خون م یو آروم باز شد. زخم دیلغز پلکش
 :گفت

 را؟یساف ییتو -

 .بله، بله خودمم -

کرد و دستش رو باال آورد.  ایناله. بود دادنچشمم در حال جون یجلو میزندگ یاز قهرمانا یکی. دیچک اشکم
 .بود اشتو دستم گذاشت. نگاهش کردم. حلقه یزچیهیگرفتمش.  یمعطلیب

 ن؟یدیبه من م نویچرا؟ چرا ا -

 نوی. منو ببخش که اکنهیهت کمک مب یلیحلقه خ نیبردار و فرار کن. جون خودتو نجات بده. ا نوی. ارایساف -
 .خوامیازت م

 .رو فشردم شیزدم و دست خون هق

 .جنابیعال -
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. تو بایو باهوش، باذکاوت و ز قیال یجنگجو هی ،یهست یاینکن. به من گوش بده. تو دختر قو هینه، گر -
 .... قول بده کهبرهیفقط وقت م ،ینجات بد یتونیم

 :مه داددرد دستم رو فشرد و ادا از

 .یریقول بده که انتقام بگ -

 :اشکم رو پس زدم و غرق انتقام جواب دادم امگهیدست د با

 !در امان نخواهند موند کدومشونچی. هخورمیقسم م دم،یقول م -

 :زد و گفت یمحو لبخند

 .ازش محافظت کن ینشان حکومته. به خوب حلقهنی. ازمیخوشحالم عز -

 :تکونش دادم ناباوری با. شد گرد هامدستم وارد کرد و بعد رها شد. چشم به ایگهیکرد، فشار د ناله

 !جنابیعال جناب،ی. عالدیقربان. بلند ش -

 نتریکردم؛ اما سرش رو نه! دردناک دایرو پ مامی. گشتم رو جامن، نه صدازدنام. همه یهینداشت؛ نه گر ایدهیفا
به تهوع افتاده بودم. کاش  دنشوندی از. بودم داده دست از رو شون. پاپا، اسکات. همهدمیعمرم رو د یصحنه
 !کاش یا مردم،یمنم م

ازش نمونده بود خارج شدم. جسد سربازا و اژدهاها  یزیچ گهیکه د شیرزما یو لرزون، از مکان اجرا ناتوان
 .رفتممی راه هاجنازه نبی سالنهاطراف پخش بودن. سالنه

 .گرفتم شپی مونخونه طرفبه رو راهم. بود قبل از ترانگار خاموش یزچیهیذهنم،  یوبود که ت نیا گهید زچیهی و

و با  دمیکه در حال مرگ بودن. به خونه رس ییهایزخم هایناله ایفقط دود بود و جنازه  اومد؛ینم صداییچیه
 !ایخشکم زد. ناد یچندمتر یفاصله

 !دیرسیبه من نم ایاز ناد یامیبود. پ دهیفایاما ب رم؛یبگکردم تو ذهنم باهاش ارتباط  یبود. سع نیزم یرو

اژدهاسوار بدون  هیافتاده بود. مرده بود. اژدهام مرده بود.  نیرو زم زخم، از پر آساش. بدن غولدمیدو طرفشبه
 بود؟ یداشت؟ چ یاژدهاش چ

 نمسرزمی. بود مرده حاکمم بودن، مرده اممن مرده بود. خانواده یتحمل کنم... نه، نه. اژدها تونستمینم گهی. دنه
 .کردم هیبه زانو افتادم. داد زدم، گر ای. کنار نادامموندهیتوان باق یزدم؛ بلند، با همه غیغارت شده بود. ج

 :گفت ییکه گذشت، صدا یمدت

 .مشیببر دی. بانببی رو جااون -

 .آره عجله کن -

بودم. اون  یعصبان یلید زده بودم نفسام تند شده بود. خبودن، از بس دا بهیرو چرخوندم. دوسرباز غر سرم
حاال چنان  رفتم،یراه م یبه سخت یکه حت یسربازا دشمن بودن. بلند شدم و به سمتشون حمله کردم. من
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 ،یکی. اونا دوتا بودن و من نممقاومت ک یلیاما نتونستم خ شدن؛ینم فمیکه دوتاشون با هم حر دمیجنگیم
دستم رو  شونیکیبودم!  دختربچههی! اسلحه داشتن و من نداشتم، مرد بودن و من فقط الهسزدهیس دخترهی

 .رو کنار گردنم گذاشت رشیشمش یکی گرفت و اون

 !یریمیم جانیهم ای ا،یشو و با ما ب میتسل ای! دست از تقال بردار. دیموسف یه -

 دیرو ناام شاهکیفردر دیام مردمیم نجایم. اگر ا. قسم خوردرمیحرف حاکم افتادم، قول دادم انتقام بگ ادی به
 :. پلکم رو به هم فشار دادم و گفتمکردمیم

 .امیباهاتون م خب،لهیخ -

رو خودم هم نشناختم؛ از بس داد زده بودم گرفته بود. حلقه رو تو مشتم فشار دادم. انتقام همه رو  صدام
 !همه رو گرفتم؛یم

*** 

شده بود و مردمش با تموم  رانیهم و ایکتوری. ومیدیرس ایکتوریو یبه قلعه یطوالنمسافت  هی کردنیاز ط بعد
 سمت به دستهو دسته کردنیم یرو ط ریمس هیو مغلوب شده بودن و همراه من  میتسل یماورائ هایرونی اون

 .رفتنمی قلعه

 :ستادمیکف پام ا یزیفرورفتن چ با

 !آخ -

 :از سربازا هلم داد یکیسر پام اومده،  ییبتونم بفهمم چه بال نکهیاز ا قبل

 .راه برو -

بود.  ادیز تیبودن. جمع ستادهیکه کنار هم ا میدیرس رایاز اس بزرگی صف به باالخره. دادم ادامه زنانلنگ ناچار
 .بودم دنشیمنتظر د صبرانهیحمله قصد داشت صحبت کنه. اوه آره. ب نیرهبر ا نکهی. مثل امیمتوقف شد

 :گفت ییآشنا ی. صداسوختیم قدرنیرفته تو پام که ا یچ نمیبب خواستمیبردم، م نییپارو  سرم

 .رایساف -

 :. آروم گفتمدمیبا چندنفر فاصله لئو رو د مییجلو فیصدا برگشتم. تو رد طرفبه

 !لئو -

 :دیبه سرووضعم انداخت و پرس ینگاه

 حالت خوبه؟ -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 است؟نجیهم ا لیدن -
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 .دمشیمن ند -

 :زد بیبهمون نه یسرباز

 !نی. حق حرف زدن نداردیخفه ش -

 .نبود جز سکوت اینفرت نگاهش کردم. چاره با

 .شد دهیاز قلعه شن ایزنونه یبعد صدا یلحظات

 !و نادون هیمردم فروما ای -

. از تعجب خشکم زد. زمزمه نستادیایم یسخنران یکه حاکمان برا جاییشد؛ همون دهیقلعه کش یبه باال نگاهم
 :کردم

 .امکان نداره نیا -

 !. امکان نداشت. آخه چرا؟نیآتش یبود؛ همون دختر با موها ایکتوری... اون دختر حاکم واون

 .نیشناسیتون منو م. البته که همهاهمیمن لرد س -

 !نابود شده سالهنیکه چند اهیچه خبره؟ لرد س نجای! ااه؟یمردم اوج گرفت. لرد س نیب همهمه

 :رساتر از قبل ادامه داد یصدا با

چرا  ای امزنده یبراتون سؤال شده چطور دونمی. مدمیم حیرو توض زچیاحمقا! همه نیو گوش کن نیساکت ش -
 ایکتورینداشتن! من، اسکارلت دختر پادشاه و یمن آگاه یهاییاز توانا عرضتونیب یاز حاکما کیچی. همشکلینیا

به هردوشون حمله کنم و شکستشون بدم.  کهدم رو به شکل اون درآوردم. صبر کردم تا امروز رو کشتم و خو
. فقط منم که دستور نیمن هست هایشما، از حاال به بعد برده ی. همهکنهینم یبا من برابر کدومتونچیقدرت ه

به  ی، عذاب و مجازات سختخطا نتری. کوچکدیبپرداز اتیو مال دیصبح تا شب سخت کار کن دی. شماها بادمیم
که تا آخر  نمحکومی تون. همهرنیگیقرار م تریو تحت کنترل پ شنیبه اونجا بُرده م نهها یدنبال داره. اهال

 .دیبمون نیدو سرزم نیعمرتون تو ا

شده تموم  یمحاله! چطور ممکنه؟ چطور راض نی! اوه، اوه اتر؟ی!پتر؟یبلند شد. پ شیطانیش یخنده یصدا
 !بشه؟ دستهم اهسی لرد با و بده کشتن به رو اشهخانواد

که  گهدی نفرو سه تریکه خودش رو شکل اسکارلت کرده بود، به پ اهیبه لرد س کردم،یتعجب باال رو نگاه م با
 .بودن نشیالبد از متحد

 :و هلم داد دکشی رو امسر شونه یسرباز

 !فتیراه ب -

 .بودن کرده نابود رو مونهمه با  تقری. بودن کشته رو هااژدها یحقارت تموم به هانه برم گردوندن. همه با
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با  دیکل، با یدرنظر گرفته شده بود و حاال من، دختر فرمانده یجنگ یاسرا یبردنمون که قبال  برا ینیرزمیز به
پرتمون  یکییکی و کردن باز رو هامون. دستکینمور و تار نیرزمزیهی. تو شدممی مکانهم هیبوگندو و کر یرایاس

و هم  اومدیهم بدم م رااسی و تو خودم جمع شدم. از اون ایرفتم گوشه ن،یافتادم رو زم یکردن داخل. وقت
کنم! سرم رو رو زانوم گذاشتم تا  یکه همراهم آورده شدن خودم رو راض ییبا اونا تونستمیالبته م دم،یترسیم
 .شده بودن لیخوار و ذل قدرنیکه مردمم ا نمی. نبنمینب یزیچ

چقدر گذشت  دونمیشدم. نم شییبایز یرهی. خدیدرخشیو م دادیـغلم باز کردم. حلقه نور م*رو تو بــ مشتم
 :دمیرو کنارم شن یدختر یکه صدا

 !یه -

 :رو مشت کردم و سرم رو باال آوردم. گفت دستم

 نم؟یکنارت بش شهیم -

 .وم گذاشتمرو باال انداختم و دوباره سرم رو رو زان امشونه

 .دمتیاما بارها د ک؛ینه از نزد شناسم،یمن تو رو م -

 :نزدم. ادامه داد یحرف

 .اسمم رزه -

 بود؟ حرفانی. االن چه وقت اکردیندادم، کاش سکوت م یجواب بازم

 ؛ینشستیم شاهکیو کنار فردر یهست یاشراف یاما خب تو از خانواده نمت؛یبب کیدوست داشتم از نزد یلیخ -
 ...ما منا

 :همون حالت حرفش رو قطع کردم تو

 .میشد رینداره، هردومون اس یفرق گهیاالن د -

 :ناراحت نشه ادامه دادم نکهیا یکردم و برا یمکث

 .یرز -

بودن. چندتا  رهیبزنه که در باز شد. سرم رو بلند کردم. همه به در خ یچمپاتمه زد. بازم خواست حرف کنارم
 کسی دنبال. بود وارداتازه نیکه ب دمیرو آوردن داخل. در کمال تعجب لئو رو د دیجد یرایسرباز اومدن تو و اس

 :. آروم صداش زدمگشتیم

 .لئو. لئو -

تموم شدن،  رایاس یاومد کنارم. وقت د،یکره بودم. من رو که د داپی بهش نسبت رو خوب حسچرا اون دونمینم
 :و گفت ستادیاز سربازا وسط جمع ا یکی
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رو فتح کرده. به  نایسرزم نیبزرگ ا یفرمانروا ن،یهست یزندان نجایا نیشیپ هایهانه که از جنگ یسراشما ا -
اتحاد رو امضا کرد  مانیهرکس پ ن،یو وفادار به لرد خدمت کن نیبا ما متحد بش دیتونیشما م اهیفرمان لرد س

 هست؟ ینقضش کنه. کس تونهینم گهید

رو  رنگاهیس یو لوح رفتیجلو م سربازی. باالبردن رو هاشوننفر دستبعد چند یبلند شد و مدت پچاپچ
. همه با تنفر به اونا شدیو خاموش م دیدرخشیلوح م ذاشتن،ی. دستشون رو که روش مگرفتیمقابلشون م

 بردن و در دوباره رونیب نیرزمزی از خودشون همراه و کردن آزادشون امضاها کردن. بعد از جمعکردنینگاه م
 .بسته شد

 :لئو برگشتم و گفتم طرفبه

 ...تو که نجا؟یا یتو چطور اومد -

 :گرفت شینیب یرو جلو انگشتش

 .شش. بهشون دروغ گفتم -

 :ذهنم شدم و گفتم یسؤال تو الیخیب ؟یچ یبرا دروغ؟

 ؟یدیرو د لیدن -

 .اون فرار کرده -

 !فرار کرده؟ -

 من؟رفته بود؟ اونم بدون  لینگاهش کردم. دن شوکه

 ...اون هم کردمیرو تو دلم احساس کردم. من فکر م یقیعم یناراحت

گمم  دیبا خودم فکر کردم شا ل؟یدن یتنهام بذار ینزدم. چطور تونست یحرف گهیدادم و د هیتک واریرو به د سرم
 .کنه دامیاون امکان نداشت که نتونسته باشه پ یقو یکرده؛ اما امکان نداشت. با حواس پنجگانه

 !نامرد لیگلوم رو گرفت. دن بغض

*** 

بودن و نگران  دهی. همه ترسبردیخوابش نم یاز ناراحت کسچی. هدینخواب کسچیه یعنی دم؛یشب رو نخواب کل
 .... و منادیقرار بود سرشون ب ییفرداشون که چه بال

کردم. تنها هدف  کردم. حلقه رو تو مشتم فشردم و سکوت زیلبر نهیقلبم رو از ک ختم،یشب رو اشک ر تموم
 کردمیصبر م دینداشتم. با قدرتیچیلرد؛ اما نه االن. نه االن که ه یشده بود به انتقام. نابود لیمن تبد یزندگ

 کردمیم یکنن. کار یقالب ته دنمیو گروه ظالمش با د اهیلرد س روزهیکه  قوی قدربشم؛ اون ترقوی و ترتا بزرگ
سرش رو از تنش جدا  رحمیچیهبی من وقتجات جونش التماس کنه. اونن یکه لرد جلوم زانو بزنه و برا

که با مادرم انجام داد. درست  کاری. درست مثل همونکردمیم زونیآو ایکتوریو یدروازه به هاو تا مدت کردمیم
 .رو از تنش جدا کرد یکه اون سر مام یتبا همون شقاو
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 .در باز شد و چندسرباز وارد شدن هویکه  مدادیهم فشار م یدندونام رو رو فکرانیا از

 .ما اسرا یهمه م،یکردیمشهود نگاهشون م ینفرت با

 افتی. لباس درنیربگی رو تونو صبحانه دیستی. به صف بارونیب دیایب یکییکیو  دیبسه، بلند ش یتنبل گهید -
 .نی. عجله کندیکار آماده ش یو برا دیکن

 کیسخت بود. بزرگ و کوچ یلیمن! تحملش خ ی. خداکردنیهامون رفتار مکردن، با حقارت تمام با بلندمون
 !. صبحانهمیپشت سر لئو به راه افتاد ی. لئو پشت سر من و رزکردنیرفتار م جورهیو با همه  شناختنیهم نم

 گید هی پاپا؛ اما حاال، یرانهگیو نگاه سخت یمقابلم بود. صورت خندون و مهربون مام یمجلل زیصبح م روزید
سهم من رو دادن،  یتو دستامون. وقت ذاشتنیم ظرفیچهی بدون که بود داغ و پزآب یهاینزمیبیبزرگ پر از س

رو  شینزمیبیبرگشت و س عی. لئو سرومدیدرنصداش  یاما رز طور؛نیاز سوزش دستم ناله نکردم، لئو هم هم
 دهیکه قبال  ازش د ییزایاز لئو سربزنه؛ با توجه به چ رفتار نیا کردمیگرفت. نگاهم رو ازشون گرفتم. فکر نم

 .بودم

 کرده جمع هاخونه و هاکه از خرابه ایکهنه یبود؛ لباسا ایدن زیچ نیترمسخره دادنیکه بهمون م هاییلباس
 رو اشنشسته بود و صبحانه ییرو روش گذاشتم تا کمتر دستم رو آزار بده. هرکس جا ینزمیبسی. بودن
 .میداشت نهیتو س یقیعم یرداد مون. بغض داشتن. همهخوردنیم هیبا گر ایلیکه خ دمیدی. مدخور می

کار در معدن  یراه مقدار،یب هاییبرده به مونهمه شدنلتبدی و لباس کردناز خوردن غذا)!( و عوض بعد
خودم  یدم و با حلقه برالباسم کن یپارچه نییاز پا یفی. ردبردنیم گهید یرو به جاها ای. البته بعضمیشد

 .ندشینب یتا کس امقهی تو انداختمش. ساختم بندگردن

 کار قدرتازه از منِ دختربچه همون م،یکار تو معدن رو نداشت یخب اکثر ماها تجربه م،یشب سخت کار کرد تا
 .سالهمرد چهل هیکه از  دنیکشمی

. زخم گرفتیدرد م یلی. خزدنیحاشون کتکم مکار کنم، با سال تونستمینم گهیو د شدمیخسته م هروقت
 .سالحا رو ساخته بود نی. حتما  لرد خودش اگرفتیدرد م یلیاما خ کرد؛یکبود نم شد،ینم

 رهیافتادم و کتک خوردم، لئو با شتاب به سمتم امد و خواست جلوشون رو بگ نیزم یرو یکه از خستگ یاول بار
 :زدیاد مهم د یکه خودش هم گرفتار شد. رز

 !نیبا شمام ولش کن ه؟یاون ک نیدونیم نش؟یبزن نیکنیچطور جرئت م -

 .وپاهاشوندست ریهم افتاد ز اون

 یابقای کردنجمع یهم برا روزهیقطع درختا، و  یجنگل برا روزهیمعدن،  روزهی بردنمون؛یم جاهی هرروز
 .هاخونه یشدهبیتخر

 نجایپر بود. گفت ا یجنگ زاتینشونم داد که توش از انواح سالح و تجهرو  یمخف نیرزمیقبل پاپا ز هامدت
محافظت از  یو خودشون رو برا کننیم نیتمر نجایاونا ا گفتیمخصوص شاهه. م یسربازا یسر   گاهیمخف

داشت  یمخف ی. چندتا در وروداشتنمقابله با لرد رو ند ییاونا هم توانا ی. افسوس که حتکننیپادشاه آماده م
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ما  یوسط خونه یکیتو جنگل و کنار رودخانه،  یکیاطراف معدن.  شیکی. شدنیهانه باز م جایهیه هرکدوم ک
 .هم به قصر راه داشت یکیو 

فرار کنه. و  تونهینم یو مطمئن بودن کس دادنیسربازا کم شد،؛ چون مرزها رو کامال  پوشش م یمراقبتا کمکم
اما جز  وستن؛یبعد به من پ یهم کم ی. لئو و رزکردمیم نیو تمر رفتمیم گاهیبه مخف آوردم،یم ریگ یمن تا وقت

که فکر نابودکردن  یاما ما نه، مخصوصا  من. من دن؛دییم الخیبودن و ما رو خوش دی. ناامومدین کسی تاما سه
 .ترو مصمم تریقو یکرد به انسان لمتبدی آروملرد آروم

*** 

 بعد سالده

و  دمیبه سرش کش یروش رو بستم. دست یزیتم یگذاشتم و با پارچه یاِد یدست زخم یرورو  یاهیگ یدارو
 :گفتم

 .شهیدستت خوبِ خوب م یصبر کن کمهی -

 .رایساف سوزهیم یلیخ -

 .شهیآروم م ی. دردش به زودیهست یایاما تو که پسر قو دونم؛یم -

 .به سرش زدم و بلند شدم ایـوسه*بـ

 کسچینشستم. ه یتخته سنگ روی. کردم کج چادرم طرفرو روشن کرده بود. راهم رو بهمهتاب قرارگاه  نور
دستم نکرده  وقتچی. هدیدرخشینور ماه م ریآوردم. ز رونیبردم و حلقه رو ب امقهی تو رو دستم. نبود اطرافاون

 .بودمش

پس  ه،یک ونستمدیرو پشت سرم حس کردم. م یبودم، حضور کس رهیخ شیکه به درخشندگ طورهمون
 .تخت سنگ نشست و نگاهش رو به حلقه دوخت یبرنگشتم. کنارم رو

 ؟یکنیفکر م ی: به چلئو

 :زدم یحیو لبخند مل دمیکش نینگ یرو رو شستم

 کنم؟یفکر م یبه چ شهیهم -

 ش؟یکنیدستت نم وقتچیچرا ه -

 :جواب دادم یو با مکث کوتاه دمیکش یقیعم نفس

 .که دستم بکنمش ستمین قیو ال یقو قدرینهنوز او کنمیاحساس م -

 .دادی. وگرنه شاه اون رو به تو نمیقشیاما تو ال -

 .فتادیدست لرد م دینبا حلقهنیاونجا نبود تا بهش بده؛ چون ا ایگهیرو به من داد؛ چون کس د نیشاه ا -

 :گرفت رو امرو دراز کرد و سرشونه دستش
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پس پادشاه  شناسه؟یقلب صاحبش رو م حلقهنیا ی. مگه به من نگفتیفکر کن طورینیا دی. تو نبایه -
 اومدهیبوده که از تو خوشش م نی. واسه همدادیوگرنه اون رو به پسرش م یهست آدمی جورتو چه دونستهیم

 .رایساف

صورتم گذاشت و سرم  ی. دستش رو روگفتمی اون که بود طورحرفش نداشتم. کاش همون نیا یبرا یجواب
 .صورتم افتاده بود یکه امروز موقع کار رو یکیزخم کوچ یرفت، رو نییرو برگردوند. چشمش پا

 شده؟ یصورتت چ -

 :صورتم کنار زدم یرو از رو دستش

 .ستین یزیچ -

. از کارش دیپرسیرو م لشیدل دید یبدنم م یرو کیکوچ زخمهیتا  شهیجام بلند شدم. ازش فاصله گرفتم. هم از
 .ماها بود. حضورش رو پشت سرم حس کردم نیب زیچ نیتریعاد شدنیزخم .شدمیکالفه م

 ...خوامیمن... من م رایساف -

 :کرد و ادامه داد یکردم. مکث لیبه راست ما یرو کم سرم

 .یچیه -

که آسمون رو فرا گرفته  رنگیسرخ یشدم. به هاله رهیو به روبرو خ دمیکش یقیکرد و رفت. نفس عم گردعقب
تصورشم  یاوه نه... حت افتاد،یدستش م حلقهنیبود. اگر ا اهیلرد س یثانهیخب یهایکه حاصل انرژ ایالهبود؛ ه

هم داشتم. محافظت از حلقه!  ایگهید یفهوظیهی. پس من کردیبه جهنم م لیرو تبد ایوحشتناکه. اون کل دن
 :گفت ییم؟ صداازش محافظت کن تونستمیچطور م یمحدود انسان هایرویاما من با ن

 یاز اعضا یکی یتونمی حلقه اون یتو با قدرتا ؟یریتو رو مجبور کرده انتقام بگ یاونو دستت کن. ک را،یساف االی -
 .شهیمال تو م زچیهمه ،یمهم حکومت لرد بش

 :گفت ایگهید یصدا و

. به گذشته فکر کن. تیشکست دادن لرده، نه منافع شخص برای فقط حلقه اون ،یاز اهدافت دور بش دینبا -
و به لرد  یاونا رو فراموش کن یهمه یخوایرو غارت کرده، چطور م نتسرزمی و کشته رو تاون تموم خانواده

 ی... حتیریرو پس بگ ایکتوریو ،یریگهانه رو پس ب ،یمردم رو نجات بد یتونیحلقه م نیتو با ا ؟یوندیبپ
 .آلوده بشه دیاطراف رو. قلبت نبا ینایسرزم

. درآوردم رو حلقه و کردم باز رو بندم. گردنکردنیم دادیتو سرم دادوب شهیافکار هم جورنیرو تکون دادم. ا سرم
 .امتحانش نکرده بودم بارمهی حتی من

 .بردم طرفشرو باال گرفتم و حلقه رو به دستم

 را؟یساف -

 :بود. لبخند زدم یدستم رو مشت کردم و به عقب برگشتم. رز عیسر
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 !یه -

 :و جلو اومد دیبلندش کش یبه موها یدست

 ؟یکردیم کاریچ یداشت ؟یستادیچرا تنها وا -

 ؟ی. تو کجا بودکردمیداشتم فکر م -

 .کننیاطراف. دارن شام رو پخش م نیهم -

 .امیخوبه. تو برو منم االن م -

 .رسهیبهت نم یزیوگرنه چ ا؛یایباشه. زود ب -

بود. بعدا  هم  ادیانداختم. وقت ز ایگهیدستم رو باز کردم و به حلقه نگاه درو تکون دادم و اون رفت.  سرم
 .امتحانش کنم تونستمیم

. رفتنیجلو م واشیواشیبودن و  ستادهیصف ا یرفتم، طبق معمول همه گرسنه و خسته تو هیسمت بق به
 .نفر لئو بود. متوجه حضورم شد؛ اما سرش رو برنگردوند نیآخر

 !زدنیرو کتک م ی. نگهبانا داشتن اِدنمیله سرم رو کج کردم تا جلو رو ببدادونا یصدا با

 یبرام عاد زایچ جورنیا وقتچهی ست؟سالههشت یپسربچه هیچه وضع رفتار با  نیبه جوش اومد. ا خونم
 :شد حلقه بازوم دور لئو دست اما رفتم؛ طرفشون. بهشدینم

 .دخالت نکن -

 :نگاهش کردم براق

 زندِش؟یچطور م ینیبیت نکنم؟ نمدخال -

 .کنهیفقط خراب م کنه،یرو حل نم یزیرفتن تو چ -

 :دمیدندون غر یال از

 .و نگاه کنم ستمیخراب بشه تا با دمیم حیترج -

. خطاب به دونگهبان روبروم دمشیرفتم. دستش رو گرفتم و عقب کش یو به سمت اِد دمیکش رونیرو ب دستم
 :گفتم

 دش؟یزنیچرا مچه خبرتونه؟  -

 :نام داشت گفت نیکه آلو سرپرستشون

 .ینیبیبد م شهیتو کار ما دخالت نکن، وگرنه مثل هم ؟یبردار کاراتنیدست از ا یخوایم یبازم تو؟ ک -

 :گفتم درآریلحن حرص با
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شده  یکه برام عاد دمیطعمش رو چش قدرینیا ن،ی. منو از سالحاتون نترسوننیاحمق مشتهی تونشما همه -
 .باشه

از دور  ییصدا ایاما قبل از واردشدن هرضربه د؛دوی طرفمبه لئو بهم، بکوبه تا آورد باال رو مانندشچوب سالح
 :اومد

 .صبر کن -

 !سرم رو برگردوندم. اوه. ادوارد تیهمون عصبان با

 .خودش شیعقب پ دشیرو پشت سرم پناه دادم؛ اما مادرش کش یاِد

صورتش رو پوشونده بود.  طرفهی شیمشک ی. موهایواقع تکارجنایهیبود؛  اهیوه لرد سگر یاز اعضا یکی ادوارد
 .پشت سرش شنلهیو  اهیلباس س

رو فراموش کرده بودم. با  زچیهمه تعصبانی اما من تو اون طور؛نیهم هم هیبهش احترام گذاشتن، بق نگهبانا
 :هبان گفتبه سرتاپام کرد و خطاب به نگ ینگاه ستاد،یفاصله ا یکم

 ن؟یدیرو درست انجام نم تونفهیچه خبره؟ وظ نجایا -

 .بود زیتمسخرآم لحنش

 .کنهیدختر دخالت م نی. امیدیرو انجام م مونفهی: قربان ما وظنیآلو

 ها؟بچه زدنکتک ه؟یشما چ یفهیهه. وظ -

 .فتکه پشت مادرش سنگر گر  دمیچشم د ی. از گوشهدیچرخ یادوارد به سمت اِد نگاه

 !کتک بخوره؟ دبای هم حاال کرده، کار حاال تا صبح از بچه، اون -

 .نکردم کاریچهی. اومد طرفمو به دیخند

 !چارهیب ی: کوچولوادوارد

 :انگشت سرم رو باال آورد هی با

 ؟ییاالن کجا یدونیتو م -

شدم. دوباره  زتی نگاهش تو و دادم فشار هم به رو هامـب*دارم بهش بگم؛ اما تنها لـ یهرچ خواستیم دلم
 هاشزانو نشست و دست هیرو گرفت و آوردش جلو. جلوش رو  یو مادرش رفت. دست اد ادی طرفو به دیخند
 .اون گذاشت هایشونه روی رو

 گذره؟یبهت سخت م نجای: اادوارد

 .کرد نییاما سرش رو آروم باالوپا د؛یلرزیاز ترس م یاِد

 ؟یبر نجایاز ا خوادیدلت م -
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 .کردنیبازم سرش رو تکون داد. همه تماشا م یاِد

امتحان  یو برا میبود دهیزد که تا به حال ند رونیب یو درخشان زیت هایغیجاش بلند شد. کنار دست راستش ت از
 :رو از تنش جدا کرد. داد زدم یحرکت سر اد هیتو  دش،یسالح جد

 !نه -

پسرش به زانو افتاد. نفسم  سریبدن ب یباال زنانغیجحرکت نداشتم. همه خشک شده بودن. مادرش  قدرت
 .زدیحبس شده بود. خون هنوز از بدنش فواره م نهیتو س

 بره؟ نجایهست که دلش بخواد از ا ی: بازم کسادوارد

 .هنوز خشک بودن همه

 .دستش فرو رفتن یغایت

 داره؟ یاعتراض ی. حاال کسنهیا هر اعتراض ی. سزانیتا برده باش نی. شما خلق شدستیاعتراض ن یجا نجایا -

 .بود یاد جونیبه بدن ب نگاهم

 .شد کینزد بهم

 .خورهیکتک نم گهید ه؟ینظرت چ زم،یخب عز -

 یکه رو ایمسخره لبخند با زمانهم حرفنیبودم. بعد از ا ی. من فقط مبهوت ادکردمیمن اون رو نگاه نم اما
 .فتاطرافش ر  سربازای با دوباره بود، هاشـب*لـ

 :فرستادم رونبی رو نفسم دوباره. زد حلقه هامدادم. اشک تو چشم رونبی رو امشدهحبس نفس

 .نه -

از نفرت و  ،یاز ناباور ت،یاز عصبان دم؛یلرزمی. کرد پنهان ـوشش*آغـ تو رو سرم و گرفت رو امسرشونه لئو
 !من یمن! خدا یانتقام. خدا

*** 

 لئو

براش گرون تموم  یبه اطرافش نداشت. انگار مرگ اد یتوجه عنوانچیبه ه بود که رایساف شیحواسم پ یهمه
 .وضع نیداشتم جز کشتنش! اون هم با ا یدرکش کنم. انتظار هرکار تونستمیشده بود. م

 :گرفتم رایرز نگاهم رو از ساف یصدا با

 .لئو -

 بله؟ -

 ؟یایبا من تا رودخونه ب شهیم -
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 .شدم کیداشت. تبر رو کنار گذاشتم و بهش نزد یزریبرداشته بود و خون یقیبه دستش افتاد. زخم عم نگاهم

 ؟یکرد کاریبا خودت چ ،یه -

 ؟یای. باهام مدمیحواسم نبود دستم رو بر -

 :کردم و گفتم رایبه ساف ایگهید نگاه

 .میبر ایباشه ب -

 :گفت میشدیدرختا که رد م یال از

 درسته؟ ییرایتو نگران ساف -

 .رهیگیبه خودش سخت م یلیآره. خ -

-  ِ  ...یفرارشو عمل ینقشه خوادیم یک

 :گرفتم و گفتم مینیب یجلو انگشتمو

 !ترواشیشش.  -

 !اوه. متأسفم -

 :آورد ترنییرو پا صداش

 کنه؟ شیعمل خوادیم یک -

 .گهینم یزی. به من چدونمینم -

 .دادم نگم حیو من هم ترج دونستینم یزیحلقه چ یهیاز قض رز

 !شده مونینکنه پش -

 .شهینم مونیپش وقتچیاون ه ؟یرز یگیم یچ -

 ه؟یپس معطل چ -

 .نییپا اریهمه بفهمن صدات رو ب یخوای. درضمن اگه نمیاز خودش بپرس یتونیم -

 .نگفت. به گمونم ناراحت شد یزیچ گهید

 .میگشتیانا برمنگهب یقبل از سرکش دینبود. همه مشغول کار بودن، ما هم با یرودخونه کس کنار

 .کردم باز رو دورش آلودخون ی. دستش رو گرفتم و پارچهمیرودخونه نشست کنار

 .آخ -

 سوزه؟یم -
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 .آره -

 .اومدنمی بند خونش اما شستم؛ رو دستش آرومآب رودخونه فرو کردم و براش آروم یرو تو یخون یپارچه

 .ارمیرو بند ب تیزریخون دیبا -

قدرتام کار کرده  یرو یلیخ سالدهنیا یشدم. تو ترکیانداختم و بهش نزد یاطراف نگاه رو تکون داد. به سرش
فرارمون به  هایتموم نقشه شد،ینفهمه. اگر دروغم برمال م یتا کس کردمیازشون استفاده نم ادیبودم؛ اما ز

 .خوردیهم م

زخمش به  یباال یکم یبردم و با فاصله. کف دستم رو جلو رنگیسرد و آب یشعلههی کردم؛ وررو شعله دستم
 .حرکت درآوردم

 .برهیم نیدردت رو از ب نیا -

 یپارچه اون عیبا حرارت و داغ. سر بارنای و کردم ورشرو مشت کردم تا شعله خاموش شد. دوباره شعله دستم
اهش کردم نگ یرچشمی. زکردمیرو حس م زشیزخمش بستم. تموم مدت نگاه ت یرو خشک کردم و رو سیخ

 :و گفتم

 شده؟ یزیچ -

 :رو گرفت نگاهش

 .. ممنونمیچینه، ه -

 :رو گره زدم و بلند شدم پارچه

 .میبلند شو بهتره بر گهیخب د -

 :که برداشتم ساعدم رو گرفت یقدم نیاول

 .صبر کن -

 :بود انداختم و گفتم دهیچیبه دستش که دور ساعدم پ ینگاه

 ؟یچ یبرا -

 :سادیوا جلوم

 .بهت بگم یزچیهی خوامی... ممخوایم -

 ...زود برگرد دیرز ما با -

 !من دوِست دارم لئو -

 :مکث کردم تا حرفش رو بفهمم، بعد گفتم یکم

 !؟یچ -
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 :گفت و گذاشت امـه*نـیـ*سـ یرو رو شیزخم دست

 ...بهت بگم؛ اما خوامیم وقتهیلیدوست دارم لئو، خ -

 گرفته؟ تیشوخ -

 .با تو باشم خوامیردم نکن. من م کنمیباور کن لئو. خواهش م .گمینه. دارم راست م -

جلوم و من رو  دیپر دفعههیگرفتم؛ اما اون  شیآوردم و راه برگشت رو پ رونیزدم، دستم رو از دستش ب پوزخند
 :گفتم نیو خشمگ یزود به خودم اومدم و هلش دادم عقب. عصبان ی. اول خشکم زد؛ ولدیـ*ـوسـ*بـ

 ؟یکنیم کاریچ -

 :رو نرفت. دوباره جلو اومد از

 ؟یکنیلئو! آخه چرا باور نم کنمیخواهش م -

 .ندارم ایرابـطه چیه یبه برقرار یلیمن تما -

 :اومد جلوتر

 !بگو لشوی. چرا؟ دلکنمیخواهش م -

 :دمیغر ایدورگه یدرآوردم و با صدا نهیرو به حالت گرگ هامچشم

 !بس کن -

 .بترسونمش خواستمیمد. خودش باعث شد. من نمو زبونش بند او دیترس

. تبرم رو برداشتم و خشمم رو نمشیبب ندهیتا چندساعت آ خواستیاصال  دلم نم ه،یبق شیبرگشتم پ تندتند
 .کردم یدرخت خال یسر تنه

*** 

 رایساف

 ازشون بازم اگه که بودم مطمئن من اما بودن؛ قبل از ترزدهغم و تربودن. همه ناراحت گهید جورهیهمه  شبش
بردارن!  ینجات خودشون قدم یکه برا دنیترسینبودن. م یبازم حاضر به همکار کردم،می کمک درخواست

 !یعاقبتشون بشه مثل اِد دیکه شا دنیترسیم

 !به مرگ؟ دادنیم حیاوضاع رو ترج نیبا ا یزندگ یعنی. کردمینم درکشون

. اومدنمی خوابم ابدا   و اصال   اما کردم؛ رو کاردراشون رفتن. منم همونخواب به چا یاز خوردن شام، همه برا بعد
صورتم به حرکت  جلوی و کردم باز رو بندمنشستم. گردن نیزم یو وسط چادر رو دمیکش نییچادرم رو پا یپرده

 .درآوردم
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ارزشمنده.  یلیخ حلقه نی! اکردمش؟یدستم م بارهیاگر  شدیم یشدم. چ رهی. بهش خدیدرخشیم شهیهم مثل
 .بارهیفقط  را،ی. زودباش سافادیبا قدرت ز

احساس  چیانگشتم فرو کردم. ه یتو یآوردم و به آروم رونشبی بندگردن یرو به اطراف تکون دادم. از تو سرم
 .بازی العادهبود؛ اما فوق یمعمول یحلقه هینداشتم. درست مثل  یخاص

 یی. صدادیدرخشیم دادمیاال آوردم و بهش نگاه کردم. حرکتش که م. دستم رو بدمیخواب نیزم یپشت رو از
 :گفت

 .ادیچقدر به دستت م نیاز اولم مال تو بوده، بب حلقهنیا را،ینگاهش کن ساف -

 :خطاب به خودم زمزمه کردم کالفه

 !خفه شو -

 .که خوابم برد دیطول نکش ادیو چشمام رو بستم. ز دمیپهلو چرخ به

*** 

 .اطراف رو پر کرده بود. دود اطراف رو پوشونده بود ادیفرو  غیج یصدا

که  ی! همون زمانشیرزما یبودم، محل اجرا شپی سالده هایوسط خرابه قا  یتعجب دوروبرمو نگاه کردم. دق با
 جاو همه کردنیپرت م شیدرحال پرواز بودن. آت کرپیغول یسرم نگاه کردم. چنداژدها یلرد حمله کرد. به باال

رو که در حال فرار بودند بلند  یمردم زشونیت هایو با چنگال شدنیم کینزد نیبه زم ی. گاهسوزوندنمی رو
 .انداختنشونیباال و از ارتفاع م بردنی. مکردنیم

 !کردم؟یم کاریچ نجایمن! من ا یخدا

آسمون  یاهسی به که بزرگ و آساغول یاژدها هیاژدها توجهم رو جلب کرد. نگاه کردم. تو آسمون،  هی رینف یصدا
و داد مردم  غیرو که با ج شیطانیش هایقهقهه یاما صدا دم؛یدنمی درست رو اش. سوارهزدیشب بود بال م

. متوجه بودم که خوابم؛ اما دمیفهمی. و حدسش سخت نبود که اون لرده. انگار مدمیشنیشده بود م یقات
 دهیرو ند اتفاقاتنیبود؛ اما من ا یواقع شتریهم ب تی. از واقعخواب نبود، کابوسم نبود دمیدیکه م ییزایچ

 !بودم

شده  جی. گدیدیمن رو نم کسچیاما... انگار ه دم؛یدیسرم اومده. من همه رو م ییچه بال دمیفهمینم اصال  
 .بودم

د، با دم بزرگش اوم نییکه پا دمیلرد رو د اهیس یمخصوص رفتم. در همون حال اژدها گاهیبه سمت جا اریاختیب
 .ختنیفرو ر اشیو صندل وارهیوارد کرد و نصف د یچوب یوارهیبه د ایبود ضربه دارغیت گرزهی هیکه شب

 .شد جمع هامتو چشم اشک

رو حس  یسوختگ یبو یمن نداشت و من حت یرو یریاطراف، تأث اهیو س ظیمخروبه شده بود. دود غل گاه،یجا
 .کردمینم
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 .ایکتوریکردم. حاکم و داپی رو صدا منبع. رفتم طرفش. نگاهم رو چرخوندم و بهدیرس به گوشم ایناله یصدا

 .بکشه رونیچوب ب کهیتهی یداشت پاش رو از ال ی. زنده بود و سعستادمیسرش ا یباال

 .جنابیعال -

 :نشون نداد. دوباره و بلندتر صداش زدم یواکنش

 .جنابیعال -

 دستم اما بذارم؛ اششونه رو تا کردم دراز رو دستم. ستبود؛ اما االن زندهبودمش مرده  دهیکه من د موقعاون
 .لمسش کنم تونستمنمی. کردم تکرار رو کارهمون تعجب با. شد رد ازش

 :گفت ایبلند زنونه یصدا

 !امیلیو -

 ...هم البد امیلوی و. بود لرد طرف از صدا و اون اومدمی ما طرفو ترسناک لرد به اهیس یرو چرخوندم. اژدها سرم

 ...امیلیهمون و ای ا،یکتوریحاکم و یروبرو قا  یو هوا متوقف شد. دق نیزم نیب اژدهاش

 .رفتم عقب

 یی. موهاش طالرکردنیی. صورت لرد شروع کرد به تغدنیگردن اژدها خواب یرو ز،یت هایغهی. تستادیاژدها ا یرو
 .نشست هاشـب*رو لـ یطانیلبخند ش هیکرد.  دایرو پ گهید زنهیشد و صورت  رنگکمیلیخ

 .گردنش راه رفت و جلو اومد یرو ن،یزم یراه رفتن رو یگردنش رو خم کرد و لرد به راحت اژدها

 !: سلنا؟امیلیو

 هی کردمیطبق لقبش فکر م یبودم؛ ول دهیرو ند شیواقع یاسم لرد بود؟ تا به حال چهره ه؟یک گهیاون د سلنا؟
 !مَرده

 !دیدی. چقدر خوب که من رو نمترسوندیاژدهاش من رو مروشن  هایچشم

 .گذرهیم دارمونید نیاز آخر یادی. مدت زلیسالم و -

 ؟یتو... تو چطور زنده موند -

 یرو که با من کرد یو اومدم انتقام کار نجامیکه من االن ا نهی. مهم ازمینداشته باش عز یاوه، به اونش کار -
 .کار توئه یسزا نیو نگاه کن. ااطرافت ر ن،ی. حاال ببرمیبگ

 !یطانیش هیتو  -

 .رو گرفت امیلینشست و با دستش گردن و زانوهیرو  ستاد،یسرش ا یاومد و باال نییرو سر اژدهاش پا از

زن انسان و  نای خاطر. بگو چرا؟ بهیرفتیمنو نپذ ،یتو ردم کرد یشدم. از وقت طانینبودم، ش طانیاما من ش -
 !یاقتیلیب یلی! خمصرف؟یب
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 .شدیم ترنخشمگی لحظهبهلحظه لحنش

 من از هرلحاظ برتر بودم. بگو، بگو چرا؟ -

 :بود ی. درد داشت. زخمدینال امیلیو

 .یخواستمی رو هاحلقه ،یخواستیحکومت رو م ،یخواستیتو... تو منو نم -

 !ها؟حلقه

 یلیو بعدم خ یکرد لیتبد طانی. تو منو به شیکستمن واقعا  دوست داشتم؛ اما تو قلبم رو ش ،یکنیاشتباه م -
مردم  نیا یمن نمردم. االن برگشتم تا تو رو نابود کنم و انتقامم رو از همه ،یاما اشتباه کرد م؛یراحت کشت

 .تنیخاصیب انسانهیکه فقط  ییکه مثل توئن و هم اونا ییهم اونا رم،یبگ

 .تمرف ترعقب قدمهیرو گرفت.  امیلیراست و دست

 .ستهیمقابل من با تونهینم کسچی... هکسچیه گهیو د شهمی من مال هم هاو حلقه -

 :کرد و گفت یزیتمسخرآم ی. لرد خندهارهیب رونیدستش رو مشت کرد تا نتونه حلقه رو ب امیلیو

 !ایهودهیاوه. چه تالش ب -

رو از مچ  امیلوی دست زدنهم به چشم هیزد و تو  رونیقرمزرنگ ب یسرخ شدن. از توشون اشعه هاشچشم
 .آورد رونیقطع کرد و حلقه رو از دستش ب

 .به تمام معنا بود یوحش هیدهنم رو گرفته بودم. لرد  یجلو

 .شده بود یو خون از دستش جار دیکش ادیرو دستش کرد. حاکم از درد فر حلقه

 کجاست؟ یکیاون  -

 :رو گرفت و گفت اشقهیجواب نداد. لرد  امیلیو

 جفتش کجاست؟ دمیپرس -

 :. لرد تکرار کرددیدردآلود خند امیلیو

 حلقه کجاست؟ نیجفت ا -

 :سرش رو به اطراف تکون داد و در همون حال که خنده به لب داشت گفت حاکم

 !سلنا یاریرو به دست نم حلقهنیجفت ا وقتچی. هیرسنمی تبه خواسته وقتچیتو ه -

 !نمتیبیجهنم م ی. تودید میهه! خواه -

حاکم فرود  ینهیبه س ضربهیو  دیکش رونیرو از پشت کمرش ب رشیرو رها کرد و بلند شد. شمش اشقهی
 .آورد
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 !اوه نه -

 هی حلقهنی. پس ادیدرخشیاز کشتنش دوباره سوار اژدهاش شد و پرواز کرد. به دستم نگاه کردم. حلقه م بعد
 .جفت داره

. دیدیاما اون نم دم؛یدینگاه کرد. من حلقه رو م شاهکیفردر هایدستبه  یرو دنبال حلقه گشت. حت جاهمه
 .شده بود دیلرد و افرادش ناپد یانگار برا

 !نشد؟ دیناپد امیلیو یچرا حلقه پس

رو  شدنبیغ تیقابل یکی. و اونکننیرو کامل م گهیجفت هستن. جفت هستن؛ چون همد نیهم یبرا دیشا
 !بشه؟ بیغ دیکه با دونستیز کجا ما حلقهنیا ،ینداره. از طرف

 قا  یافتادم. دق نیزم ی. تعادلم رو از دست دادم و رودیو چرخ دچرخی جاکرد. همه رییاطرافم تغ یفضا ناگهان
 .که افتادم، چرخش متوقف شد ایلحظههمون

 !ایکتوریقصر بودم. قصر و یمن تو حاال

. دیکوبیتخت م یدسته یو تندتند رو یبا ناخنش عصبنشسته بود و  یتخت پادشاه یخودش رو یبا چهره لرد،
 :جلو رفت و گفت تریپ

 .میکنیم یمردم رو بازرس یما همه ،یباش یعصبان قدرنیا ستیالزم ن -

 .از جاش بلند شد برافروخته

 .امکان نداره ؟یگیم یدار ی. چتریساکت باش پ -

 .دمیچرا؟ من اونو بارها و بارها دست پدرم د -

 .شهینم گهیاما االن د ه؛یاون چ یدونستیتو اصال  نم ،یبرش دار یخواستیچون نم ش؛یدید -

 .یگیم یچ فهممینم -

دست  میکه حلقه دستشه کشته بشه؛ اما چطور بفهم کسی که اون میریپسش بگ میتونیم یفقط در صورت -
 !همه رو کشت شهی. نمهیک

 .زدیمضطرب قدم م لرد

 .بده حتوضی ترخواهشا  واضح -

 :جلو رفت و گفت ادوارد

داره، اگر  یکه صاحب داره و صاحبش قلب پاک یتا زمان ،یکینیدارن. درمورد ا یبه خوب لیحلقه تما دوتانیا -
ماست  اریکه در اخت ینی! اشهیم دیناپد فتهین یدست بد نکهیا یقدرت و داشتنش اونم برا یطمع کنه برا یکس

 نفرههیحتما  دست  میکن داشیپ میتونیهم که پنهان شده و ما نم یکیشه. اونرو نداره که پنهان ب تیقابل نیا
ازش استفاده نکرده و  ایخودش رو پنهان کرده  ایکه داردش  یسخته، اون آدمنیا داکردنیبا قلب پاک، و پ
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درت لرد حلقه نباشه، ناقصه. ق نیکه جفت ا ی. تا وقتهیهمه برده دست ک نیا نیب ستیمعلوم ن دتش،ینپوش
 .کنار هم باشن ردوشونکه ه شهیکامل م یوقت

 .دمیاز خواب پر هویتو سرم اکو شد و  صداش

جام نشستم. به اطرافم نگاه کردم. هنوز شب بود. به دستم نگاه کردم. حلقه همچنان تو انگشتم بود. تموم  سر
 .ودش از عمد اونا رو نشونم دادهحلقه خ نیا کردمیداشتم. احساس م ادیبودم به  دهیرو که د ییزایچ اتیجزئ

 یاما وقت دادم؛یلرد رو شکست م دی. باگرفتمیحلقه رو پس م دیرو لمس کردم. من با نشیانگشتم نگ با
 .ی. نه منِ تنها، نه با کمک لئو و رزشدمینم فشیپس حر ستیقدرتش کامل ن حلقهنیا

سرخ دور قصر لرد  یهاله ترنییپا یوشن کرده بود. کمرو ر نیرفتم. نور ماه زم رونیرو درآوردم و از چادر ب حلقه
 .شدیم دهید

 .یبرگرد ینتون وقتچیه گهیکه د یطور دم؛یرو مشت کردم. باالخره شکستت م دستم

 داره؟ ییهاییچه توانا حلقهنیمهم تو ذهن بود. ا یلیسؤال خ هی و

*** 

 رفتنیکه به جنگل م ییاز ما جدا شد و با اونا یرز. میمعدن شد راهی و انداختم بندبعد حلقه رو به گردن روز
 .کردیرو نم کارنیا وقتچیچش بود. ه دمیهمراه شد. نفهم

و لئ طرفانداختم و به نیزم یدستم رو رو یشهیرفتن، ت یسرمون بودن، کار کردم. وقت ینگهبانا باال یوقت تا
 .رفتم. اونم تو فکر بود و متوجه اطرافش نبود

 .لئو -

 :دچرخی طرفمو به دیاز کار کش دست

 بله؟ -

 .رو امتحان کنم. الزمت دارم یزیچ هی دیمن با -

 .گذاشت نیزم یرو رو شهیکرد و ت ی. به اطراف نگاههیمنظورم چ دیفهم

 .میبر -

به مشعال کرد  ای. لئو اشارهمیوارد شد عی. سرگاهیمخف یبه سمت درب ورود میو رفت میهم معدن رو دور زد با
 :. گفتممیستادیا گاهمخفی وسط. شدن ورشعله شیماورائ یروینا با نو او

 .شهیچطور فعال م ایداره  ییچه قدرتا دونمینم یعنی. فتادین اتفاقیچیحلقه رو امتحان کردم؛ اما ه شبیمن د -

 ؟اتفاقیچیه -

 :کردم فیخوابم رو براش تعر یماجرا
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 !رو بهت نشون داده؟ تشیحلقه واقع یعنی -

 .آره -

 .بده شیفعال بشه و قدرتت رو افزا یاگر بجنگ دیشا -

 .میامتحانش کن دیبا -

 تو رو حلقه و کردم باز رو بند. گردنطورنیرو برداشتم. لئو هم هم شیکیرفتم و  رهایشمش گاهیسمت جا به
 :کرد لمس رو حلقه و گرفت رو دستم. بردم فرو انگشتم

 .باستیحلقه واقعا  ز نیا -

 ؟ایحاال آماده اوهوم. خب -

 :عقب رفت قدمهی

 .شهیمثل هم -

 .با تموم قدرتت حمله کن -

تو بدنم به سرعت جمع شد و از دستم به  ییرویبه هم، ن رهایشمش یضربه نی. با اولدنیبه جنگ میکرد شروع
برخورد  گاهیمخف یوارهیلئو به شدت به عقب پرت شد و محکم به د ،یبعد یکرد. با ضربه دایانتقال پ ریشمش

 .افتاد نیزم یکرد و رو

 .آخ -

 :شدم و گفتم رهیخ ریبه اون به شمش توجهیب من

 !یوا -

 ؟یکمکم کن ی. تو قصد نداریه -

 :گفتم و کردم دراز رو دستم. رفتم طرفشکردم و به ایخندهمتوجهش شدم. تک تازه

 .متأسفم؛ اما من که گفتم با تموم قدرت مبارزه کن -

 :لند شدرو گرفت و ب دستم

 .رفتار کنم متیبا مال دیانگار نبا -

 .دارم لئو یاحساس خوب -

 .ستادمیا میقبل یرفتم و دوباره سرجا عقب

 .از تموم قدرتت استفاده کن، اصال  هم مراعات نکن -
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 کردم دفع رو اشدفاع کنم. ضربه کردمیم یرو باال برد. داد زد و حمله کرد. سع رشیرو تکون داد و شمش سرش
 !شد پرت عقب به تر. از قبل محکمدمکوبی شکمش به پام اب و

 .دمدوی طرفشانداختم و به یرو کنار ریافتاد. شمش نیزم یبرخورد کرد و رو هازهین گاهیجا به

 :زد لبخند و داد نشونم رو شستش انگشت کنانرو از روش کنار زدم و برش گردوندم. ناله هازهین

 !رایساف یتو محشر -

 :نهیبشکردم  کمکش

 حالت خوبه؟ خوام،یواقعا  معذرت م -

 .کمرش گذاشت و بلند شد یدستش رو رو هی

 .اوه آره. فکر کنم -

 .رو گرفت و دوباره به حلقه نگاه کرد دستم

 .در برابرش مقاومت کنم تونمیهم نم لحظههی یاز منه. من حت تریقو یلیخ نیا -

 م؟یابرمی افرادش و لرد پس از نظرت... بهیعنیپس  -

هم  ه،یچون اون هم خودش قو ه؛یشکست لرد کاف یگفت برا نانیبا اطم شهیاما نم ه؛یقو یلیخ حلقهنیا -
 .چهارنفروجفت حلقه رو داره و هم اون

 :حرفاش تکون دادم دییرو به تأ سرم

و بتونن کمک  باشن که بخوان ییکسا دیشا نجایاز ا رونی. بمیکن یفرار رو عمل ینقشه ترعیهرچه سر دیبا -
 .کنن

 .ممن آماده یهروقت که تو بگ -

 :گفت ایگهید یزمان صدا نیهم

 خبردار بشم، نه؟ یزیاز چ دیوسط فقط منم که نبا نیا -

 .داده بود هیتک هایاز ورود یکی یو ناراحت به دهنه نهسیبهدست یرز دم،یصدا چرخ طرفبه

 !یرز -

 :جلو اومد یرو باز کرد و قدم دستاش

 .رایساف میبا هم دوست کردمیکر مف -

 :حرفش شوکه شدم از

 .میمعلومه که دوست ه؟یچه حرف نی! ا؟یرز -
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 دونم؟یاز حلقه نم یزیجدا؟ پس چرا چ -

 ...خ... خب -

 .نداشتم که بدم یجواب

 ؟یینجایا ی: تو از کلئو

 وقته. مزاحم شدم؟ یلیخ -

 :شدم و بازوش رو گرفتم کینزد بهش

 .درک کن کنمیاما خواهش م گفتم؛یبهت م دی، باحق با توئه یرز -

 .رو بگو تا درک کنم لشیدل -

 :ازم ناراحت باشه. پوزخند زد و گفت خواستمیکردم. نم سکوت

ما نبوده. و من چقدر احمق بودم  نیب یاعتماد وقتچی. همینبود وقتچیو ه میستیکه ما دوست ن نهیا لشیدل -
 .دونستمیکه تو رو دوست خودم م

 :پشتش رو به ما کرد و رفت، خواستم دنبالش برم که لئو دستم رو گرفت حرفنیاز ا بعد

 .نه. بذار االن تنها باشه، بعدا  باهاش صحبت کن -

 .رفتم و نشستم گاهیمخف یاز سکوها یکی طرفو به دمیکش یآه

 .گفتمیزودتر بهش م دی. باگفتیراست م -

 .یبگ یرو به هرکس یمهم نیموضوع به ا یتونستیدرک کنه، تو نم دیاون با -

 !لئو، اون رزه ستین یاون هرکس -

 .یکن شیراض یتونیامشب باهاش حرف بزن. حتما  م -

*** 

. انگار گرفتمی امخنده یگاه یبابت رز میبا وجود ناراحت یکمرش بود. حت روی دستش ششب لئو همه تا
 .بدجور ضربه خورده بود

 میعصب موضوعنای قدر. اونزدیهم حرف نم کلمههی کسچیه یاد انجری خاطرشامش رو گرفت. به هرکس
 .که حد نداشت کردیم

 .رفتم تا برم سراغ رز رونیغذام رو خوردم و از چادر ب نصف

 :بود. آروم صداش زدم رهیخ ایاز چادرش نشسته بود و به نقطه رونیب

 ؟یرز -
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 !بپره باال جورینیا کردمیم. از حرکتش جا خوردم. فکر ندیاز جاش پر هوی

 .نگاهم کرد و بعد روش رو برگردوند هیچندثان

 :زانو زدم کنارش

 .متأسفم. منو ببخش یلیاما خ ارم؛یهم ندارم که برات ب عذریچی. هگفتمیبهت م دیکه با دونمیرز. من، م -

 .نگفت. فقط پوزخند زد یزیچ

بهت ثابت  یور کن بهت اعتماد دارم، باور کن. هرجور که بخوابا ،یدوست من نی. تو بهترمیما باهم دوست یرز -
 یعنی نای. ازدمیبرات نم یاز فرارمون حرف گفتم،یبهت نم یزیچ گاهی. اگه بهت اعتماد نداشتم از مخفکنمیم

 .بهت اعتماد دارم

 .فرستاد رونیرو ب نفسش

 ؟یبخشیحاال منو م -

 :ردوندمبرگ رو سرش و گذاشتم اشگونه یرو رو دستم

 هوم؟ -

 .آوردم رونبی رو بندمو گردن دمیی. اطراف رو پادمیزد و من آروم خند رنگیکم لبخند

 .دمیم حیدرموردش برات کامال  توض گاهیمخف توی فردا. ستهمون حلقه نیا ن،یبب -

 :گردنم نگاه کرد و گفت به

 .ستین یزیکه چ نجایکدوم حلقه؟ ا -

 !دنم رو نگاه کردم. حلقه که سرِ جاش بودبردم و گر  نییترس سرم رو پا با

 !امکان نداره ه،ی. نه امکان نداشت. اون رزشدیم خیتنم س یموضوع هم موها نیکردم. از فکر ا مکث

 نه؟یبیچرا حلقه رو نم پس

 :زدم و گفتم یلبخند یآن میتصم هی تو

 .دمینداره، فردا نشونت م یبیجاش گذاشتم. ع گاهیاوه. حتما  تو مخف -

 :زد و گفت لبخند

 .باارزشه یلخی حلقهاون ،یمواظبش باش یلیخ دیبا -

 .سراغش رمینداره، فردا م یاطالع گاهیاز ما از مخف ریغ یاما کس دونم؛یآره م -

 ؟یشام خورد -

 .گاهیرو بخورم. فردا قرارمون تو مخف هیبق رمینصفش رو، م -
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 .رخیباشه. شب به -

 .رخیشب به -

 .ستیبد باشه. اون بد ن ی. محاله، امکان نداره رزدنیبه لرزشروع کرد  دستام

 ...یعنی

 !ردش؟یازم بگ خوادیم یعنی

 .تو رفتم و زدم کنار رو اشچادر لئو رفتم، پرده طرفبه

رو خاموش کرد. سنگ که با  روشین عیمن سر یسنگ بود. با ورود ناگهان کهتیهی یقدرتش رو نیحال تمر در
 .خاموش شد و افتاد رو پاش دفعههیو هوا معلق بود،  نیزم نیبو سرد  یآب هایشعله

 !آخ -

 !عقب رفت. چقدر امروز بال سرش آوردم قدمهیبلند کرد و  پاشو

 .رایسالم ساف -

 .ستادمیجلوش ا هراسون

 .داغونت کردم یامروز حساب یبخشیسالم. م -

 ؟یشده؟ چرا نگران یزینداره. چ یبیع -

 :زدنحرف به کردم شروع حال همون در و چادرش تو تنرورفکردم به قدم شروع

 ...کردم، حلقه رو نشونش دادم اما؛ اما اون یرز، ازش عذرخواه شیاالن رفتم پ نیهم -

 .شد تریجد

 ؟یاون چ -

 !دیحلقه رو ند ی. رزکنمینه، لئو بگو که اشتباه م یوا -

 ...یعنی! د؟یند -

 م،یشناسیرو م رزی سالهنداره. االن ده امکاننیپر شده؛ اما ا یبا بدقلبش  یعنی ردش،یازم بگ خوادیم یعنی -
 .میدیازش ند یبد زچیچیه

 :به فکر فرو رفت چندلحظه

 ...صبر کن -

. خودش کردیاستفاده م یکه ازش به عنوان صندل یدرخت یکنده روی نشوندم و گرفت رو اماومد. شونه جلو
 .چادرش داشت یکنده تو هینشست؛ چون فقط  نیزم یهم روبروم رو
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گفت  گفت،یحلقه م دوتانیا هایبچه بودم و مادرم از افسانه یاما وقت ستم؛یموضوع مطمئن ن نیاز ا ن،یبب -
رو بهت نشون  قتیحلقه حق اد؟یم ادتیرو به صاحباشون نشون بدن. خوابت رو  قتیحق توننمی هاکه حلقه

 .داد

 زش بخوام نشونم بده؟اما چطور ا دم؛یآره درسته منم شن -

 .کن فکر تخواسته به و کن تمرکز ببند، رو هاتحلقه رو دستت کن. چشم -

. کنمیمادرم رو امتحان م یشبانه هایدارم قصه شدیکردم. باورم نم عملی رو هاشرو باز کردم و گفته بندگردن
! قتیحق دنیست حاکم رو باال ببرن. دد یو ارزش حلقه تیداستانا رو ساختن تا اهم نیا کردمیفکر م شهیهم

 !بجنگه خاطرشلرد حق داشته به کنه،یکار م طورینیاگه واقعا  ا

 شتریو ب دمیکش یقینفس عم« رو در مورد رز بهم نشون بده. قتیحق ،ییجادو یحلقه»رو بستم.  چشمام
 .تمرکز کردم

 .اما چندلحظه بعد انگار به خواب رفتم فتاد؛ین یاتفاق اول

 دمیرو د ی. رزدمچرخی شدهخشک چوبایخرده شدنرفتن و شکستهراه یبود. از صدا کیجنگل بودم. هوا تار یتو
 .بود دهیترس یو کم عصبی و ناراحت اش. چهرهرفتیم ییکه همراه دوسرباز جا

 شباهتیچیه با  ینگاه کردم. تقر ایکتوریراه به و ی. تودنیو بعد قصر رس ایکتوریو نیسرشون رفتم تا به سرزم دنبال
 .بود شده وداغوندرب جادرختا قطع شده بودن و همه شترینداشت. ب شپی سالده یایکتوریبا و

نمونده بود گذشتن و آخر سر  یزیکه از شکوه سابقش چ چدرپیچیو پ یطوالن هایرو به قصر بردن. از راهرو یرز
که رو  یکردن. به اطراف نگاه کردم و به مرد . رز رو فرستادن داخل و خودشون اتاق رو ترکستادنیا یپشت در
 :دمیرو کنار گوشم شن یرز یمهزمز  ی. صدادمیبود رس ستادهیاتاق ا ایشهیبزرگ و ش یبه پنجره

 ادوارد؟ -

 داشت؟ کاریچ ی. آره خودش بود؛ اما با رزادوارد

رزو  یاز موها ایما اومد. دسته باال رفته بود. به سمت دنیخند یاز لبش به نشونه گوشههی د،یما چرخ طرفبه
 .دیلرزیاز ترس م رزی. کرد لمس و گرفت دست تو بود هاششونه یکه رو

 ؟ییرایتو دوست ساف -

 .کردیاونکه جواب بده فقط نگاهش م یب

 :گفت ترمیرو رها کرد و مال موهاش

 شونهمه یبپرسم و اگه قول بدچندتا سؤال  خوامی. فقط مارمیسرت ب ییکه بال اوردمتین ،یبترس ستیالزم ن -
 !یبر دمیاجازه م نکهی. ضمن ادمیبهت م یپاداش خوب بدی جواب صادقانه رو

 :دیپرس دوباره

 ؟یهست رایدوست ساف -
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 .بـ... بله -

 چند وقته؟ -

 .نیشماها اومد یاز وقت -

 داره؟ یقلب مهربون -

 .دخطر رو تو گوش من به صدا درآور  یسؤالش تعجب کرد؛ اما زنگا از

 ؟یچ یبرا -

 شه؟یم یو عصبان خورهیحرص م هیبق یبرا شهیهم -

 ؟یپرسیرو م نایا یچ یآره؛ اما برا -

 داشته باشه؟ ایشهیدرخشان ش نیبا نگ حلقههیهست که  کسی ها،شما برده نیاز ب -

 .کنهیاستفاده نم ورآالتیاز ز کسچیما ه نی. بمیپوشیکهنه م یو لـباسا ادیم رمونیحلقه؟ ما به زور غذا گ -

 .رو تو دستاش گرفت. چشماش رو بست یرز یبازوها ادوارد

 .کرد خودش رو عقب بکشه؛ اما نتونست یو سع دیترس شتریب یرز

 کنه؟یم کاری. داره چشدمینگران م داشتم

ذهنش رو هم بخونم.  تونستممی کاش. کرد باز رو چشماش بست نقش هاشـب*لـ یکه رو یثیلبخند خب با
 :ازوش رو رها کرد و گفتب

 .بدم تیمأمور هیبهت  خوامیم ،یخب رز -

 ت؟یمأمور -

! اگه یکن دایو درخشان داشت پ ایشهیش نیبا نگ حلقههیرو که  یو هرکس یخودتون بگرد نیب خوامیم -
 .یاربی دستدلش رو به کنمیمنم کمکت م ،یکرد کارونیا

 :دیبا تعجب پرس رز

 !؟یچ -

تو  یفتهیکه قادره اون رو ش دمیبهت م یطلسم یرو انجام بد کارنی. اگه ایعالقه دار نفرهیبه که  دونمیم -
 .بکنه

 .بود زانگیوسوسه لحنش

 .کردینگاهش م حرفیب رز

 ؟یکنیقبول م -
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 شه؟یم یا... اگه قبول نکنم چ -

 .چشمش کنار برن یرو قاب گرفت، سرش رو تکون داد تا موهاش از جلو یرز صورت

 !من نگاه کن یتو چشما -

 بود؟ یشکل نیادوارد ا چرا

 !ای. خدااهیس یکینیموهاش پنهان بود سبز روشن بود و ا ریکه ز چشمین او

 .دیزد و خودش رو عقب کش غیج مدتی از بعد و شد تند نفساش کمشد. کم رهیبهش خ یرز

 !کنمیخواهش م کنم،ینه، نه خواهش م -

 برام چقدر راحته، هوم؟ کارنیکه ا یدونی. میدیرو که بهت گفتم انجام م یکار فته،یب اتفاقنیا یخوایاگه نم -

 !انجام بدم ی! ازتون متنفرم! امکان نداره براتون کارکنمیرو نم کارنی. اکنمیرو نم کارنی. من ایطانیش هیتو  -

 :دیغردندوناش  یگرفت و از ال دستهیبا خشونت، دوطرف فک رز رو با  ادوارد

 .من نگاه کن یبه چشما -

و  ظیمار سحرش کرده بود. دهنش رو باز کرد. از داخل دهنش دود غل هیمثل  لعنتی خشکش زد. اون یرز
 .رفت رزی طرف به رنگیاهیس

 !یرز ،یاوه نه. رز -

 .کاریچیرو نداشتم، ه کاریچیقدرت انجام ه ایخدا کرد؟یم یچه غلط داشت

 .از ترس نبود یاثر گهیرز آروم شده بود. د یکرد، چهرهبعد که رهاش  چندلحظه

 .شد رهیو دوباره به ادوارد خ دیکش یقیعم نفس

اما دنبالش  ؛یستین دنشیقادر به د گهیکن. البته د دایرو داره پ ییجادو یکه حلقه اونی بگرد، هابرده نیب -
 .منه شیپاداشت پ ،یکرد داشیبگرد. اگه پ

 .ارمیحلقه رو برات م ،یر بمونمنتظ یقبوله. اگه کم -

 :لبخند زد ادوارد

 .یکه صاحبش رو بکش شیاریب یتونیم یرو بدون، در صورت نیخوبه. فقط ا -

 .دمیفهم -

 .یبر یتونیم گهید -

 .کرد و همراه سربازا رفت میبهش تعظ رز

 :برداشت و پرش کرد. لبخند زد ی. ظرفدیچرخ اشیدنینوش زمی طرفهم به ادوارد
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 .طلسم محشره نیا -

 یموضوع پ نیداشتم به ا تایواقع نیا دنی. با دسوختنی. چشمام رو بستم. مدنیبعد شروع کرد به خند و
 .درست نبود کسچیوضع، اعتماد به ه نیدارم. با ا یکه چقدر دشمن قدرتمند بردمیم

 .جنگل بودم و همه مشغول کار یچشم باز کردم، تو یوقت

. دیتبر گذاشت و کش یلبه یبعد دستش رو رو د،ییتو دستش گرفته بود. اطرافش رو پاتبر رو  دم،یرو د یرز
 .زخمش بست و راه افتاد یلباسش کند. رو نییپارچه از پا کهتیهیکرد و  ایشد. ناله یخون از دستش جار

 .دنبال سرش راه افتادم متعجب

 .و اصال  حواسم به اطراف نبود زدمیربه مدرخت ض یکه داشتم با تبر به تنه دمیطرف لئو. خودم رو د رفت

 لئو؟ -

 :به سمتش برگشت لئو

 بله؟ -

 ؟یایبا من تا رودخونه ب شهیم -

از  یزیراه در مورد فرارمون حرف زدن، لئو چ توی رفتن، رودخونه طرفبا هم به د،دی که رو آلودشخون دست
 .حلقه بهش نگفت

. از ستادیقصد برگشتن کردن، رز جلوش ا یش رو بند آورد. وقتزخم یزریرود نشستن، لئو با قدرتش خون کنار
اما اون که...  شد؛یکه بهش عالقه داشت لئو بود؟ باورم نم ی. لئو؟! اونارمیبود شاخ درب کنزدی اشابراز عالقه
 چرا من متوجه نبودم؟ پسکرده.  تحمای رز از جاو همه شهیلئو هم رممکنه؟ینه،چرا غ

 یبرقرار کنه، بعدم عصب ایرابـطه چیه خوادیگشاد شد. لئو پسش زد و گفت که نمچشمام  یحرکت رز با
 موضوع به من نگفته بود؟ نیدر مورد ا یچیبرگشت. پس چرا لئو ه

 .ترسناک بود کردیرفتن لئو رو تماشا م یرز وقت یچشما

من رو  خوادیمنه و م شیقه پحل دونهیم یرز یعنی نایا ی. و همهدمید گاهیمخف یرو تو ستادنشیگوش ا فال
 !من یادوارد.خدا یبکشه! و اون رو ببره برا

 .زدیچشمام رو باز کردم، لئو همچنان روبروم نشسته بود و داشت صدام م یرو به اطراف تکون دادم. وقت سرم

 ؟یکنیم هیچرا گر ؟یدید ی. چرایساف ،یه -

 کردم؟یم هیگر

 .بود. اشکام رو پاک کردم سیخ. آره، صورتم دمیصورتم کش یرو رو دستم

 ؟یدید یچ -
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 :بودم گفتم زدهرتیهنوز ح کهیدرحال

 !منو بکشه خوادیم یرز -

 ؟ی! رز؟یچ -

 .ادوارد یحلقه رو ببره برا خوادیآره، م -

 .تو رو دوست داره یلیبا تو بکنه؟ اون خ یکار نیچطور ممکنه رز بخواد چن -

 :تکون دادم ینف یرو به نشونه سرم

 .ستیسابق ن یادوارد طلسمش کرده. اون االن رز -

 :افتادم هیفکر فرو رفت و من به گر به

 .باشه راهیهی دیباشه که طلسم باطل بشه. با راهیهی دیبا م؟یکن کاریبا رز چ م؟یکن کاریحاال چ -

 :رو گرفت دستام

 .میبر دیموندن خطرناکه، با نجایا -

 شه؟یم ی! رز چم؟یبر -

 .. خطرناکهمیتا طلسمش رو باطل کن میوقت رو هدر بد میتونیما نم -

 :جام بلند شدم. اشکم رو پاک کردم و پشت بهش گفتم از

 !بهت ابراز عالقه کرده یاونم وقت ؟یباش تفاوتینسبت بهش ب یتونیچطور م -

 :شدم و گفتم ترکی. بهش نزدکردینگاهم م یحی. با اخم ملدمیکرد. به سمتش چرخ سکوت

 .یباش تفاوتیب قدرنیا کردمینمفکر  -

 :رو فوت کرد نفسش

 اتفاقنیا خواستیگرفت. من واقعا  دلم نم میبا احساسات تصم یتیتو هر موقع شهینم رایکنم؟ ساف کاریچ دیبا -
 .یبه هدفت برس یتونینم گهیجون تو در خطره. د می. اگه بمونستیاز ما ساخته ن یکار گهیاما... د فته؛یبراش ب

 :شم رهخی چشماش به بتونم تا گرفتم باال رو سرم. کرد کم باهام رو اشاومد و فاصله جلو

 یبرا یتونیتو نم رن،یمقابلت بم ایلیممکنه خ کارنیا ی. تویبراش بد ینیسنگ یبها دیهدفت بزرگه، با یوقت -
 گم؟یم یچ یفهمی. ممیفتیدرب اهیبا لرد س میخوای. ما میناراحت بش قدرنای تکشونتک

اشک تو چشمام جمع شد. درونم پر از احساسات متناقض بود. هم حرفاش رو قبول داشتم و هم  دوباره
 .رو از دست داده بودم کانمینزد یهمه ساال،نیبرام سخت بود. تو ا رزی کردنقبول کنم. ترک خواستمینم

 .. چشمام رو بستمدیـوس*رو بـ میـشون*ـیشد و پ کیبهم نزد لئو
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 .رفتمیپذیم دیبودن و من با قتیدرست بودن، حق اشحرف

 :گفتم آلودعقب رفتم و بغض یکم

 .قول بهم بده هیپس  -

 .بگو -

 !هرگز ،یقول بده هرگز تنهام نذار -

 .رو صورتم گذاشت و اشکام رو پاک کرد دستشو

 .دمیقول م -

 .کم نکرد میاز ناراحت یزیزد. جوابش رو دادم؛ اما چ لبخند

دوتا پارچه  م،یو پشت کمرمون بست میبرداشت ری. هرکدوم دوتا شمشمیلـباسامون رو عوض کرد گاهیمخف یتو
 کاریاما بازم کار از محکم م؛ییما دنیفهمیزود همه م یلی. گرچه خمینش ییتا شناسا میصورتامون بست یهم رو

 .کردینم بیع

 .میاومد رونیرو دستم کردم و با هم از اونجا ب حلقه

 ی. لئو با سر بهم عالمت داد و من هم به نشونهمیپناه گرفت سنگتختههیپشت  م،یدینگهبانا که رس قسمت به
 .دمیکش رونیرو از پشتم ب رمی. شمشمیسرم رو تکون دادم و با هم جلو رفت دنیفهم

 رو باال بردم و رمیشمش یرحم چیهبی. برگشتن طرفمونچندتاشون به ریشمش شدندهکشیرونیب یصدا از
 .بود کرده تر. قدرت حلقه کارم رو راحتکشتمیم اومدنیهرکدوم جلو م

رها کنم. آماده  یکمک چیه یرو ب یکه قرار بود رز ی. شبکردمیکه من انتقامم رو شروع م یبود. شب یبد شب
 !کنمیم هیو سرت رو به مردم هد ارمیگردن تو فرود م یرو رو رشمشینیا یباش لرد. به زود

 ریخطر با شمش ایمخصوص داشتن که موقع حمله  سنگهیمقاومت نداشتن در برابرم؛ اما  ییوانات نگهبانا
 یرو خبر کنه که شورش هیبه هوا فرستاده بشه و بق ینور شدیباعث م کارنیا کردن،یبهش وارد م ایضربه

برم سمتش، کار  نستمتوی. نمدمیآورده بود د رونیرو که سنگ رو از داخل کمربندش ب یصورت گرفته. سرباز
 خورد سرش به محکم قدربرداشتم و پرت کردم سمتش، اون سنگهی نی. خم شدم و از رو زمگذشیاز کار م

 :افتاد. رو کردم به لئو نیزم روی و کرد تموم درجا که

 .راه مونده یلی. تا مرز خمیبر -

 .که ناگهان پشت کتف چپم سوخت میبود دنیدر حال دو وقفهی. بمی. وارد جنگل شددنیبه دو میکرد شروع

 :سادمیوا

 .آخ -

 .. لئو به سمتم اومدشدیهوا از دهنم بخار خارج م سردی خاطرو به زدمیم نفسنفس
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 نم؛یلرد رو پشت سرم بب یحت خواستی. دلم مدمیو به عقب چرخ دمیکش رونیرو با دست راستم ب ریشمش
 ...اما

تو چشماش نسبت به خودم  وقتچیکه ه اینهیانداخت. با ک رید که بهم تآزارم داد. رز بو ریفراتر از درد ت یزیچ
 .اومدمی طرفمبودم به دهیند

 :زدم داد. خورد هل عقب به چندقدم. گرفتم رو اشضربه یرو باال بردم و جلو ریشمش

لرد  اد؟یمن ادتینه دشمن.  میرز. ما دوست کنمی. خواهش مرای. منم... سافای! تمومش کن. به خودت بیرز -
 .ابی خودت به. کشت رو تخانواده یهمه

پاش رو  د،دوی طرفمپوزخند زد. به هیاثر کنه؛ اما اون فقط  دیشا کردمی. احساس مکردمیالتماسش م با  یتقر
اون طلسم  هایخودش از پستو دی. شااومدیبه خودش م دیتو شکمم، مقاومت نکردم. شا دیبلند کرد و کوب

 .دیدین رو مو م ومدیم رونیب

لئو به عقب  یاز ضربه دادنیجاخال یکه خواست دوباره حمله کنه، لئو جلو رفت. برا نیعقب پرت شدم. هم به
زد و عقب  یبه صورت لئو، اونم داد دیبرداشت و پاش نیزم یخاک از رو مشتهی عیسر حرکتهیخم شد، با 

 .رفت

پرت  طرفیبه رشیکردم و سالحش رو کنار زدم. شمش رو بلند رمیشمش عصبی آورد، هجوم من طرفبه دوباره
 .بهم نگاه کرد دهیشد. ترس

 .نیکردن و افتاد رو زم رگی هم پشت پاهاش. رفت عقب زدهرفتم، وحشت ترکینزد یقدم

 :رو روبروش گرفتم. بغضم قورت دادم و گفتم رمیشمش یغهیت

 .ایدنبالمون ن گهیبرسونم رز. د یبیبهت آس خوامینم -

 .رو شکوندم ریت یچوبه یرو غالف کردم. دستم رو بردم پشتم و انتها رینگاه رو بهش انداختم و شمش نیآخر

 .لئو میبر -

که قصد  دمشیدیم طانشیهیاگه فقط  دمش،یدیم طورینیاگه ا دینبود. شا یاز رز یاثر چیچشماش ه تو
به عقب  عی! سردمیداد رز رو شن صدای که مبود نرفته چندقدم هنوز. بود ترراحت کردنشکشتنم رو داره ترک

 .بدنش یلئو تو رشمشی فرورفتن با شد زمانو برگشتنم هم دمیچرخ

 :افتاد. داد زدم نیزم یبود از شدت درد رها شد و رو یکه دست رز یخنجر

 !نه -

. به دیکش ونریرو از بدنش ب ری. اونم شمشکردیگردشده به لئو نگاه م هایرز بند اومده بود و با چشم نفس
 .زانو افتاد. قدرت حرکت انگار از پاهام رفته بود

 امشونه درد به. رفتم طرفشاومد و به هوا رفت. پاهام رو به حرکت درآوردم و به رونیب یاهیدهنش دود س از
 .ـغلم افتاد*رو زانو نشستم، بدنش سست شد و تو بــ یبودم. کنار رز توجهبی
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 !من! نه. رز یخدا ؟یردک کاریچ ؟یکرد کاریلئو چ -

 .خواستمیمن... من نم -

 .صورتم روان شدن ی. اشکام روختیریم رونیزخمش گذاشتم که خون ازش ب یرو رو دستم

 .رز -

 :کرد حرف بزنه یسع یسخت به

 .یفرار... کن دی... برو... بارایساف -

 :گرفت رو دستش رز اام آورد؛ زخمش طرففراگرفت و به یآب هایجلوم نشست. دستش رو شعله لئو

 .دوننیاونا... اونا م ان،یدارن م روهاشونی... ندیبر دی... بانی. منو فراموش کنکردنهتلففقط وقت کارنینه. ا -

 .رهات کنم جانیهم خوامیحرف نزن، بذار کمکت کنه، حاال که طلسمت باطل شده نم -

 .رز متیببر میتونی: آره، ملئو

 :رو تکون داد سرش

 .دی... برستهیجلوشون وا دیبا یکی نه، -

 :و گفتم دمیکش نییروبندم رو پا هیو با گر یعصب

 .نداره سرعتمون کم بشه یبیع م،یجنگیکرد تنهات بذارم، م یکار شهیم یوقت تونمینم -

 :صورتم گذاشت ی. دستش رو باال آورد و روزدیاون هم برق م یتو چشما اشک

 !برو کنمی. خواهش مرایساف -

 :قورت داد و گفت یدهنش رو به سخت بآ

 موندنت امان در خاطرحاضرم به لی... من با کمال مدهیرو... نجات م ایلیقلب مهربون و قدرتمند تو... جون خ -
 .دادم انجام حقت در... رو کارا... منو ببخش که اونرمبمی

 :توانش گفت نیرافتادم. رو کرد به لئو و با آخ هیتکون دادم و به گر نطرفیرو به سرم

 .انیببرش لئو... اونا دارن م -

 :دستش رو گرفت لئو

 .یمتأسفم رز -

 .نی. زود باشگهید دیبر -

 .رایساف -
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 :. لئو بلند شد و دستم رو گرفترمیرو بگ امهیگر یجلو تونستمینم

 .شنومیاسباشون رو م ی. صدارایبلند شو ساف -

 :م کنه. زمزمه کردمخودش رو ازم جدا کرد و لئو تونست بلند یرز

 .یرز -

 :و داد زد دیدستم رو کش لئو

 .رسنیدارن م را،یعجله کن ساف -

با من فاصله داشت. ناچار رو گرفتم و همراهش  قدمهیکه رها کردن فقط  یریو ت دمیشنیاسبا رو م یصدا
 .بلند شد. هق زدم و محکم چشمام رو بستم نیاز زم ی. رز به سختدنیشروع کردم به دو

 .دمکشی باال رو روبندم. بودن فرستاده رو سوارشوناسب یدر کار نبود و فقط سربازا ییرو شکر اژدها داخ

 :که لئو تند گفت دنیرسینبود. داشتن م یکار راحت ادهیپ یفرار از دست اونا، اونم پا مسلما  

 .نداره ایدهیفا دنیتو پشتم سوارشو. دو شم،یم لیمن تبد -

فرود اومد. چندلحظه توقف کرد و منم  نیزم یشد و رو لیتبد نهیتو هوا به گرگ رجهشیهیا رو تکون دادم. ب سرم
نشده بودم. موهاش رو محکم گرفتم و اون  یوونحیچیوقت بود که سوار ه یلیپشتش سوار شدم. خ عیسر

 .و براق اهیگرم بود و موهاش س یلی. بدنش خدنیشروع کرد به دو

 لشی. لئو تبددمیکش رونیرو ب رمیو شمش دمیپر نییمن دوباره پا م،یدیرز رسبه م یشد. وقت شتریب سرعتمون
 .کردمی حمله طورنبرد و همون نیرو از ب

 .که بهم حمله کرد فرو بردم یسرباز نیرو تو بدن اول رمیشمش یغهیت

نگهبانا رو  یعواق گرگهیکه مثل  دمیدی. لئو رو مکردمیشده بود و درد کتفم رو اصال  حس نم شتریب خشمم
که از قبل دنبالمون  یی. سربازاکردنیکه چطور با وجود ترس همچنان مبارزه م دمیدیو نگهبانا رو م دیدریم

نداشت؛ اما؛ چون  ی. کشتنشون کاررویو ن باننگه تاپنجاه-و چهل میما دوتا بود با  ی. حاال تقردنیبودن رس
 .بود خسته شده بودم ادیتعدادشون ز

بود؛ اما به  ادی. سرم رو باال گرفتم، ارتفاعش زدمیاژدها رو شن هی رینف یکه صدا میشدیم روزیپ میتداش با  یتقر
 .نمیادوارد رو بب هایمژه یواضح تونستم حت یلیخ یزانگیطور اعجاب

گرفت، دهن اژدهاش باز شد تا آتش  زیخ نزمی طرفبه دارشغیو ت یوحش اژدهای با. ستحلقه خاطربه حتما  
 .ت کنهپر 

 !نه اوه

 :زدم داد

 !لئو -
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آتش بودم؛ اما  یسوزاننده یصورتم گرفتم و سرم رو برگردوندم، منتظر دما یو دستم رو جلو دمیلئو دو طرفبه
 .رفت رونیرو احساس کردم که از درون بدنم جمع شد و از دستم ب ییروین

 .رو باز کردم چشمام

تا من رو بسوزونه؛  اومدیاما جلو نم د؛یکشیرفته بودم شعله مصورتم گ یکه جلو یمقابل دست قا  یسرخ دق آتش
 .دستم بود یتو یجلوم به وجود اومده بود و منبعش حلقه یمحافظت یهالیهیانگار 

رو بلند کردم  رمیشد. شمش کیاومد و بهم نزد نییادوارد پا یآوردم. اژدها نییکه تموم شد، دستم رو پا هاشعله
پرت شدن،  طرفیضربه هم ادوارد و اژدهاش به نیمن، به صورتش ضربه زدم. از شدت ا و قبل از برخوردش با

 .هم من

چندتا نگهبان دوروبرش درحال سوختن بودن؛ اما خودش سالم بود.  نم،یرو به عقب چرخوندم تا لئو رو بب سرم
 .خودشون هم رحم نکرد هایرویبه ن حتی نامرد اون

. سالحم رو باال بردم اومدمی طرفمبود و به دهیکش رونیبزرگش رو از غالف ب ریجام بلند شدم. ادوارد شمش از
 .کرد حمله طرفشو به دیتا حمله کنم که لئو از پشت سرم جلو پر

 !نه لئو -

 .اومدیمن! اون از پسش بر نم یخدا

 هماره بلند شدن و بهپرتش کرد. هردو، دوب طرفیپهلوش به یتو یانداخت؛ اما ادوارد با لگد نیزم یرو ادواردو
 رمیمنم جلو رفتم و از غفلتش استفاده کردم. شمش د،کشی صورتش به و برد باال رو چنگالش لئو. کردن حمله

 .بودهم تو همون دستش  رشیرو به مچ دستش کوبوندم و قطعش کردم. شمش

 .دیجه رونیب رهیو خون ت دیکش ادیفر

شد که به  یچ دمیرو تو گردنش فرو کرد؛ اما نفهم زشیت یونادند ن،یروش و انداختش رو زم دیدوباره پر لئو
 یبود و جون یادوارد جار ینبود. خون از گلو یازین یجلو تا کار رو تموم کنم؛ ول دمیدو عیعقب پرتاب شد. سر

به سمتش رفتم، از جاش بلند شد  گرانلئو به عقب پرت شد؟! ن یچ ی. پس برارمشیتو بدنش نبود تا من بگ
 .و تکون داد. سالم بودو خودش ر

 ؟یخوب -

پرت کرد. دستم رو باال گرفتم و از سوختنمون  شی. دوباره آترمیادوارد باعث شد نگاهم رو از لئو بگ یاژدها یصدا
 و کردم پرت گردنش طرفرو به رمیانجام بده، شمش ایگهیفرصت کنه کار د نکهیکردم؛ بعد، قبل از ا یریجلوگ
 :دمیکش ادفری

 !نمبرو به جه -

 .حلقه جلو رفت و گردن بزرگ اژدها رو شکافت یرویبا ن ریشمش

 نیزم یبلندش رو های. به عقب نگاه کردم، بدن اژدها با نالهمیلئو سوار شدم و به سرعت حرکت کرد پشت
 .یبود و نه ادوارد ینه سرباز گهیافتاد، د
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 .گردوندیرو به من برنم یرو گرفتم؛ اما انتقام، کس یو اد یانتقام رز حداقل

*** 

وقت بود که  یلیرو به وجود آورده بود. خ ییبایز یو منظره دیتابیم نیبرگ درختا به زم ینور از ال هایکهیبار
 .میکجا بر میقصد دار میدونستیو اصال  هم نم میرفتیجنگل راه م یتو

 .به لئو انداختم یگرسنه بودم، نگاه یلیخ

 م؟یبخور یزیچ ستیبهتر ن -

 ؟یا گرسنه -

 .آره -

 :کردم. رفتم سمتش و در همون حال گفتم دایدرختا پ نیب ییبه اطراف انداختم. جا ینگاه

 .نجایا ایب -

رو باز کردم. لئو جلو اومد و مقابلم  کمیکوچ یزده بود نشستم و کوله رونیب نیکه از زم یدرخت هایشهیر کنار
 .کردم پرت طرفشهرو ب شیکیآوردم،  رونبی پزآب ینیزم بینشست. دوتا س

 .سهم تو نیا -

 :هوا گرفتش و گفت رو

 .ستمیمن گرسنه ن -

 ؟یخورد یزیمگه چ ؟یستین -

 .ستنی امنه؛ اما... گرسنه -

 میجنگل بود یراه متوقف شدم. االن که تو نبی اما بردم؛ دهنم طرفرو کندم و به مینزمیبیاز پوست س کهتیهی
 .. امکان نداشت گرسنه نباشهخوردیغذا م دیشکار کنم. لئو با متونستیرومون نظارت نداشت، م یو کس

 .بود گذاشتم و بلند شدم نیزم روی که امکوله یرو رو غذام

 ؟یبر یخوایکجا م -

 .یشیاالن متوجه م -

ازش باال رفت. نفسم رو فوت کردم و شروع کردم  شدی. منمیدرخت رو بب یو سرم رو بلند کردم تا باال دمیچرخ
 :بلند شد نییلئو از پا ی. صدادمکشی باال رو خودم و گرفتم رو هاال رفتن. شاخهبه با

 .نییپا ایب ،یفتیم رایساف -

 :جواب دادم منم
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 .امیمثل مادربزرگا نباش لئو. االن م -

شده بود و گوشام  عقابهی یچشما یزیو به اطراف نگاه کردم. چشام به ت ستادمینسبتا  قطور ا یشاخههی یرو
 .شنواتر. تمرکز کردم خرگوشهیاز 

 .دمی. چرخدیدومی هااز شاخه یکی یرو یزیبود که چ نیدرخت توجهم رو جلب کرد. مثل ا فیخف لرزش

 رونیب غهتیهیکمربندم  یمختصر خوب بود. از تو یغذا هی. خب به عنوان دیدویشاخه م یسنجاب داشت رو هی
 .نشونه گرفتم و پرت کردم یراحت بود. به ترکیاما کوچ زه،یآوردم که شکل سرن

 .افتاد نییشاخه پا یخورد بهش و از رو قا  یدق

برداشتم و  نیزم یدرخت رو دور زدم و سنجاب رو از رو دم،یآخر پر ی. از شاخهنییزدم و برگشتم پا یلبخند
 .برگشتم سمت لئو که هنوز درحال نگاه کردن بود تا بفهمه چه خبره

 :ماش رو تو کاسه چرخوندو چش دیسنجاب خند دنید با

 !را؟یساف هیچ کارانیا -

 :گرفتم طرفشرفتم و سنجاب رو به جلو

 ینزمیبیبا س گهدی ت. حاال که ذائقهییتو چقدر شکمو دونمیندونه من خوب م ی. هرکرهیته دلت رو بگ تونهیم -
 .اریمن ادا درن یبرا یخوایم یبهتر یو غذا ستیسازگار ن

کرد و مشغول  زیادامه دادم. اون هم دندوناش رو ت ینزمیبیبرگشتم سرِ جام به خوردن س و ازم گرفتش. دیخند
 .خوردن شد

اما  کردم؛یحس نم یکرده بود و درد حسی. لئو زخم کتفم رو بمیاستراحت دوباره به راه افتاد یاز کم بعد
 .میبرس یجایهینکنم تا به  هیدادم گال حی. ترجکردیم فمیچرا داشت ضع دونمینم

کوهستان  به کمکم م،یاز هانه فاصله گرفته بود یو حساب میراه اومده بود یلیغروب بود. خ یکاینزد با  یتقر
 !ارمیکم مونده بود بال درب ی. از خوشحالدمیدهکده رو د هی. از دور شدنیو درختا تموم م میدیرسیم

 ؟ینیبیلئو. اونجا رو م -

 ؟یچ میبودن که دنبالشونن ییآره؛ اما اگه مردمش اونا -

 نازمینیبرده. ا نیجشن بودن هم از ب یرو که تو ایکتوریاز هانه و و ریغ گهید نیحاکم چندتا سرزم اهیلرد س -
 .که باشن، ضد لرد هستن یهرک اطرافنیپس مردم ا شن؛یهنوز جزو همون قلمروها حساب م

 .حق با توئه -

 .می. سرمون رو برگردوندمیستادیا بیعج یصدا هی دنیاما با شن م،؛یکرد شتریرو ب سرعتمون

 .مشخص نبود یزیچ

 ؟یدیتو هم شن -
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 .: آرهلئو

 :بعد لئو گفت هیبرگ بود. چندثان روی رفتنراه هیدوباره تکرار شد. شب صدا

 !ستنهیگرگ یبو -

 !؟یچ -

بهم حمله کرد. چندمتر به  و دیپر رونیب بوتههیاز پشت  اهیبزرگ و س گرگهی هویبزنم که  ایگهیحرف د خواستم
 زیت یفرو کنه و من دستاش رو گرفته بودم. دندونا امنهیرو تو س زشیت یداشت چنگاال یعقب پرت شدم. سع
 .بود آورو بزرگش واقعا  هراس

 یکه از رو نیخودم کنار انداختم. هم یتو بدنم جمع شد. از اون استفاده کردم و گرگ رو از رو ییرویهم ن باز
و  کردنیشده بود. از هم فاصله گرفتن، به هم نگاه م لیتبد کهیرفت، لئو بهش حمله کرد درحال من کنار

 :. بلند شدم و داد زدمدنیچرخیم

 .کنار ای. لئو، بمیباهات بجنگ میخوایما نم -

 .کردینگاهم م نشیخشمگ یو با چشما دیکشی. خرناسه مستادمیا اهیگرگ س یرفتم و روبرو جلو

 خب؟ میبزن بیبهت آس میاش. ما قصد ندارآروم ب -

 :گفتم ترمیرفتم و مال جلوتر

 .برگرد تیبه حالت انسان کنمیخواهش م -

 :شد. به عقب نگاه کردم. منظورش لئو بود. خطاب بهش گفتم رهیبه پشت سرم خ نگاهش

 .رو باطل کن لتیلئو تو هم تبد -

 :دیرس. مردد پستادیشد و ا لیبه انسان تبد عیسر یکی اون

 لئو؟ -

 :دی. پرسایقهوه موهای و هابود با چشم قدبلند

 ن؟یشما از کجا اومد -

 :گفتم. بود آشنا اش. چقدر چهرهستادیکنارم ا لئو

 ؟یشناسی. تو لئو رو ممیما از هانه فرار کرد -

 ترکی. پسره نزدعقب رفتم یسرمون رد شد و مقابلمون فرود اومد. قدم یاز باال یبزرگ یرو که گفتم، اژدها نیا
 :شد

 ه؟یاسمت چ یبگ شهیهانه؟ مـ... م -

 :خودمم به شک افتاده بودم گفتم کهیدرحال
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 .راستیاسمم ساف -

 :صورتش از هم باز شد. ناباورانه گفت انقباضات

 !را؟یساف -

 :رو به لئو انداخت و دوباره به من نگاهش

 !شهیامکان نداره. باورم نم -

 .نگاهش کردم مشکوک

 .لیمنم دن را،ی! منم سافایتو زنده شهیم نمباور  -

 .موندم رهیانگار ناگهان منفجر شد. بهت زده بهش خ قلبم

 !شهیمن! باورم نم ی: خدالیدن

 :گفتم آلودبود. اشک چشمام رو پر کرد. بغض لیبراق، فقط مال دن ایقهوه چشماینیا دم؟یزودتر نفهم چرا

 .نمرده بودم وقتچیمن ه -

 :عقب رفتم و با همون لحن گفتم قدمهی. رهیـوشم بگ*د و جلو اومد تا در آغـز  یتلخ لبخند

 !یتو منو رها کرد -

 !یمن فکر کردم... فکر کردم مرد را،ی: سافلیدن

 :زدم پوزخند

 ؟باشی نشده موندنمچطور ممکنه متوجه زنده -

 .یدادیجواب نم زدمیصدات م یشده بود. هرچ دیبدنت سرد بود. صورتت سف -

 :رو باال بردم صدام

 !ببری خودت با رو مجنازه یتونستیم -

 :دمیلئو رو از پشت سرم شن صدای. سردموند. نگاهش هنوز همون بود؛ آروم و خون حرکتیب

 .آروم باش رایساف -

ش ـوش*بزنم، تو آغـ ایگهیحرف د نکهیگذشته نبود. قبل از ا یادآوریمکث کردم. حق با اون بود. االن وقت  یکم
 .فرورفتم

 .ایکتوروی تو وگذارشدن به عقاب، گشت لی. مسابقه با اژدها، تبدشدیبرام زنده م شپی سالده خاطرات

 :گوشم گفت کنار
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 وجدانچقدر عذاب یدونی. نمینبخش ی. حق داریناراحت باش یمتأسفم! حق دار یلیخ را،یمتأسفم ساف -
 ...خوشحالم. من یلی. خنمتیبیخوشحالم که دوباره م یلیچقدر خودم رو سرزنش کردم. خ یدوننمی. داشتم

 :گفت و کرد نگاه رو امکه به زخمم خورد، ناله کردم و عقب رفتم. شونه دستش

 !؟یخورد ری! تیشد یزخم -

 .ستین یزیخوبم، چ -

 .شدمیم فیبود. داشتم ضع یزیچ هی اما

 :دادم ادامه

 .کتکت بزنم یحساب نمتیبب گهید بارهیاگه  کردمیفکر م نیبه ا شهیهم -

 :کرد و گفت ایخندهتک لیدن

 .یبکن یکه خواست یهرکار یحقمه. تو آزاد ونمدیم -

 رهاشدن خاطر! بهتونستمینم یعنیبودمش؛  دهنبخشی هنوز من. ستمثل قبل ساده زچیهمه کردی! فکر مهه
 .رو تحمل کردم یحقارت و سخت سالهمهنای اون، توسط

 !اژدهاش، انداختم. چقدر بزرگ شده بود کل،یبه ما ینگاه

 ؟یکنیم زندگی روستا اون یتو، تو -

 .میبر نیایآره. ب -

 یبود که لرد چطور کار بعجی برام. رفت روستا طرفپرواز کرد و به کلی. مامیافتاد و ما هم پشت سرش رفت راه
 نگرفته؟ یگنداشته و اژدهاها زنده هستن! چطور اونا رو به برد نجایبه مردم ا

 .رو هم بفهمم لیفرار دن قتیحق تونستمی. مدادیحلقه بهم نشون م حتما  

*** 

 لئو

 یاونم از من. و حاال، وقت اومد،یبدم م لیاز دن شهیهنوز هم پابرجا بود. من هم لینفرت من نسبت به دن حس
 وقتچیه رای. سافشدیم دیتشد حسنیا کرد،ینگاه م رایو به ساف گشتیبرم قدرنای رفتنموقع راه

 سال همه نای رو گانهو بچه خودیب یعالقههینداشت  یلی. اصال  دلافتادیم اتفاقنیا دینبا یعنی دش؛یبخشینم
 قدراون رای. سافلیکه تنهاش نذاشت من بودم، نه دن یبود من بودم. اون ششیکه پ کسی اون. کنه حفظ

 !بودم اردویرو بفهمه. البته ام نیبود که ا منطقی

! مگه کردن؟یبود که چرا اونا برده نبودن؟ چرا اونا کار نم بینسبتا  بزرگ. برام عج روستایهی. میروستا شد وارد
 لرد نبود؟ یشدهتصرف ینایجزو زم نجاهایا
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 یفور اومد،می ما طرفداشتن و به یپر از سؤال. اگه کودک هاییبا نگاه کردن؛یبا تعجب بهمون نگاه م مردم
 .براشون میبود بهیچون غر دی. شادنشیکشیعقب م

 .داخل می. در رو باز کرد و دعوتمون کرد برمیدیرس لیدن یتا به کلبه میجلو رفت طورهمون

هم تخت خوابش بود که با پوست  اشگهیگذاشته بود و طرف د کیکوچ یزوصندلیم طرفشهی. یچوب یکلبههی
 انرژی طرفشونور خونه رو شمع گذاشته بود. دستش رو بلند کرد و بهروش رو پوشونده بود. دورتاد وونحیهی

اطراف رو  یبود تا حساب اشتهکوچک گذ ینهآیهی هم تکشونتک سر پشت. شدن ورشعله شونفرستاد و همه
 !روشن کنن. اوه، چه خالق

 :اشاره کرد و گفت زیبه م لیکه دن کردمیبه اطراف نگاه م شخندریهی با

 د؟یکه نخورد یزیچ ارم،یتا براتون غذا ب نجایا دینیبش -

 :نشست، در همون حال گفت یصندل هیرفت. رو  زمی طرفبه رایساف

 .از ظهر تا حاال نه -

 :کنار گوشش گفتم یزآمیطنتیجنگل افتادم. جلو رفتم و کنارش نشستم. با لبخند ش یناهارمون تو ادی به

 .تو رو بخورم یسنجاب شکار دمیم حیترج -

 .نگفت یزیکرد و چ یکوتاه یندهخ

 ظرفا و اومد ما طرف. بهختیداخل دوتا ظرف ر یزیگذاشته بود چ اشنهیآتش شوم یکه رو یگیاز داخل د لیدن
 :نشست هم خودش. گذاشت جلومون قاشق دوتا با رو

 .. سوپ گوشتهدیبخور -

تشکر  راینخورده بودم. مثل ساف ریطونیا یکه غذا شدیوقت م یلیتشکر کرد و قاشقش رو برداشت. خ رایساف
 .نکردم و مشغول خوردن شدم

 .ینبود طورینیلئو. قبال  ا یشد حرفیچقدر آروم و ب -

 نه؟ خورمیفکر کنم دارم غذا م -

 :دیخند

 !ینه، هنوزم همون هست یوا -

 :ظرف انداخت. نگاهش کردم یکرد و قاشق رو تو ی. مکثستادیاز حرکت ا رایساف دست

 ؟یخوب -

 .به زخمش نبود ادمیاصال   وای. برد اششونه طرفرو قورت داد و دستش رو به غذاش

 .مشونه -
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 :جلو اومد لیدوباره شروع شده بود. دن شیزریزخم بود و خون یهنوز تو ریجام بلند شدم. سر ت از

 را؟یساف -

 :کنم که گفت حسشیسرد روشن کردم. خواستم دوباره ب هایرو با شعله دستم

 .درمان بشه دینداره، با دهیکه فا کارنیا -

 :ناله کرد. گفتم رایساف

 ؟یمثال  چه درمان -

 .یتام شیپ مشیببر دیبا -

 ست؟! اونم زنده؟یتام -

 .ششیپ میبر دیبا را،یبا ما فرار کرد. بلند شو ساف -

رو  رایساف یتا شونهکه در به صدا دراومد. هردو میرفتمی در طرفبه میرو تکون داد و بلند شد. داشت سرش
 .گرفتم و اون رفت تا در رو باز کنه

 .مرد پشت در بودن دوتا

 :متوجه حرفاشون نشدم، گرفتمش راسافی بدن شدنشل با

 .رایساف -

 :جلو اومد دنمیو با د دیچرخ لیزانوش گذاشتم و بلندش کردم. دن ریرو ز دستمهیحال رفته بود.  از

 !رایشد؟ ساف یچ -

 .میکن کاریهی دبای کنار، برن بگو دوتاونزودباش به ا -

 :بهشون گفت لیدر رفتم. دن طرفبه

 .تام. اونا از هانه فرار کردن شیپ مشیبذار ببر ستن،ین بهیغر -

 :از مردا گفت یکی

 اون دختر چشه؟ -

 :داد زدم یو عصب کالفه

 ره؟یتا بم دینگهم دار جانیهم دیخوایم ایکنار  دیریخورده، م ریت -

 .رفتن ارکن

 .یتام یسمت کلبه مشیهم پشت سرم اومد. تندتند برد لیدن رون،یرفتم ب عیسر
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 :. آروم گفتمکردمیحس م دیچکمی قطرهو بعد قطره ختیریدستم م یخونش رو که رو یگرما

 !اریطاقت ب را،یساف اریطاقت ب -

*** 

 رایساف

 .مرو باز کردم و به اطراف نگاه کردم. احساس ضعف داشت چشمام

بودم  دهیکه روش خواب یجلوتر از تخت ی. کمکردیکه اطراف گذاشته شده بودن اونجا رو روشن م هاییشمع نور
 ی. اونجا کلبهدیکوبیم نیزم ینشسته بود و نگران و مضطرب پاش رو رو یچوب زیکه پشت به م دمیرو د لیدن
 .نبود لیدن

 :نشستم یآروم به

 .لیدن -

 امشونه ینشستم، اومد کنارم. لب تخت نشست و دستش رو رو دید ی. وقتدیچرخ طرفمبه سرعت به سرش
 .گذاشت

 حالت بهتره؟ -

 :رو تکون دادم سرم

 .آره -

 .نیکرد دایرو پ نجایکه به موقع ا نیشانس آورد یلیخ -

 چطور مگه؟ -

 .ردهو درمانت ک شهینم تیزینگران نباش. تام گفت چ گهیبود؛ اما د یسم یکه خورده بود یریت -

 لئو کجاست؟ -

 .ایگرسنه یش داریب ی. گفت وقتارهیرفته غذا ب -

 :و گفت دیـغلم کرد. دستش رو به موهام کش*به لباسام انداختم که عوض شده بود. جلو اومد و بـ ینگاه

 .دختر ینگرانم کرد یلیخ -

 خواستیلقه کنم؛ اما دلم نمـ*بود که من هم دستم رو دورش حـ ومدهیبودم. هنوز از دلم در ن رگیازش دل هنوز
 .فراموششون کنم تونستمیکه نم یخاطرات خوب بود؛ خاطرات عالمههی ادآوریبرام  لیازش جدا بشم. دن

 .کردمی نگاهمون و بود زده خشکش در دم. بود لئو. کرد نگاه در طرفازم فاصله گرفت و به لیباز شد. دن در

 :و گفتمدستش اشاره کردم  یلبخند به ظرف تو با
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 .لئو یهست زچیممنون که به فکر همه -

 :گفت و گرفت سمتم به رو ظرف. اومد طرفمزد و به یمصنوع لبخند

 .ایگرسنه دونستمیم -

 !بود زانگیـوس*منِ گرسنه هــ یکه بدجور برا شدهانیمرغ بر هایکهی. تکردیم ییگوشت مرغ خودنما توش

 :حلقه افتاد. نگران رو به لئو گفتم یخال یبه مرغ برسه، چشمم به جا نکهای از قبل اما بردم؛ طرفشرو به دستم

 کجاست؟ املئو، حلقه -

فرستادم و  رونیبود. بازدمم رو ب زونیرو باز کرد که حلقه بهش آو بندیرو پشت گردنش برد و گردن دستش
 :ازش گرفتم

 .دمیترس -

 :و گفت دیبه حلقه کش یدست لیدن

 رو بهت داده؟ نیا یک را؟یساف هیچ هحلقنیا یدونیتو م -

 .لرد رو شکست بدم تونمیم نی. بهم گفت به کمک اشاهکیفردر -

 کنه؟ داشیچطور لرد نتونسته پ ؟ینگهش داشت ساالنیا یهمه -

 ...حلقه نیخب ا -

 ؟یدست توئه؟ مگه ازش استفاده نکرد دهیکه چطور نفهم نهیداره. منظورم ا یچه قدرت دونمیم -

 .دستم کردمش و موقع فرار از مرز ازش استفاده کردم بارنیاول یبرا شی. چندروز پنه -

 .دست توئه دونهیاالن لرد م یعنیپس  -

 .اون بود که به من شک کرده بود م،یما ادوارد رو کشت -

 ادوارد؟ -

 .لرد کیاز افراد نزد یکی -

 .یکن یخودت رو مخف یتونیو االن دنبالته، م دهیپس فهم -

 ؟یچطور -

 .داره ییچه قدرتا حلقهنیا گهیدونالد. اون بهت م شیپ میبر دیبا -

 :گفت لئو

 ه؟یدونالد ک -
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 .روستانیا یکدخدا -

 که فرار کردن؟ نییروستا اونا یاهال یهمه دونه؟یم یچ یاون برا -

و  حاکمیمروهاشون بجشن بودن کشته شدن قل یکه تو ییحاکما یروستا به ما پناه دادن. وقت نینه. مردم ا -
شهر  ایهر روستا  نکهیبود. تا ا ختهیبه هم ر زچی. همهشدیمردم اختالف افتاده بود. جنگ م نیپادشاه موندن. ب

که مردم انتخابش کردن. اون اهل  هیانتخاب کرد تا امور مردم رو اداره کنه.. دونالد مرد کدخداهیخودش  یبرا
 .داستیکه پ طورنی. البته ادونهمی هاقهرو درمورد حل زچیو همه استیکتوریو

 بوده؟ ایکتوریهانه و و یبرا اشیرگیسخت یچرا همه -

بوده  شاهکیخواهر فردر امیلیهانه چون همسر و نیبه دل داشته. سرزم نهیواضحه؛ چون فقط از همون دوجا ک -
براش مهم نبودن به حال خودشون رها  رو هم که نایسرزم یهیکه ترکش کرده بود. بق امیلوی خاطربه ا،یکتوریو و

 ایبعض ستین یحاکم یکه کردن، وقت هیمتعدد هایجنگ خاطرکرد. رفتار مردم روستا و شکشون به شما هم به
 .خودشون حکومت درست کنن یرو تصرف کنن و برا گهید ینایزم کننیم یسع

 :تکون دادم که لئو گفت دنیفهم یرو به نشونه سرم

 ؟یرو بخور غذات یخواینم -

 :فراموشش کرده بودم پاک

 .خورمیاوه. چرا االن م -

 :سرم رو باال آوردم و گفتم کردن،یاز مرغ رو تو دهنم گذاشتم. هردوشون به من نگاه م کهتیهی

 ن؟یبهم زل بزن جورنیهم نیشما قصد دار -

 :باهم سرشون رو تکون دادن و گفتن هردو

 .نه. راحت باش -

 !هماهنگ چه

 :انداختن، دوباره دوتاشون باهم گفتن گهیبه همد ینگاه

 ...هروقت تموم شد رونیب رمیمن م -

 :رمبگی رو امخنده یشدن. نتونستم جلو رهیکردن و به هم خ سکوت

 .رونیب امیتموم شد م ی. وقتدمیباشه فهم -

 .. اونا هنوزم با هم لج داشتنرونیبدون حرف رفتن ب بارنیا

 !به دادم برسه خدا
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 گهینبود. د یرز گهیاون اشتهام رو از دست دادم. د یادآوری. با انداختیبود تا چندروز دستشون م نجایز ار اگه
 .کردمیرو حس م شیخال یرو. چقدر جا طنتاشیرو داشتم و نه ش اشینه پرحرف

 .رفتم رونیتخت گذاشتم و بلند شدم. حلقه رو دستم انداختم و از اتاقم ب یغذا رو رو ظرف

*** 

 لی. سرم رو به دنمیتا رد ش رفتنیکنار م دنیدیمن رو م یجمع شده بودن، وقت کلبههیدورتادور  یادیز دتعدا
 :کردم و گفتم ترکینزد

 جمع شدن همه؟ نجایچرا ا -

 .شدن دواریام داکردنیمردم دوباره به نجات پ ،یرو دار هااز حلقه یکیتو  دهیچیخبرش پ -

 ..اوه -

 .مردم تا داخل کلبه ادامه داشتکلبه باز بود و صف  در

فاصله ازش متوقف  هیشد. تو  قیبهم دق د،یمن رو د ینشسته بود. وقت زیم هیپشت  یشیدریو سف ریپ مرد
 :شدم. گفت

 .نیمن بش یجلوتر و روبرو ایجلوتر، ب ایب -

 بهش. نشستم بلشمقا و رفتم جلو. کرد تررو آروم میزد که آشوب درون یبه لئو انداختم. لبخند محو ینگاه
 .حلقه طمع کنه نیا یممکن بود برا هرکسی نداشتم، اعتماد

 :گذاشت و گفت زیم یدستش رو رو کف

 نم؟یحلقه رو بب تونمیم -

 .لحظه چشمام رو بستم و از حلقه خواستم مطمئنم کنه هیدستم رو باال گرفتم.  مردد

قابل  یعنی نیقطع شد. ا ریدستش گذاشتم و تصو که دستم رو تو دمی. خودم رو ددیطول کش هیاز چندثان کمتر
 .اعتماده

 .که اونجا حاضر بودن ییآدما یهمه طورنیرو باز کردم. منتظر بود. هم چشمم

 .اریدستتو ب یحاال که مطمئن شد -

 :زد و گفت ی. دستم رو تو دستش گذاشتم. لبخند محوکنمیم کاریدارم چ دهیچشمم رو بستم فهم یوقت حتما  

 !هیریانمور  -

اومد و اطراف  رونیب یبعد از درون حلقه نور سبزرنگ و درخشان یبه زبون آورد؟ اما لحظات ینشدم چ متوجه
 .کرد شی. دستم رو بلند کرد و بررسدمیشنیمردم رو م زیر یهمهمه یدستم رو پوشوند. صدا

 .قلب تو پاکه یعنیسبزرنگ  نورنیشده. ا تریتو قو یدرون یروی: از ندونالد
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 .نیدونیرو درموردش م زچیاز قدرتاش ندارم. دوستم گفت که شما همه یاطالع چیمن ه -

حاکم  ام،یلیمتعلق به اجداد و هاحلقهنیا ی. هردوزچیگفت همه قا  یدق شهینم یول دونم؛یالبته که م -
 .استیکتوریو

 :دیجلو اومد و پرس لئو

 بوده؟ شاهکیاز اونا دست فردر یکیپس چرا  -

 :رفت و دستم رو رها کرد. بعد رو به لئو گفت نیسبز از ب نور

شکل  ایعاشقانه یرابطه اهه،ی( و سلنا که همون لرد سشاهکی)خواهر فردر یاستفان ام،یلیو نیب شپی هاسال -
 .بود طرفههی شونیکی یگرفت؛ اما عالقه

 :وسط حرفش و گفتم دمیپر

 .به اون نداشت ایعالقه امیلیسلنا! و -

بود شد. لرد قصد  پرنسهی زمان و خواهر پادشاه هانه که اون امیلیو هیسلنا عل توزینهیباعث ک نیرسته. همد -
 دنیبا هم نقشه کش امیلیو و کیفردر نکهی. تا اکردیم یبه هدفش هرکار دنیرس یرو داشت و برا یجون استفان

 .رو ثابت کنه شیدوست تاداد  کفردری به رو هااز حلقه یکی امیلیو کشتنش! بعد هم و

 . پس چطور دوباره برگشته؟نهی: مسئله هملئو

رو  نیا یدارن؛ اما متأسفانه کس یقدرتمندترن و دوبار فرصت زندگ هایپترون هاست،یسلنا از نژاد پترون -
 .شدم متوجه ها. منم بعددونستینم

 هستن؟ یچ ایکتوریو یاهال یهیپس بق ؟یپِترون -

 .از نژاد تروان هیبق هاست،یپترون یندهبازما نیسلنا آخر -

 :دیپرس لیدن دفعهنیا

 منقرض بشه؟ ترهفیکه ضع یاون دنبای مگه شدن؟ نابود شونپس چطور همه ترن،یقو هایاگر پترون -

 .عتهیقانون طب نیبشه. ا روزیپ یبر خوب تونهیهرچقدر هم قدرتمند، نم ی. بدطاننیاز ش ینوادگان هایپترون -

 :زدم و گفتم یندشخیر

 .شده روزیکه پ هیمثل االن. االن بد خوره؛می همجاها به یبعض عتطبی قانون نظرمبه -

 .رهیم نیباالخره از ب اره،یدووم نم ادیاما ز -

 بشم؟ روزیپ تونمیکه من م دیمطمئن یعنیپس  -

 .شهیم طورنیحتما  هم یاگر راهت رو درست بر -

 :و بعد رو به دونالد گفتم انداختم لیبه لئو و دن ینگاه
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 د؟یکمکم کن دیو شما حاضر -

 میحاضر لی. با کمال ممیکن تتیماست که حما یفهیوظ نی! اییما ینشان حکومته. تو ملکه یکه تو دار ایحلقه -
 .روستا نیهم من و هم تمام مردم ا م،یکمکت کن

 .اتحاد تو دستم بذاره ینشانه به رو دستش تا گرفتم باال لبخند با رو دارمحلقه دست

و  کردنیمردم بلند شد که من رو ملکه خطاب م یو خوشحال قیتشو صدای هم، تو هامونقرارگرفتن دست با
 .که تموم وجودم رو دربرگرفت یقو یانرژ هیرو درونم حس کردم؛  یمن قدرت

. اومدیم مهربونی آدم رنظداشت و به یروشن و پرنفوذ های. چشممیرفته بودن؛ فقط من و دونالد بود همه
رو  یو بزرگ یمیرو اطرافش آزاد گذاشته بود. کتاب قد رنگشایبلند و نقره یبود و موها دهیپوش یلباس بلند
 .بودن خالی هاشگذاشت و بازش کرد. اما صفحه زیم یآورد و رو

 ه؟یچ نیا -

 :داد هیگذاشت و بهش تک زیم یرو رو دستش

 دستت اگر. ستدرمورد حلقه کتابنیبود. ا نیکه تونستم نجات بدم هم یتنها کتاب بودم و ایکتوریمن کتابدار و -
 .شنیم داریدپ هاشنوشته ،بذاری شصفحه روی رو

 هایگذاشتم. چندلحظه بعد از حلقه رگه شیخال هایصفحه یابروم رو باال انداختم و دستم رو رو تایهی
 !بود آورلبخند زدم. شگفت ارادهیشد. ب لیو نوشته تبدو به کلمات  دیغلت دیسف یصفحه یرو رنگیاهیس

 .رو برداشتم دستم

کمکت  شیرزم یتایاما دخترم تو استفاده از قابل دم؛یم حیرو برات توض شییجادو یاییخب. من وِردا و توانا -
 .کنهیم

 دخترتون؟ -

 .بانو یصحبت کن یبا من رسم ستین ازیبله. ن -

 :زدم لبخند

 .یصدام کن رایساف شمیمنم خوشحال م -

 :لبخندم رو داد و صدا زد جواب

 ؟یناتال ؟یناتال -

 صورتهیو درخشانش با  رهیت هایو چشم ایقهوه موهای. شد کلبه وارد من وسالسنهم با  یتقر یجوون دختر
به  کرد و خطاب یکوتاه میبهم تعظ روییرو براش ساخته بود. با خوش یاداشتنیدوست یچهره نیگرد و نمک

 :دونالد گفت

 .بله پدر -
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 :رو به من ادامه داد دونالد

 .کنهیم تییراهنما یرزم یتایدخترمه. تو استفاده از قابل نیا -

 :زدم لبخند

 .یصدام کن رایساف یتونی. میخوشبختم ناتال -

 .رایمنم خوشبختم ساف -

 .کرد اریرو اخت ییهم جا یمقابلم نشست و ناتال یصندل یرو دونالد

و حتما  اونم  یلرد رو هم نابود کرد کیاز افراد نزد یکی. یاز هانه فرار کرد شی. تو دوشب پزمیعز نی: ببددونال
. کنهیگرفتن حلقه از تو م یتالشش رو برا ی. و همهرهیگیاز حلقه کمک م داکردنتیپ یو برا دهیتا االن فهم

 .یکن یتا خودت رو مخف یکن تفادهطلسم مخصوص اس هیاز  دیکنه با داتینتونه پ نکهیا یبرا

 ؟یچه طلسم -

 .«وکاتازَمیمون»چشمات رو ببند و بگو  -

 :رو تکون دادم و چشمام رو بستم سرم

 !وکاتازمیمون -

طلسم  نیکردم نترسم. البد روند کار ا یرو بست. سع میراه تنفس یزچی کلمهبعد از به زبون آوردن اون یکم
 تا اومد باال و شد پخش کمقه توش بود شروع به مورمورشدن کرد. کمکه حل ییبود. پوست دستم از جا نیهم
 .کرد دنیبود. قلبم شروع به تند تپ یبیعج یلی. احساس خدرسی قلبم به

از  ییرونی زمانبدم. هم رونیتنفس نداشتم، راه گلوم باز شد و تونستم نفسم و ب یبرا ییهوا گهیواقعا  د یوقت
از کلبه  یکه حت دمیدمی رو حباب و کردم باز رو چشمام. شد تربزرگ و بزرگ حباب،هیبدنم ساطع شد و مثل 

 .هم فراتر رفت

 :زد و گفت یلبخند ناتالی. کلبه گرفتم و به اونا دوختم یوارایرو از د نگاهم

 !یموفق شد -

 :زدم و رو به دونالد گفتم یکوتاه لبخند

 کنه؟ دامیپ تونهیلرد نم گهیاالن د -

 .کنهی. اگرم تا حاال ردت رو زده باشه، از االن به بعد گمت متونهیمن گهینه. د -

 :و گفتم دمیکتاب کش یبه کاغذا یدست

 رم؟یبگ ادیرو  کتابنیتموم ا دیبا -

 .ستنین ادزی هاورد. هاستحلقه یخچهیکتاب درمورد تار شتریب -
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 :دمیکردم و پرس یمکث

 کنم؟ کاریچ دیحاال اگر بخوام طلسم رو باطل کنم با -

 .شهیباطل م «نومیو» یبا گفتن کلمه -

 .تکون دادم دنیرو به نشونه فهم سرم

 ؟یشناسیتو افراد لرد رو م یراست -

 .با  ی: تقردونالد

 درسته؟ ماورائن شونهمه تر،یاز پ ریغ -

 :تکون داد دییتأ یرو به نشونه سرش

 .درسته -

 ؟یبهم بگ شونهیرد بقدرمو شهیخوشبختانه ادوارد رو نابود کردم، م -

 :رو به پدرش گفت یناتال

 بدم؟ حیمن براش توض شهیپدر م -

 .زمیالبته عز -

 زدیهم هستن که هرکدوم ا گهیبزرگ و قدرتمند د یلهقبی چندتا. نبودن هاو تروا هایموجود پترون یتنها ماوراها -
از  ییروهایچون اونا ن ستن؛یهاسوار ناژد کدومچیو ه کننیم یخودشون قلمرو دارن و حکمران یهستن و برا

قلمرو هست. قلمرو اول،  تاشی. شهیطانیش سمبل جوراییهیدارن و پاکن و اژدها هم خودش  عتیجنس طب
 بندونخیسرد و  نیسرزم هیکارا انجام بدن و تو  یلیخ توننیم شونیدرون ی. اونا با سرماافزارهاستخی نیسرزم
تا بتونن  کننیم یخاص و بزرگ زندگ جنگلهی تو اونا افزارهان،خون یبعد یلهبیق. طلبنو صلح کننیم یزندگ
تام که تو رو درمان کرد،  نیهستن. هم شرفتهیپ یلیدارو درست کنن و از نظر دارو و درمان خ فمختل یاهایاز گ

 .افزارهخون هیانسان و  هی یدورگه

 :گفتم متعجب

 ...اون کردمی! اما من فکر م؟یتام -

روستا  نیبه ا یبوده؛ اما از وقت یو منزو کردهیم یهم زندگ هیاز قلمروشون طرد شده؛ دور از بق یلیاون به دال -
 .وستهیپ نجایا یاومده، به اهال

 .طورنیرو باال بردم. که ا ابروهام

 :داد ادامه

روحشون رو  یحت ای رنیارواح کمک بگاز  توننیترسناکن! م کمهی... خب اونا... اونا. افزارهانسوم روح یلهیقب -
کنن، قلمروشون هم تو کوهستان  زندگی سالهزاران توننیم جورینیانتقال بدن و ا ایگهیبه بدن کس د
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آتشفشان به نام بارُن  کوههیسروکار دارن و کنار  نیزم یدرون انرژی با. انگدازه دیچهارم اسات یلهی. قبهیسال
 یو همه هیواقع بهشتهی شونی. محل زندگعتنیطب یزدهایپنجم ا یلهی. قبزننگیارتیح یلی. خکننیم یزندگ
 .دارن به جز آب اریرو در اخت عتیطب

 .شنیمحسوب م عتیاز طب یجزئ اقبلی اون یباشن؛ چون همه تریاز همه قو دیکه با هجورینیاگه ا -

 .ستین یگریبرتر از د کدومچهی اما همه؛مرتبط به روهاشونی. نکننیم یرویپ دهیچیپ نیقوان سریهینه. اونا از  -

 !جالب چقدر

 .که باهات همراه بشن ناونی از تراونا حساب نکن. اونا خودخواه یششم هم جادوگرا هستن؛ اما رو یلهیو قب -

 چرا؟ -

 .گرمجادو هی. منم یمن حساب کن یرو یتونیلرده؛ اما م یاز افراد اصل یکیگفتم که. درضمن رهبرشون  -

 !تو؟ -

 :به دونالد کردم ینگاه

 .نیکردیم یزندگ ایکتوریاما شما که تو و -

 .: مادرم جادوگر بودیناتال

 .جادوگر هیتروا و  هی. ستگهید یدورگه هی. پس اوه

 :داد ادامه

 و افزارهزهگدا نی. کاترهیقو یلی. دراک رهبر جادوگراست و خیشناسیرو که م تریسراغ افراد لرد. پ میحاال بر -
و مردم  یعاد یچون با آدما ؛یرو با خودت همراه کن دیاسات دیمقابله با اونا با برای تو. بود افزارروح هم ادوارد
رو داره. حتما  اونا  شونلهیتموم قب یعنیلرد رهبر جادوگرا رو داره؛  یمخصوصا  که وقت ؛یجنگ رو باخت یمعمول

 .رایساف کنهمی قبل از ترسخت یلیرو خ کار تو نیو ا کنهیرو هم وارد عمل م

 .بردمیلـذت م شونیریادگی. از میوردها کار کرد یرو با دونالد رو یمدت

 ؟یستی: خسته ندونالد

 :لبخند سرم رو تکون دادم با

 .برام جالبن یلینه اصال . خ -

 .رنیگی. امشب مردم روستا جشن مرونیب میبر ای. بهیامروز کاف یبرا کنمی: فکر میناتال

 ؟یچ یجشن؟! جشن برا -

 :گفت رو. خندهستادیسرم ا یجاش بلند شد و باال از

 .میبر ای! بدشونیجد یبه افتخار ملکه -
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بگم؛ اما اجازه نداد؛ دستم رو گرفت و بلندم کرد.  یزیبود. دهن باز کردم تا چ رهضمید یملکه برام کم لقب
 .رفتم یال ناتالبه صورت خندون دونالد انداختم و دنب نگاهیمین

 .شده بود کیتار کِ یکلبه مونده بودم. هوا تار یتازه متوجه شدم که چندوقته تو م،یرفت رونیاز کلبه ب یوقت

نسبتا  دور  ایاز فاصله یی. صداشدمیم دهیو من هم دنبال سرش کش رفتیم جایی سمت به دواندوان یناتال
 .شدیصدا هم بلندتر م میشدیم ترکیدنز  یو هرچ یطبل و شاد هیشب ییصدا شد؛یم دهیشن

تند  تمیهم با ر یو گاه زدنیبودن و دست م ستادهای واربزرگ بود. مردم حلقه دونیم هیاز روستا مثل  یقسمت
 .دنیرقصیم زناطبل

 یناتال م،یدیکه رس کشونیاطرافشون رو هم روشن کرده بود. نزد یفضا نشونیب یآتش برافروخته یروشنا
 :و گفت دچرخی طرفمبه زدمی نفسنفس کهیتوقف داد و درحال به تیرضا

 .کنن گوش بهت تا نمردم آماده ه؟یچ کیکوچ سخنرانیهی ینظرت درباره -

 :گفتم ترمتعجب

 ...من ی! ناتال؟یسخنران -

 :گفت ییصدا

 .باالخره اومد -

همه متوجه ما  طورنیو هم دیکوب گهید یکیبه کمر  ایحرف رو زد، ضربه نیکه ا یصدا نگاه کردم. زن طرفبه
 یکرده بودم. ناتال دایپ ایشدن. سروصداهاشون خاموش شد و تمام نگاها معطوف به من! احساس احمقانه

 :بهم کرد و گفت باریطنتینگاه ش

 ه؟یحاال نظرت چ -

 شیچرا نرم؟! کنار آت آدم منتظر منن همهنیا یشدم... خب... چرا که نه؟ وقت رهیروستا خ یبه اهال گهید بارهی
 رهیبه من خ هیکه مثل بق یبود. پسر ستادهای روش هااز نوازنده یکیدرست کرده بودن که  لیاز وسا ییسکو
 .بود

 نیگردوندم و از ب تیاومد و کمکم کرد از سکو باال برم. باز هم چشمم رو تو جمع نییسکو رفتم. اون پا طرفبه
رو  شیدنیدرست مثل گذشته. ظرف نوش طنت،ی. مهربون و پر از شزدیم. لبخند دمیرو د لدنی چشم همه اون
کردم؛ اما  یلئو بررس داکردنیپ یرو برا تیزدم و دوباره جمع رنگی. لبخند کمدنوشی بعد و گرفت باال طرفمبه

 .نبودش

 دنیشنبه دادزدن نبود؛ چون همه در سکوت منتظر  ازنی. زدنرو صاف کردم و شروع کردم به حرف امنهیس
 .من بودن یحرفا

 دتونیتا ناام کنمی. و من تموم تالشم رو منی. ممنونم که بهم اعتماد کردنکردی قبولم که ممنونم توناز همه -
هم  دی. شانیو آواره شد نیرو از دست داد زانتونیو عز نیدیکش ییهایساال چه سخت نیکه تو ا دونمینکنم. م

 نهی. منم مثل شما از لرد کرنیاس طانشی اون چنگن فرار کنن و االن تو که نتونست دیدار یبستگان اتونیبعض
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رو غارت کرد و با مردم مثل  نمیمنو نابود کرد. مردمم رو نابود کرد. سرزم یتموم خانواده اه،یبه دل دارم. لرد س
که  مداری بولق مونهمه. فرساستچقدر سخت و طاقت یبردگ دونمیبودم و م نشونبی من. کرد رفتار هابرده

 .تقاص کارهاش رو پس بده دیو لرد با ستیقابل بخشش ن کارانیا

 :مضاعف ادامه دادم یجانیو ه یمن بود بلند شد. منم با انرژ هایموافقت با حرف یمردم که نشونه یصدا

. میدونرو به همه برگر  تیو آرامش و امن میتا با کمک شماها شکستش بدم. اومدم تا نابودش کن نجامیمن ا -
 یصلح بناگذار یهیکه برپا ینیکه همه توش باهم متحدن. سرزم ینی. سرزممبسازی ترو بزرگ دیجد نسرزمیهی

 .شده باشه

 .بود تریطوالن بارنیبلندتر شد. و لبخندم ا دفعهنیا یخوشحال یصدا

 یشدم. صدا هیبق یو قات نییپا باال و به نواختن ادامه بده. خودم هم رفتم ادینوازنده اشاره کردم تا دوباره ب به
 .بود یکوبیجشن و پا یطبل شروع دوباره یدوباره

 :گرفت طرفمرو به شیکیشد و  کیبهم نزد یدنیبا دوتا ظرف نوش یناتال

 !یگل کاشت -

 :دمیرو از پشت سرم شن لیدن یکه صدا دمیجوابش خند در

 ...کار عادت داره نیاون به ا -

 :گفت ریتآروم یگوشم با صدا کنار

 !کارهیگل م شهیهم -

 :کنه، رو کردم بهش و گفتم یوجودم رو فرا گرفت؛ اما نذاشتم سرکش ییآشنا حس

 ؟یدیلئو رو ند -

 :باال انداخت و جواب داد ایشونه

 .من یرفت به کلبه کنه،یگفت سرش درد م -

 .گرفتیسردرد نم وقتچیحرفش تعجب کردم. لئو ه از

 :گفت یتالبگم که نا یزیچ خواستم

 ؟یدونستی. میخودت لباس درست کن یبا حلقه برا یتونیتو م را،یساف -

 !لباس؟ واقعا ؟ -

 .یکه خودت دوست داشته باش یآره. با هرطرح -

 ؟یچطور -

 .هم همراهمون اومد لی. دنمیفاصله گرفت تیرو گرفت و از جمع دستم
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 .یتصور کن یخوایرو که م لباسی ونکن ا یهم بذار و تمرکز کن. سع یخب. حاال چشمات رو رو -

 ن؟یفقط هم -

 .اوهوم -

لباسِ  افیکه ال دمیرو که گفت انجام دادم. لباسم رو تصور کردم. چشمام رو که باز کردم، به وضوح د ییکارا
 ایگهیلباس د هثانیافتاد که در عرض ده اتفاقاتنیا عسری قدر. و اوندادنیرنگ م رییتنم در حرکت بودن و تغ

 !بودم دهیپوش

 یشب جشن تنم بود؛ همون لباس با همون شنل. نگاه معنادار ش،پی سالکه ده داریو شنل دیلباس سف همون
 .ارهیم ادیبه  خوبیلخی که بود معلوم کردنشانداختم. از طرز نگاه لیبه دن

 :به موهام اشاره کرد و گفت یناتال

 .موهاتم با من -

. انگار که داشت کردممی حس دستش با رو موهام زمانو من حرکت هم دادیمتو هوا تکون  یرو به نرم دستش
 :داد و با لبخند گفت رونی. در آخر نفسش رو بکردیم یبا قلمو طراح

 !ادیبهت م یلیتموم شد. هوم خ -

 .لبخندش رو دادم جواب

 :زدیرو صدا م یشد که ناتال کنزدی ما به دواندوان یدختر

 .ت کار دارهپدرت باها ،یناتال -

 .خبیلی: خیناتال

 :به ما گفت رو

 .گردمیزود برم -

 :بهم کرد و گفت یرو تکون دادم. دختر نگاه سرم

 .ادیبهت م یلیلباس خ نی! ارایساف یشد بایچقدر ز -

 .ممنون -

 .استیاسمم کاتس یراست -

 .ایخوشبختم کاتس -

 .گذرهی. امشب واقعا  داره خوش منیبش هیبق یقات نیایب -

 :دیپرس مقدمهیب لیرو گفت و با خنده ازمون جدا شد. قدم برداشتم تا دنبالش برم که دن نیا
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 ؟یتو حرفم رو باور نکرد -

 :گفتم برگردم طرفشبه نکهیجام توقف کردم و بدون ا سر

 و؟یچ -

 :قرار گرفت روبروم

 ...باور کن من را،سافی. شبو اون یماجرا -

 .ببخشمت تومیماما هنوز ن ل؛یباور کردم دن -

 چرا؟ -

 :شدم رهیچشماش خ به

 .یچون منو رها کرد -

 :گوشش تکرار کنم. ادامه دادم ریمدام ز خواستیبود که دلش م ایجمله نیکرد. احتما ال آخر سکوت

 .یجسدم رو اونجا رها کن یکه حت هیاز اون ترقیمن و تو عم یرابطه کردمیببخشمت؛ چون فکر م تونمینم -

 :بازوم رو گرفت یرو ازش گرفتم و از کنارش رد شدم؛ ول نگاهم

 کنم؟ کاریچ -

و دستاش داغ کرده بود.  زدیمقابل صورتش بود. چشماش برق م قا  دقی صورتم. برگردوندم طرفشرو به سرم
 :ادامه داد

 ؟یکنم تا منو ببخش کاریچ دیبا -

 .شده بودن یعصب یکه حاال انگار کم اینهیدرخشان و گرگ یشدم؛ چشما رهیکردم و به چشماش خ مکث

 .فقط بهم وقت بده ،یچیه -

که  کردمیخودم حس م یرو رو نشیو ازش فاصله گرفتم. نگاه سنگ دمیکش رونیبازوم رو از دستش ب یآروم به
 .کردیرفتنم رو تماشا م

*** 

 .چشم باز کردم قیعم ایازهیخم با

سرم بهم زل زده بود.  یباال ایرهیدا یچهیاژدها بود که از در هیچشم بزرگ و درخشان  دم،یکه د یزیچ نیاول و
 :دمیو خودم رو عقب کش دمپری جام از زدهوحشت

 !من یخدا -
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کرد و عقب رفت. ضربان قلبم تند  دیخرخرمانند از خودش تول ییهمرام حرکت کرد. صدا رنگشیعسل یچشما
 .شده بود

حرصم رو  لیدن یخنده یبه آرامش، صدا دنی؛ اما قبل از رسهم گذاشتم یرو فوت کردم و چشمام رو رو نفسم
 :درآورد

 !رایملکه ساف رخیصبح به -

 :رو تو موهام فرو کردم و گفتم دستم

 !و البته فوضول ست؛وونهیاژدهاتم مثل خودت د -

 :به حرفم گفت توجهیب

 .میدار شیدر پ یصبحونه حاضره. روز پرکار ن،ییپا ایب -

 .نییو از نردبون رفتم پارو برداشتم  شنلم

که بشه اسمش رو اون گذاشت. آخه  ستمیبودم. البته مطمئن ن دهیکلبه خواب یروونیش ریبه اصطالح ز یتو من
. تنها دیتمام کلبه رو از باال د شدیبودم م دهیکه من خواب ییداره؛ اما از اونجا واریچهارطرفش د یروونیش ریز

از  شدیم یچه انتظار گهی! دنپایی به شدناز پرت یریجلوگ یونم احتما ال برابود. ا یچوب هاینرده اشجداکننده
 .بسازه طوریاون خواستمی دلش و بود اشداشت؟! خونه لیدن

بود شبش چطور سر  دهیگذرونده بودن. گرچه فکر کنم لئو اصال  نفهم نییپا یو لئو هم شب رو طبقه لیدن
 .قیعم خوابهیخواب بود؛  میما برگشت یشده؛ چون وقت

با لحن  یانداختم که دن ایاز صندل یکی یبود. شنلم رو رو یچوب یوانایل یتو ریش ختنیدر حال ر لیدن
 :گفت یزیتمسخرآم

 .کن داریاون خوابالو رو هم ب -

 .خسته شده یلیبود! حتما  خ دیازش بع دنیهمه خواب نیپشت سرم نگاه کردم. لئو هنوز خواب بود. ا به

 :کردم صداش و گذاشتم اشسرش. دستم رو رو شونه یباال رفتم

 لئو؟ -

صورت  دندی از. برگشت طرفماصوات اسمش به طور کامل از دهنم خارج نشده بود که ناگهان به نیآخر هنوز
 :دیبه لئو انداخت و پرس ی. نگاهددوی طرفمبه لیزدم و عقب رفتم. دن یغیج اشنهگرگیمهیو ن نیخشمگ

 چت شده؟ -

برگشت.  شیانداخت؛ انگار که به خودش اومده باشه به حالت عاد ینگاه لیشست. به من و دنجاش ن سر
 :کرد و گفت ی. مکثدیبه موهاش کش یدست

 .خوامیمعذرت م -
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 :شدم ترکینزد بهش

 حالت خوبه؟ -

 :از موهام رو پشت گوشم فرستاد ای. دستش رو باال آورد و دستهستادیشد و مقابلم ا بلند

 .ترسوندمت دیبخشخوبم. ب -

 .رفت رونی. ازم فاصله گرفت و از کلبه بدمیفهمیرو تو چشماش گردوندم. آروم نبود. م نگاهم

 .شده بیچشه! عج ستیمعلوم ن -

 :برگشتم. در همون حال گفتم زیو به سمت م دمیکش یآه

 .شممی نگرانش کمدارم کم -

 :شسترو جلوم گذاشت و خودش هم روبروم ن یچوب یوانایاز ل یکی

 .منه یدوباره دندی خاطربه دیشا -

 :گفتم کالفه

 .دیبزرگ شد گهی. شما دیبس کن دن -

 :دمچشی اشگرم و خوشمزه یاز محتوا یرو برداشتم و کم رمیش وانیل

 م؟یکن کاریچ دیامروز با -

 .میو من بهت آموزش بد یکنار رودخونه تا ناتال یتپه یرو میریم -

 :شدم و گفتم قیدق بهش

 ؟یدونیم یتو از حلقه چ -

 نیداره. و محبت قدرتمندتر انیمحبت توش جر یرویمطمئنم که با وجود تو، ن نویاما ا دم؛یشن یادیز هایافسانه -
 .استیدن یروین

 .دادم ریینگاهم رو به حلقه تغ ریمس

 .زچیبودم؛ نگران همه ندهیآ نگران

*** 

پشت کلبه،  می. اول از همه رفتمیشد یباهم راه لی. من و دنومدیداد تو کلبه بمونه و همراه ما ن حیترج لئو
 !بزرگ شده بود یلیخ ی. وانمیرو بب کلیما خواستمیم
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 ایناد یدلم برا شهیرو لمس نکرده بودم؛ اما هم ییاژدها چهی که بود هاآورد. سال نییمن سرش رو پا دنید با
. پوسِت کردیو گرمم م خوردمی بهم نفسش. تمگذاش اشپوزه ی. آروم دستم رو جلو بردم و روشدیتنگ م

 .خرخرش لبخند زدم صدای از و کردم نوازش رو نرمش چنداننه

 .که صبح ترسوندت خوادیمعذرت م گهیخوشحاله. م دنتیاز د -

 :شده بود. چندبار به پوزش ضربه زدم و گفتم رهیدرخشانش بهم خ یچشما با

 .ستین یخانم کار درست هی دزدنیفکرش رو نکن؛ اما د گهینم د. بابت اویکیخوشحالم ما دنتیمنم از د -

 :جلو اومد و گفت لیدن ه،یبرگردوند. تا خواستم بفهمم منظورش چ لدنی طرفرو به نگاهش

 .منتظر ماست ی. ناتالمیبهتره بر گهیخب د -

 .به عقب برداشت یمشکوکم رو بهش دوختم. قدم نگاه

 !اوه -

 :گفتم آلودحرص

 !تو یه -

آروم کردن من تکون  یدستش رو برا رفت،می عقبآروم عقب کهیبه اژدهاش انداخت. و درحال نگاهیمین
 :دادیم

 ...حلش زدنبا حرف میتونیما م نیبب ،یه -

 .برداشتم و اون پا به فرار گذاشت زیخ طرفشبه

 :زد داد

 !کلیما ینامرد یلیخ -

 .کردم شتریمن سرعتم رو ب و

بود دستم  ی! فقط کافکشتمشیزده. م دیمن رو د لیدن یعنیبود که  نیا دنی به کردناهاز نگ کلیما منظور
 !پررو یبهش برسه. پسره

. میدیرس بایسرسبز و ز یتپههیتا به  مرفتی قدربود. اون دهیفایبهش ب دنیرس یو تالش من برا دیدویتند م واقعا  
 .نداشتم دنیتوان دو گهیاونجا بود که د

که از حلقه استفاده کنم.  تونستمیاما م دم؛یرسیبهش نم طوریکه اون کردمیکم کردم. اعتراف مرو  سرعتم
 !فتهیبه خارش ب یمدت یبدن برا شدیداده بود که باعث م ادمیرو  یدونالد طلسم

 :توقف کرد و گفت ستادم،یا دید ی. به پشت سرش نگاه کرد. وقتادیخم شدم تا نفسم سر جاش ب یکم

 !ن؟یهمفقط  -
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 :گفتم زآمیطنتیش یو با لبخند ستادمیا صاف

 .بهتر برات دارم زچیهیاوه نه.  -

 :کردم زمزمه

 !لِکساس پاترونوم -

 !فتادیبراش ن خاصی اتفاق. کردم پرت طرفشرو به رویبعد ن و

 :و گفت دیخند

 .ینگرفت ادیخوب وِردا رو  یلیخ نکهیمثل ا -

 :زدم و سرم رو کج کردم یحیمل لبخند

 .گرفتم ادیخوب  یلیاتفاقا  خ -

 اشگهیخاروندن پشت گردنش باال برد. و بعد دست د یبعد اخماش آروم توهم رفت و دستش رو برا چندلحظه
 :. متعجب گفتدیپهلوش کش یرو رو

 !با من؟ یکرد کاریچ -

به خاروندن  شروع یشتریبا سرعت ب بارنیبازوش گذاشت و ا یکرد و ناخناش رو رو ضیدستاش رو تعو یجا
 .شدیم دتریبرد. خارشش هرلحظه شد اشنهسی طرفدستش رو به هیخودش کرد. بار بعد 

 !ارهیحالتو جا م یمدت یبرا نیا -

 :دمیمستأصلش رو از پشت سرم شن یاز کنارش رد شدم و به اطراف نگاه کردم. صدا سردیخون با

 !کنمیطلسم متنفرم. خواهش م نی! من از ارایساف یه -

 :دمیبه حرفش پرس تیاهمیو ب دمیخند

 ست؟همون تپه نجایا -

 :التماس کرد با  تقری و شد بلند اشناله یصدا

 !رای. آه سافـکنمیکمکم کن. خواهش م رایساف -

 جایدر آنِ واحد ناخناش رو به همه کردیم ی. سرعت خاروندن دستاش دوبرابر شده بود. سعدمیچرخ طرفشبه
 طلب مردم از و بدوه روستا طرف. کم مونده بود بهدیپریم نوپاییباال کنان. و نالهتونستیمبدنش برسونه؛ اما ن

 !کنه کمک

 .یتحملش کن مدتهی یباطلش کنم. مجبور دیچطور با دونمیمتأسفانه نم -

 :گفت هیاز نهادش بلند شد و به حالت گر آه
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 !نـه -

 :شد کیبهمون نزد ییصدا

 .هاسالم بچه -

 :بود. لبخندزنان جواب دادم یصدا برگشتم. ناتال طرفبه

 ؟یمنتظر موند یلیسالم. خ -

 .نه -

 :گفت و بود شده دارنگاه کرد که واقعا  خنده لیبه دن متعجب

 !تو چته؟ -

 .پوست تنش رو بکنه و دور بندازه خوادیدلش م دونستمیبه جون خودش افتاده بود و م ی. حسابدمیخند

 .طلسم کوچولو روش انجام دادم هینگران نباش؛ فقط  -

 :انداختم و ادامه دادم مینیبه ب ینیچ

 .هیتنب یبرا -

 :دیخند اونم

 .م. من کامال  آمادهمیرو شروع کن نمونیتمر ایآها. پس ب -

 .ممنم آماده -

 :گفتم اشو نگاه ملتمسانه یخطاب به دن بعد

 .ایبعد ب کمهیتو هم  -

 .میحرف بزنه، ازش فاصله گرفت تونستیو نم کردمی نالهوآه کهیدرحال یهمراه ناتال و

*** 

 لیدن

رو تماشا  رایو ساف یناتال نیداده بودم و تمر هیتک سنگیبه تخته نیزم یکه خسته رو گذشتیم یچندساعت
تر شد که خارش کم مدتیهی از بعد و بود افتاده گزگز به پوستم تموم که بودم خارونده رو تنم قدر. اونکردمیم

 .نشستم نیزم یرو یاز خستگ

رو  انیکه اصال  جر یناتال یبهم نکردن. حت کمکیچیه یرحمیبود؛ اما هردوشون در کمال ب یانصافیواقعا  ب نیا
 .هم بهم ننداخته نگاهمین هیشدن  نیمشغول تمر یاز وقت ؟یچ یبرا هیکه آخه تنب دینپرس یو حت دونستینم

 .دمیشکمم که دوباره به خارش افتاده بود کش روی ترمحکم رو تمدس آلودو حرص دمیکش یآه
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 :دیچیذهنم پ یبا فاصله نشسته بود تو یوقت بود کنارم، کم یلیکه خ کلیما یصدا

 .صورتت ملتهب شده -

 :نگاهش کردم چپچپ

 !. به لطف توئهدونمیم -

 .نگاهم رو به دخترا دوختم دوباره

 خاره؟یهنوز م -

 :گفتم آلودو بازم حرص دمیردنم کشگ یرو رو ناخنام

 .باشم رشیدرگ دیتا شب با -

 !حقت بود -

 :براق شدم بهش

 !حقمه؟ یگیم ینگرانم باش نکهیا جایبه ؟یهست اژدهایی جورچه گهیتو د -

 !یشدیادب م دی. باستین یخانما کار درست دزدنید -

 !تو رو کم داشتم. واقعا  که حتیاوه بله پدربزرگ. فقط نص -

از دستش خالص  تونستمیم شدمیاگه سرگرم م دیاز جام بلند شدم. شا خاروندم،یرون پام رو م کهیدرحال
 .بود کلیما حرفای به دادنبشم. حداقل، بهتر از نشستن و گوش

 :شدم و گفتم کینزد بهشون

 ن؟یخانما. خسته نشد -

 ؟ی. تو بهترمی: تازه گرم شدیناتال

 :بهش انداختم و گفتم زشآمیهیاز حرف کنا یمعنادار نگاه

 .آره -

 .دیخند زیر

 :دیعقب رفت و پرس یکم رایساف

 نه؟ یدور مبارزه موافق هیپس با  -

رو داشت.  ییجنگجو یهروحی . هنوز اونستادمای مقابلش و زدم لبخند. بود شدنسرگرم یراه برا نیبهتر نیا
 .نکرده بود رییهنوزم تغ

 .رایالبته ملکه ساف -
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 .طورنیفت. منم همگر  گارد

رنگ  ییخودنما یو جلو دیکه تو چشماش درخش یرو از برق سبزرنگ نیحلقه رو تو بدنش فعال کرد؛ ا یروین
 .میبجنگ میتونستمی ترراحت طورینیسرمام رو فعال کردم. ا یروی. منم ندمینگاهش رو گرفت فهم یعیطب

نداشت. انگار که به  ریبود. و چقدر خوب که شمش یقو یلی. خکردممی دفع رو هاشاون حمله کرد. ضربه اول
توانم مبارزه کنم؛ اما من اصال   یبا همه خواستیم دم؛یفهمی! البته منظورش رو منینه تمر زدیقصد کشت م

 ...بهش بزنم؛ وگرنه ضربههی یحت اومدیدلم نم

دومتر پرت  با  یبود! تقر ی! عالییادوج یقدرت حلقه یجانانه بود با چاشن یچرخش لگدهیاومدن  کوتاهنیا جواب
 !شدم

دادم. پاش  ی. دوباره پاش رو بلند کرد تا ضربه بزنه؛ اما من جاخالستادمینکنم. بلند شدم ا یکار شدینم نه،
 .رو تو هوا گرفتم و هلش دادم

 .. خوب تونست تعادلش رو حفظ کنهستادیا نیزم یزد و رو یچرخ اونم

به پشت پاش بزنم و بندازمش  ایپشت تپه. باالخره تونستم ضربه یبه چمنزارا میدیتا رس میدیجنگ طورهمون
گذاشتم و مانع  اشنهیس یقفسه روی رو دستم رفتم، طرفشکه خواست دوباره بلند شه، به نی. همنیرو زم
 .شدم

 .شدم ترکی. بهش نزدمیعرق بود سیو خ میدیکشینکرد. هردو تند نفس م مقاومت

 .ازت ببرم یشتنذا دفعهنیا -

 :کردم و گفتم ایخندهتک

 .شکستت بدم یتو گذاشت بارنیاز منه. ا شتریب یلخی حلقهقدرت اون -

 :کرد و گفت یمکث

 .یدن یتو اصال  عوض نشد -

 .نمیچشماش رو بب آبی رنگ تونستم دوباره و شد محو چشماش از سبزرنگ برقـوازش کردم. اون*رو نـ صورتش

 .طورنیتو هم هم -

 .کردمیحس م بردمیم ترنییسرمو پا ی. و باالتر رفتن ضربانش رو وقتدیکوبیدستم تند م ریز قلبش

 ...بودم به چشماش که رهیخ

 !ی: تو شکست خوردیناتال

 :سرش رو برگردوند و گفت رایساف

 .غفلت کردم -
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 !یناتال یبدموقع اومد یلیخ یرو به هم فشردم. لعنت چشمام

 .میستادیاصله گرفتم تا بلند شه. هردو اف رایاکراه از ساف با

 رم؟یبگ ادشی دیمونده که با یهنوزم فن -

 .فردا یاصال  توانش رو ندارم. بذار برا گهیاما د ؛چندتاییهی: آره یناتال

 .بود دادنگفت تازه گرم شده! واقعا  که استاد حرص شیبود که چندلحظه پ یهمون آدم نیا

 .میدار ازنی استراحت به مونهمه مکنی. فکر مستین یباشه مشکل -

 ن؟یایبرگردم به روستا. شما نم دیمن با -

 .چسبهیبا آب رودخونه بکنم. فکر کنم م تنیآبهی خوامینه. من م -

 .آب رودخونه سرده -

 .دارم ازین تنیآب هی. به مونمینم ادینداره. ز یبیع -

 .نمتونیبیخب. پس بعدا  م اریبس -

 :کرد و گفت یـردنم گذاشت. مکث کوتاه*و دستش رو رو گـ ستادی. مقابلم ادچرخی طرفمکه رفت به اون

 .امیبعد م کمهیتو هم برگرد. من  -

 .دور شد و رفت و من رفتنش رو تماشا کردم ازم

*** 

 رایساف

. صاف دمیدیخودم رو داخلش م یچهره که بود زالل قدربه جلو خم شدم. آب اون یرودخونه زانو زدم و کم کنار
 تا رفت طرفش. دستم ناخودآگاه بهدمید یکیکوچ یبود غنچه دهییرو نیزم یکه رو ییچمنا الینشستم. البه

 .کوچولوش رو لـمس کنم یغنچه

لبخند زدم. از لـمس دست من رشد کرد  ارادهیشدم و ب رهیخ دادیکه مقابل چشمام رخ م یبه اتفاق زدهرتیح
 .. دهنم از تعجب باز مونده بودبایو ز رز سرخ هیشد به  لیو تبد

. بود العادهاونا هم افتاد. بلند و سبزتر شدن. فوق یو همون اتفاق واسه دمیکنارش کش یرو به چمنا دستم
. زدیازش موج م یمثل زندگ یزچیهیداشت.  انجری حلقهاون یفراتر از محبت تو یزیبود! انگار چ زانگیشگفت

 .شدیم ییبایگل ز نیبه چن لشتبدی و غنچه رشد اون که باعث یو طراوت یزندگ

رو درونش قرار داده  یپاک یروهاین نیساختنش که چن ییچه کسا ایچطور ساخته شده بود؟  حلقهنیا مگه
 .کردیکه لرد ازشون سوءاستفاده م یوحشتناک یروهاین نیبودن. و همچن

 ؟یچ دیرسیسر م یکس دفعههی آب. اگر یجام بلند شدم. مجبور بودم با لباس برم تو از
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 ایانداختم. حلقه رو هم از انگشتم خارج کردم و به گردنم انداختم. کفشام رو گوشه یرو درآوردم و کنار شنلم
 .گذاشتم و به سمت رودخونه رفتم

 یمهیباالتر از ن یو آب تا کم دمرسی رود وسط به تا رفتم جلو قدر. اوندادیبهم م یآب، احساس خوب یخنک
 .تنم اومده بود

 .آب ریرو حبس کردم و رفتم ز نفسم

 .اومدم و هوا رو فرو فرستادم رونیاز آب ب عیسر نفرهی یهیسا دنیموندم. چشمام باز بود. با د هیچندثان

 .. لبخند زدمکردیاز آب داشت نگاهم م رونیبود که ب لئو

 ؟یکنیم کاریچ نجای. ایه -

آب فرو  یدوباره چشم باز کنم، به شدت تو نکهیاما قبل از ا نمش؛یبتونم بب تا بهتر دمیرو به چشمام کش دستم
 .رفتم

حلقه تو  ی. شروع کردم به تقالکردن؛ ولدمینکردم. ترس دایپ تنفسمهیفرصت  یبود که حت یناگهان قدراون
 کردمیم یو سع دمیکشیدستم رو به صورتش م ی. هرچدیرسیبهش نم عنوانچیانگشتم نبود و زور من به ه

آب رودخونه  دنکشینفس بارهیو فقط  روزنههیبازشدن  ینداشتم و برا هواییچیبود. ه دهیفایبهش ضربه بزنم ب
 .خوردمیرو م

مرگ  میتسل دیبا یعنی. بود شده آلودگل حسابی آب من وپازدنبود و از دست دهیمحکم به کف رود چسب کمرم
 از رو هامتا شونه دمیچیانگشتام رو دور مچش پ کرد؟می رو کارت اونآخه چرا لئو داش دمیفهمینم شدم؟یم
ترسم باعث باالرفتنش  ینداشت و حت رو هیکوبش اول گهی. ضربان قلبم دشدیدستاش آزاد کنم؛ اما نم رزی
روم  مردن بودم که از یو آماده برا یدی. در اوج ناامشدنمی باز مچش از کمکم گهید جونمیب ی. دستاشدینم

 .کنده شد

به سرفه افتاده بودم و با  دا  یکناررفتنش رو حس کردم، خودم رو به سطح آب رسوندم. شد یکه سبک نیهم
صورتم عقب فرستادم و  یشد. موهام رو از رو دی. دوباره ضربان قلبم شددادمیـع هوا رو فرو م*ولـ

 .کردم نگاه اطراف به زناننفسنفس

به رعشه افتاده  شیکه از وحشت چندلحظه پ ییشده بودن. با پاها زیه باهم گالواز رودخون رونیو لئو ب لیدن
 :بودن به سمتشون رفتم. داد زدم

 !لیدن -

 چه خبر شده بود؟ ایداشت متوقفش کنه. خدا یسع لیلئو بود و دن زدیضربه م زدنبیکه به قصد آس یاون

 :که کنار رود رشد کرده بود. داد زد ییز درختاا یکی یگلوش گذاشت و کوبوندش به تنه ریساعدش رو ز لیدن

 چه مرگت شده لئو؟ -
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کرد  ی. دوباره سعکردمیبود! متعجب بهش نگاه م روحیو سرد و ب ی. چشماش آبدمیچشماش رو د لحظهاون
انداخت. از ترس  نیو اون رو به زم دیدستاش رو مشت کرد و محکم به صورتش کوب لیحمله کنه؛ اما دن یبه دن

 :گفتم عیسر ارهیسرش ب ییبال کهنیا

 !نه لیدن -

 :رو گرفت اشقهیبده، جلوش زانو زد و  تیبه حرفم اهم نکهیاون بدون ا اما

 !لئو ای: به خودت بلیدن

 کمی رو چشماش. کرد نگاه بهمون شوکه و زدهدوباره باز کرد. بهت هیچشماش رو بست و بعد از چندثان لئو
 :فتم. خواستم بهش دست بزنممن نگه داشت. جلو ر  یرو شتریب

 ...حالت -

 .بلند شد و ازم دور شد عیسر

 :کرد زمزمه

 کردم؟یم کاریداشتم چ -

 :رفتم طرفشبه بازم

 .آروم باش یه -

 !نشو کینزد -

 .بلندش جا خوردم یصدا از

 .لئو -

 :عقب رفت. به دستاش نگاه کرد و دوباره به من بازم

 ...من... من -

 :کردیبود. پشت سر هم زمزمه م جی. گمیکردینگاش م ریمتح لیو من و دن دیکشیو بلند نفس م تند

 .متأسفم -

 :بشم؛ اما باز داد زد کیکردم بهش نزد یسع دوباره

 !نه -

 :گفت ترآروم بارنیو ا دوباره

 .نه -

 :به گرگ شد و رفت. صداش زدم لیآخر تبد در
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 .لئو صبر کن -

 :رو گرفت دستم لیدنبالش برم؛ اما دن خواستم

 .نرو -

 :دمچرخی طرفشو به دمیدستم رو کش یعصب

 .بفهمم چش شده دیبا -

 .من یبره کلبه دی. شابرمتی. من میبهش برس یتونیتو که نم -

کمرش سوار  یبرداشتم؛ اما کفشم رو فراموش کردم. رو نیزم ی. شنلم رو از روستادیشد و منتظر من ا لیتبد
 .مرفتی روستا طرفشدم و به

کم کرده  یادیرو تا حد ز میرگیمیشده بود و قدرت تصم یقات میداشتم. اضطراب و ترس و نگران یبیعج حال
 .بود

و به دوروبرم  سادمیو داخل رفتم. وسط کلبه وا دمیپر نییکمرش پا یاز رو ستاد،یو ا دیکه به کلبه رس نیهم
 :نگاه کردم

 ؟یینجایلئو؟ ا -

 :گفتم و برگشتم طرفشمستأصل بهدوشم انداخت.  یشنلم رو رو لیدن

 م؟یکجا دنبالش بگرد -

 .دونالد شیممکنه رفته باشه پ -

 :رو تکون دادم سرم

 .میآره آره بر -

پوستم  روی آب سرد قطرات کردنچکه باعث رفتنمراه زدهخود سرد بود و شتاب یبودم. هوا به خود سیخ کامال  
 توجهیاما من ب کرد؛یمتعجب تماشامون م دیدیما دوتا رو م ی. هرککردیم تردیکه لرزش تنم رو شد شدیم

 .کنم دایتا لئو رو پ رفتمیدونالد م یکلبه سمت به دواندوان

درو باز کرد و به منِ هول شده  ینگذشت که ناتال یزی. چدمیکلبه بود باال رفتم و به در کوب یکه جلو ایدوپله از
 .شد رهیداره خ ایافهیچه ق دونستمیپشت سرم که نم لیو دن

 نجاست؟یلئو ا -

 ...آره؛ اما -

 .داخل دمیحرفش نشدم و دو یهیبق منتظر
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حدس زد که انگار  شدیم اشدهچسبی هم به و دارموج یمقابل دونالد نشسته بود. از لرزش موها ز،یم پشت
 .دکر یمتوجه اومدنم شده؛ اما نگاهم نم دونستمیم نکهی. و با ادیکشیداشت درد م

 :شدم ترکینزد بهش

 لئو؟ -

 :که به زمزمه شباهت داشت گفت یآروم یبه دونالد با صدا خطاب

 .بهش بگو بره -

 :گفتم یعصب

 !بفهمم چه مرگت شده؟ دیکجا برم؟ با -

 !دونالد -

و به عقب هل داد. نگاهم رو از لئو برداشتم  کمی رو من و گرفت رو هامشونه. اومد طرفمبلند شد و به دونالد
 «.ستین یزیچ»رو بشنوم:  یشگیکوتاه و هم یبه اون دوختم. منتظر بودم همون جمله

 .لیدن یاالن برگرد به کلبه را،یآروم باش ساف -

 چش شده؟ -

 .ینباش نجایبفهمم. االن بهتره که تو ا دی. بادمشیکه د ستیهم ن قهیمن هنوز چنددق -

 :دمیاز دونالد شن دوارکنندهیام یجملههیخره کردم و دوباره به لئو نگاه کردم. تا باال یمکث

 .بسپارش به من -

 .کنه کاریچ دیبا دونستی. دونالد حتما  مکنهیبود درستش م یهرچ یعنی نیا و

. دوباره به دونالد نگاه کردم و به ناچار از اونجا خارج دیو من رو عقب کش دیچیپ امزدهخی یدور بازو لیدن دست
 .کردینگران م شیاز پ شیمن رو ب نیو ا دادیم یبدشدم؛ اما دلم گواه 

*** 

 لئو

 از ترداشتم. و بد ایو آزاردهنده بی. درد عجشدیم دهیبود. تموم پوست بدنم انگار کش یدر حال فروپاش سرم
 .سطح صاف هی یناخن رو دنیمثل کش ییصدا د؛یچیپیبود که تو کل سرم م خراشیگوش صدای اون

. کردینم یسرم بود و گرفتن گوشام کمک توی صدافشردم. گوشام رو محکم گرفتم؛ اما اون دستام نیرو ب سرم
 کاریچ رایکه داشتم با ساف ارمیب ادیرو به  شیپ یقهیچنددق خواستیدلم نم چیبودم. ه دهیهم ترس یاز طرف

 ه؟یدرد چ نی. آخه اکردمیم

 :اومد طرفمبه دونالد
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 افتاده؟ یچه اتفاق -

 :چشمام رو به هم فشار دادم درد از

رو تو آب فرو بردم و اونم  رایساف دمیبه خودم اومدم و د لحظههیچه مرگم شده!  فهممیدونالد. نم دونمینم -
 یداروبیدست خودم نبود. انگار تو خواب ارمی. اخترمیخودم رو بگ یجلو تونستمیبازم نم یول زنه؛می وپاداره دست

 .بودم

 :و موهام رو تو مشتم گرفتمکردم  ایناله

 !کشهیکنم. داره منو م داینجات پ یلعنت دردنیکن از ا کاریهی کنمیخواهش م -

 :کرد زمزمه زدهکه بهت دمیرو شن یناتال یصدا

 !پدر -

 .شد تربلند خراشگوش یصدا

 ؟یدرد داشت نیجز ا ایگهی: عالئم ددونالد

 :رو تکون دادم سرم

 .نه -

رو درست  رشونیتصو شدیسرم باعث م یمحسوس تو ضربانهیتار بودن.  کمهیشدم.  رهیصورتاشون خ به
 .نمینب

 چم شده؟ نیدونیم -

 :شد کیبهم نزد یناتال

 ن؟یلئو، بهم بگو کدومتون ادوارد رو کشت -

 !من. آه -

 :گرفتم و دستم رو به سرم گرفتم نییسرم رو پا دوباره

 به اون داره؟ یچه ربط -

 یجوش بود. صدا ی. بدنم تو نقطهکردمیصورتم حس م یساکت بود. حرکات قطرات عرق رو رو هنوز دونالد
 !من یخدا ی. وادادیقرار م رتأثیرو هم تحت مییو شنوا شدیم شدنمجیراش باعث گخگوش

 .بود افزارروحهی: ادوارد یناتال

 :. سرم رو فشار دادمشدیم شتریو ب شتریب دردم

 ه؟یتچه کوف گهیاون د -
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رو بکنن. االن روحت با ادوارد  کارنیا توننمی افزاراادوارد قبل از مرگش، روحش رو به بدن تو منتقل کرده. روح -
 .یکشیدرد م نیهم ی. برارهیدرگ

 .بود نخورده گوشم به حاال تا هم افزاراسم روح ی. حتدمیفهمیمنظورش رو نم اصال  

سرم رو از  خواستی. دلم مدمیکوب زیکردم و سرم رو به م ایناله د،یچیتو سرم پ دفعههیکه  یدرد وحشتناک با
 .تموم بشه دردنیوسط نصف کنم تا ا

 ..: لئو، لئودونالد

 .دمینال بلندتر

 .کنهیم رشی: پدر ادوارده. داره تسخیناتال

 !افتادیاتفاق م نیکه ا دونستمی. مشدیداشت منفجر م سرم

 .کن هوششی: بدونالد

 :بود یناتال یصدا دمیکه شن یزیچ نیآخر

 .متأسفم لئو -

 .که کل وجودم رو فراگرفت مانندیبرق یرویبعد ن و

*** 

 رایساف

گرم بودن!  قدرنی. چقدر خوب که ترواها ادمیلرزینم گهیگرمم کرده بود و د لیتن دن یو گرما نهیشوم شیآت
 مینشسته بود نیزم یرو نهشومی کنار هم با اش،شـونه یکـمرم گذاشته بود و سر من رو یدستش رو رو لیدن

 .از لئو یو منتظر خبر

 .بودن افتاده هامبودن و رو شونه دهچسبی همبه دستهدسته موهام

 .کردم جاجابه یرو کم سرم

 هنوز سردته؟ -

 .نه. گرم شدم، ممنون -

 :و گفت دیکش یآه

 ...دمیرسیم ریلئو چش شده بود؛ اما اگر د دونمینم -

 :حرفش رو خورد و سکوت کرد. عوضش من گفتم یادامه

 ؟یکردیم کاریتو اونجا چ -
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 :نگاهش کردم رنگیکم اخم با و برداشتم اشنداد. سرم رو از رو شونه یجواب

 ؟یشیتو ادب نم -

 :. دستش رو باال آورد و موهام رو برد پشت گوشمدیخند یآروم به

 !زنم؟یم دید هتنیرو که درحال آب دختری و هاپشت بوته شمیم میکه قا ؟یفکر کرد چی من به تو راجع -

 .نرفته ادمی! هنوز امروز صبحو ادیاز تو که بر م -

 !رایساف -

 .کردنیمن آشنا جلوه م یچشما برا نیحرفش شدم. چقدر ا یندادم و منتظر ادامه ادامه

 .چشماش رو تو چشمام دوخت خاصی نگاه با و گذاشت امچونه ریرو ز دستش

تو رو از دست دادم و  کردمی! فکر میمرد کردمیفکر م کهیبودم، اونم درحال دهندی رو تو بود سال: من دهلیدن
بعد از  ،یآوار؛ اما تو برگشت ریز یچون نتونستم خودم رو بهت برسونم و نذارم بر دونستم؛یخودم رو مقصر م

موندم و  داربی هامن ساعت یدیخواب یرفت تو و میاز جشن برگشت یوقت شبدی! سرحال و سالم. سال همهاون
 شدیاگه م ستم،ین مونی! از کارمم پشایو تو واقعا  زنده ستمیباورم بشه که خواب ن خواستمینگاهت کردم. م

 !کردمینگاهت م ایتا آخر دن

وجه بشم. جمالتش رو درست مت تونستمنمی. زد امبه گونه یکوتاه یـه*ـوسـ*سرش رو جلو آورد و بـ آروم
 !االن بهم ابراز عالقه کرد نیهم لیکه دن شدیباورم نم

بهش  دی! منم بادادم؟یانجام م یکار دی. اصال ، مگه باکردمیانجام بدم فقط نگاهش م کاریچیه نکهیا بدون
 بهش عالقه دارم؟ عالقه داشتم؟ گفتمیم

 ؟یمثبت بود؛ چون واقعا  دوسش داشتم. االن چقطعا  جوابم  دنیپرسیازم م سالگیزدهیسؤال رو تو س نیا اگه
من بود. معلومه که  یگذشته لیبودم بهش؟ نه نبودم. دوِسش داشتم. دن احساسیمدت. ب همهنیبعد از ا

که اونم گفت.  االننیبود. هم جانی. جاش همگفتمیم دی. باارمیدوِسش داشتم؛ اما نتونستم به زبون ب
 .کنهیکه منتظر نگاهم م االننیهم

 ...فکر کنم -

 .میحرفم شد. هردو به سمت در برگشت یدر مانع از ادامه یصدا

و  رمقیب یاز عرق. چشما سیلباسش باز بود و تموم تنش خ یقهی. شدن گشاد چشمام لئو وروزحال دنید با
 .آشفته یموها

لئو رو کامال   یواسه ینگران لیدن حرفای خاطربه. رفتم طرفشاومد وسط کلبه. از جام بلند شدم و به تلوتلوخوران
 :فراموش کرده بودم. بازوش رو گرفتم و گفتم

 ؟یسرت اومده؟ خوب ییچه بال -

 :جواب داد حالیرفت و ب یروونیرشزی خوابِ  تخت طرفبه د،یکش یرو به آروم دستش
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 !خوبم -

د شده بود و مثل من پر بلن نیزم یکه از رو لیبه دن یتخت انداخت و چشماش رو بست. نگاه یرو رو خودش
 .نشستم کنارش و رفتم تخت طرفاز سؤال شده بود انداختم. بعد به

 لئو؟ بهم بگو چت شده؟ یشد جورینیچرا ا -

 :رو باز کرد و گفت اشدهیخشک هایـب*لـ

 .ستین یزیگفتم که خوبم، چ -

 !؟ستین یزیچ یگیو حاالم م یبود منو بکش کی! لئو، تو امروز نزدست؟ین یزیچ -

 .نزد یحرف

 :دمیعقب کش عیگذاشتم؛ اما سر شیشونیرو رو پ دستم

 !اوه -

 :لیرو کردم به دن مضطرب

 م؟یکن کاریچ دی. باسوزهیداره تو تب م یدن -

 :فکر کرد و بعد گفت چندلحظه

 .نییپا میاری. فعال  بهتره تبشو بارمیآب ب کمهی رمیم -

 :بازوش گذاشتم و صداش زدم یدستم رو رورو گفت و رفت. دوباره رو کردم به لئو؛  نیا

 لئو؟ -

بودم.  دهیداغ ند قدرنیرو ا کسچهی دارنشده بود. و من هم بدن تب ضیتا حاال مر وقتچینداد. اون ه یجواب
 !رو تو بدنش روشن کرده بودن. مطمئنا  اگه انسان بود تا حاال مرده بود شیآت هی یانگار که شعله

 .آب -

کلبه رو برداشتم.  یگوشه ی. بلند شدم و کوزهدیشن شدمی راحت کلبه سکوت اما تو اون آروم بود؛ صداش
 ...بود یخال با  یکنارش خم کردم و موفق شدم نصف کاسه رو از آب پر کنم. کوزه تقر یکاسه یسرش رو تو

 :آوردمش باالتر کمهیسرش گذاشتم و  ریسرش، دستم و ز یباال برگشتم

 .آب آوردمبخور. برات  ایب -

 .خورد کمیلیبراش سخت بود خوردنش؛ چون خ انگار

 :گفت فشیضع ی. دستم رو برداشتم که صدادیکرد و سرش رو کنار کش یاخم

 .ریازم فاصله بگ -
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 ؟یچ -

 :باز کرد و تکرار کرد یرو کم چشماش

 .نباش کمیازم دور شو. نزد -

 .یسوزیتو تب م یازت دور بشم. دار تونمینم -

 !ازم دور شو کنمی. خواهش مشهینم میزیچ -

 چرا آخه؟ -

 ...شیممکنه مثل... چندساعت پ -

 .یکننمی تکرار رو کاراون گهیتو د -

 .کنترلش کنم تونمی. نمرایساف ستیدست خودم ن -

 .یگیم یچ فهممیافتاده؟ نم یمگه چه اتفاق -

 :رو ازم گرفت و زمزمه کرد جونشینگاه ب کالفه

 !؟شقیکله قدرنیچرا ا -

 !برسونه؟ بیبه من آس خواستیحال نداشت حرفاش رو کامل بزنه چطور م ی. اون حتگفتیم ونیهذ داشت

 .گذاشت ارمیدر اخت زیتم یو با چندتا پارچه ختیر یظرف نسبتا  بزرگ ی. آب رو تودیبا سطل آب رس لیدن

*** 

 کل یدانا

و  دیدویبه سرعت م یدی. گرگ سفدادیاز موعد رو مزودتر  یزمستون دیسرد شده بود و نو شیاز پ شیب هوا
 .کردیجنگلو رد م

کردن؛ اما گرگ  ترقیمشکوک شده نگاهشون رو دق اومدمی طرفشونکه به یدیگرگ سف دنیمرز با د ینگهبانا
دوشش انداخته بود تا از سوز و  یرو رو یو بلند یشد که شنل خاکستر لیتبد یبه دختر شونیدر چندقدم

 .بمونه امان در روزااون یسرما

 ؟یهست ی. تو کساوای جا: هموننگهبان

 .ختیتعجب نگهبانا رو برانگ نیکرد و ا میدر برابرشون تعظ دختر

 .واجب یلیدارم. خ جنابیبا عال یقربان. کار مهم ستمیدشمن ن -

 .باهاشون مالقات کنه تونهینم یهرکس ؟ینیرو بب شونیا یخوایکه م یهست یک -

 .درمورد حلقه براشون دارم یخبر نین بگبهشو -
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 کدوم حلقه؟ -

 :زد و گفت یثیلبخند خب دختر

 !ییجادو یحلقه -

 .داخل یایب یتونیم ننتی. اگه خواستن ببدمیصبرکن. بهشون خبر م -

 .نمشونیبب ترعیهرچه سر نی. لطفا  اجازه بدهکشیوقت شما وبرگشتفورا  باهاشون مالقات کنم، رفت دیمن با -

 .یوارد بش جورینیهم شهی. نمایبهغریهیتو  -

 :گفت ایمردونه یصدا

 اونجا چه خبره نگهبان؟ -

. هم نگهبانا و هم شدیم کیشد. دراک، رهبر جادوگرا، بود که بهشون نزد دهکشی سمتهمه به اون نگاه
 :داد حیکردن. بعد نگهبان توض متعظی بهش دختراون

 .داره جنابیعال یبرا یخبر هگیاومده و م بهیدختر غر هی -

 :زد و ادامه داد یپوزخند

 .ییجادو یحلقه یدرباره -

 هایشیبلندقد و چهارشونه بود با موها و ر مردی دراک. برداشت قدم طرفشدراک معطوف دختر شد و به توجه
به سرتاپاش  یه. نگاستادیرو براش ساخته بود. مقابل دخترک ا یخشن یروشن که چهره اینسبتا  بلند قهوه
 :انداخت و گفت

 ؟یدار یچه سند ؟یگیاز کجا بدونم راست م -

 !دیمنو بکش دیتونیندارم سرورم. م یمن در برابر شما قدرت -

 :زد و گفت یشخندیشد، ر رهیچندلحظه بهش خ دراک

 .ای. دنبالم بارخبیبس -

 :دراک رو کرد به نگهبانا سادن،یوا یدر بزرگ تاالر اصل پشت

 .نیباز کندر رو  -

 یبزرگیلی. و پشتش تاالر خدادیبود و هنگام بازشدن صدا م یکرد و در رو باز کرد. در بزرگ یکوتاه میتعظ شونیکی
روش  رحمشیو ب روحیو صورت ب رهی. و لرد با لباس بلند و تدیرسیم یقرار داشت که در انتها به تخت سلطنت

 .کردمی نگاه دوتا اون شدنکینشسته بود و به نزد

بودن و  ستادهیو مقامات مختلف دوطرف تاالر ا ریبه عنوان وز یمواز یپشت سرش و چندنفر تو خطا نیکاتر
 .کردنینگاه م بهیکنجکاوانه به دختر غر
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 .و خم شدن ستادنیا یتخت سلطنت یچندقدم یفاصله در

 .دراک یداشته باش یخوب یخبرا دوارمی: املرد

 .ورمدختر داره سر نیبه ا یبستگ -

 هاست؟از برده -

 .ستبهینه. غر -

 :لرد باالخره دختر رو نشونه رفت نگاه

 ؟یهست یک -

 .ادوارد بهتون بدم جنابیاز طرف عال یهوگان اومدم تا خبر روستای از. من یملکه استیاسمم کاتس -

 :گفت تریجد یسرجاش صاف شد و با لحن لرد

 ؟یدیادوارد؟! تو اونو کجا د -

کردن و اون االن در  دایرو پ ییجادو یگفتن بهتون بگم که حلقه شونیکه ازش اومدم. ا ییروستاهمون  یتو -
 .هوگانه

 ه؟یدست ک -

 .فرار کرده نجایاز ا یکه به تازگ ی. همونرایبه اسم ساف یدختر -

 :زمزمه کرد لرد

 .رایساف -

 :گفت ایبعد خطاب به کاتس و

 ن چقدر راهه؟تا هوگا ،یما رو به اونجا ببر دیتو با -

 .روزکیباعث افتخارمه سرورم،  -

 :رو تکون داد و رو به دراک گفت سرش

هم به  یکی. پمیحرکت کن ترعیهرچه سر دیاز ارتش رو هم آماده کن، با یمیببرش و پاداشش رو بهش بده. ن -
 .خبر بده تریهانه بفرست تا به پ

 :گفت وارنیزد و تحس ایو سرخوشانه ثیلبخند خباحترام کردن و رفتن. لرد  یباز هم ادا ایو کاتس دراک

 !کردهیمرگشم مغزش کار م یلحظه یادوارد زرنگه. اون حت دونستمیم شهیهم -

 .دیرسمی نظرناراحت به یادوارد کم یادآوریاز  نیکاتر

 .رمی: بله درسته. منم بدجور قصد دارم انتقامش رو بگنیکاتر
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 :گفت بارافسوس لرد

 !اوه -

 :گذاشت و گفت نیکاتر ی. دستاش رو سرشونهشدیم دهیکش نیزم یبلند شد. لباس بلندش رو جاش از

البته فکر  ،یکنیدوباره مالقاتش م یاما ناراحت نباش، به زود ن؛یدیمتأسفم که تو و ادوارد به سرانجام نرس -
 .گهیظاهر د هیکنم با 

*** 

 رایساف

و باعث شد صورتم رو  دیچپی توشون درد دادم هامکه به شونه ینتکو نیباز کردم. با اول یرو به آروم چشمام
 یبودم ک دهیو نفهم کردمیم یدگیصبح خوابم برد. تموم شب رو به لئو رس یکاینزد شبیدرهم فرو ببرم. د

 .تخت خوابم برده بود پای جاهمون

م رو به اطراف چرخوندم و جز . نگاهدمیدستم برداشتم؛ اما برخالف انتظارم لئو رو مقابلم ند یرو از رو سرم
 .نبود یبود و خوابش برده بود، کس زیم یکه سرش رو لیدن

 .دارمیلحظه در باز شد و خودش اومد تو. متوجهم شد که ب نیهم

 :بلند شدم نیزم یرو که روم انداخته شده بود کنار زدم و از رو ییپتو

 لئو حالت بهتره؟ -

 :با اوضاع نداشت گفت یتمناسب چیظرم هنکه به رنگیلبخند کم با

 .یبمون داریتا صبح ب یمجبور شد شبیکه د دیببخش -

 .دیرسمی خوب نظررفتم. به ترکینزد کردمیم شیهمون حال که با چشم بررس در

 .واقعا  نگرانت شده بودم شبید ؟یکجا بود -

 بندمـردنم و گردن*برد پشت گـ موهام ریمونده رو کمتر کرد. دستش رو از ز یجواب دادن به سؤالم فاصله جایبه
 :انگشتم فرو برد یآورد و تو رونبی توش از رو حلقه. کرد باز رو

 .اریدستت کن و درش ن شهیحلقه رو هم نیا کنمیخواهش م -

 :گذاشت هامشونه یکرد و دستاش رو رو مکثی. دادم ادامه کردنشنگاه به

بهم گفت.  ییزایدونالد بودم چ شیکه پ روزی. دیدرک کرد طوشرای بودنکه خطرناک دونمی. مرایگوش کن ساف -
 .برم نجایمن افتاده و من مجبورم زودتر از تو از ا یبرا ییاتفاقا هی

 نجایآخر مشکل من بود. زودتر از ا یهمون جمله قا  ینشونده بودم از هم باز شد. دق میشونیپ یکه رو ییاخما
 گفت؟یداشت م یبره؟ چ
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 .مدادی قول هملئو ما به !یگیم یچ فهممینم -

 :داشت قانعم کنه گفت یکه سع یرو قطع کرد و با لحن حرفم

 .به نفع هردومونه رمیاز تو فاصله بگ نکهیاما باور کن ا م؛یداد ییچه قوال دونمی. مدونمیم -

 گفته بهت؟ یلئو؟ دونالد چ یچ یعنی -

 :کلبه بود رفت یگوشه که زرهش طرفکالفه شد. دستش رو برداشت و به کمهی انگار

 .از خودش بپرس -

ِ  با رفتناشاز طفره یعصب  .گرفتم رو بازوش و رفتم جلو بلند، دوقدم

 بهت گفته؟ یاالن بهم بگو دونالد چ نی. همیرینم جاچیتو ه -

 :رهیوجودش رو در بر بگ یشتریباعث شد خشم ب نیبلند بود و هم با  یتقر صدام

 ؟یفهمیبمونم، خطرناکم برات! م نمتویگفتم از خودش بپرس. نم -

 ؟یخطرناک یچ یعنی ؛یزنینم یبفهمم؟ تو که حرف وی. اصال  چفهممینه نم -

 ها؟شده بچه یچ -

 به دادنبود و من بدون جواب تموقعی تو اون زیچ نتریتیاهمیشده بود ب داریما ب یکه از صدا لیدن سؤال
 .پاسخ سؤال خودم بودم افتدری منتظر اون

 :دیدندوناش رو بهم فشار داد و از پشت همونا غر لئو

 !روح ادوارد تو بدن منه -

 .به عقب رفتم قدمی زده. دستم از بازوش شل شد و بهتدیبرق از سرم پر انگار

 !ادوارد؟

 .عقب پرت شدنش تو شبِ فرارمون از جلو چشمم رد شد ی... صحنهدیچرا با اون

زودتر از من  لیشد. دن دنشیرگردوند و زرهش رو برداشت و مشغول پوشبه بهت و تعجبم روش رو ب توجهیب
 :خودش رو از تعجب نجات داد. جلو اومد و خطاب به اون گفت

 ؟یاز کجا مطمئن -

 .دونالد بودم شیپ -

 بهت گفته؟ یچ -

 رهیبه دست بگ کامال  کنترلم رو نکهیگفت ادوارد قبل از مرگش روحش رو به بدن من منتقل کرده. حاال قبل از ا -
 .برم نجایاز ا دیبا
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 ؟یکجا بر -

 .یکوهستان سال -

 ؟یمگه راهو بلد ؟ییتنها -

 .نقشه هم دارم هیراهو بهم گفته.  یناتال -

 لتحلیهیبه من که هنوز در حال تجز نگاهیمیرو هم برداشت، ن راشیزرهش که تموم شد، جفت شمش دنیپوش
 :لیبودم انداخت و بعد رو کرد به دن هیقض

 .نمتونیبیبعدا  م -

 .در رفت طرفبه

 نیو عمل کنه پس نقش من ا رهیبگ میخودش سرخود تصم ی! اگر قرار بود برادیبره، نبا ذاشتمیم دی. نبانه
 دیدوروبر من نباشه؛ اما من نبا خواستی. فقط مکردیفکر م هیقسمت قض هیاون فقط داشت به  ه؟یوسط چ
 .دادمیاجازه م

 اد؟یسرش ن ییبود که بال ینیخودش کرده بود؟ چه تضم شیپ ی. چه فکربردیو با خودش نمر کسچیه اون
 !موندیکنار من م دیبا موند،یخودم م شیپ دیبا

کردم و  شتریموند و به راهش ادامه داد منم سرعتم رو ب اعتنابی صداکردنم به. رفتم طرفشکردم و به صداش
 :ون چشماش برق زد. کالفه و شمرده گفتشد؛ چ ی. انگار عصبسادمیدر وا یجلو

 .یریبگ میبا احساسات تصم دیقبال  هم بهت گفتم که نبا رایساف -

 .احساساته ی. اتفاقا  کار االنِ تو از روگنیدارن درست م یآره؛ اما نه وقت -

 ...خوامیمن نم -

 ی. همگیخودت بخر یخطرا رو برا یهمه دمنمی اجازه بهت من. ترهتنهارفتن تو صدبرابر از موندنت خطرناک -
 .کنهینم دیاز جانب تو، منو تهد یخطر میهمه با هم ی. و وقتمیریم یبا هم به کوهستان سال

 .کردیقصد دخالت نداشت و فقط نگاه م لیدن

 !کرده ریمنو تسخ یک دیشیاما شما متوجه نم -

 خب؟ ادیاز دست تو برنم یحلقه رو دارم کار یوقت -

 :کردم دینداد. تأک یجواب گهید

 !میکنیپس امروز، باهم، حرکت م -

 یخال نهیکنار شوم یخردشده یزمایرو با لگدزدن به ه تشیرفت و عصبان نهشومی سمتازم رو گرفت و به یعصب
 .وسط کلبه زنیهم قل بخورن و بر یکرد و باعث شد از رو
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 یک دیفهم شدیداشتم. پس م ادیود به شده ب ریدرگ لیکنار رودخونه با دن یو سردش رو وقت یآب یچشما
 ...جاشون عوض شده؛ اما

 تو چشماش نبود؟ یرییبهم حمله کنه تغ نکهیقبل از ا چرا

*** 

 چقدر طول بکشه؟ ستیمعلوم ن یعنی -

 .کشهینم طولیلیبا وجود ادوارد، خ دونمیداره که تو بدنشه. فقط م یبه قدرت روح ی: بستگدونالد

 شه؟یم یکنه روح خودش چ شر یاگر کامال  تسخ -

 :کرد و گفت یمکث

 !مردگان یایبه دن رهیم -

 .بکنم خواستمیفکرش رو هم نم یشد. حت خیتنم س یموها

 کرد؟ یکار شهینم گهیرفت اونجا د نکهی... بعد از ایعنی -

 .نه -

 :حرفش یوجودم رو از تقال متوقف کرد. و بعد ادامه هایذره یبیکلمه به طرز عج نیا

 .کنن زندگی هاقرن توننیم روشنای با افزارا. روحرهیگمی تعلق ادوارد به کمالوبدنش تمام -

 مؤثره؟ یرفتن به کوهستان سال یدونالد تو مطمئن -

 .دیالبته. فقط اگه به موقع برس -

 شرط داره؟ زچی! آخه چرا همهایخدا

 :و مستأصل گفتم کالفه

 م؟یبکش رونیب تا روحش رو ستین تریعیسر راهچیه -

 .متعصبن یلیاز رازاشون خ سریهیدر مورد  لهقبی! اوندونمیاگرم باشه من نم -

 !هی! عالآه

 .میامروز حرکت کن نیهم دیپس با -

 :گفتم یبه ناتال رو

 ؟یکنیم میهمراه -

 .شمی. تا قبل از غروب آفتاب آماده مکنمیرو م کارنیالبته که ا -

 :چرخوندم دونالد طرفره بهزدم و سرم رو دوبا یلبخند
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 .میآماده بش یاصل یحمله برای تا کن شونجمع کن و آماده دوننیم یزیچ یرو که از جنگاور ییمردم اونا نیب -

 .باشه -

 .گذاشت جلوم رو هاکتاباش رفت. کتاب مربوط به حلقه یقفسه طرفبه

هم  نجاای درمورد رو؛ هاسرگذشت حلقه نیهمچن ،یریبگ ادیوردها رو  یهیبا خودت ببر و بخونش تا بق نویا -
 .راحت باشه التیخ

 .رو برداشتم و جلدش رو لمس کردم کتاب

 !ممنونم یلیممنونم، خ زچیهمه یبرا -

به  یبود که هرکس یابر یسرد به صورتم خورد. هوا جور یاز هوا یگرفتم و از کلبه خارج شدم که هجوم رو
 .برف در راهه هیحدس بزنه بارش  تونستیم یراحت

رو سخت  ریمس کردنیاحتما ال ط نیامسال قرار بود زمستون زودتر از موعد خودش رو نشون بده و ا نکهیا مثل
 سرعت به و فشردم ترـوشم محکم*نگران بودم. کتاب رو تو آغـ یو حساب انداختیبه دلم چنگ م یزی. چکردیم

 .شهمسئله راحت حل ب نیبودم که حداقل ا دوارامی. کردم اضافه قدمام

*** 

ضرب  زیم یهیکنار پا ییاز پاهاش جا یکیداده بود و با  هینامعلوم سرش رو به دستش تک ایبه نقطه رهیخ لئو
 .سفر بود یالزم برا لیوسا آوریدرحال جمع لی. و دندیکوبیکلبه م یکف چوب یگرفته بود و تندتند رو

و من لئو و  کردمی درست هامشونه یرو رو رنگماهیشنل س م،یبود ستادهیا یروونیش ریز یتو کهیدرحال یناتال
 .کردمیرو از اونجا تماشا م لیدن

 .بود یکه از نگران دمیشنینگاهم رو به لئو معطوف کردم. ضربان تند قلبش رو م دوباره

 نه؟ قهیعم یلخی لئو با ت: رابـطهیناتال

در  یمن و ناتال یصدا نکهای با تره؛راحت براش خوردنحرفام از آب دنیشن دونستمی. مدمیکش یقیعم نفس
 .بود پچحد پچ

 .برام مهمه یلیاون خ -

رو در حقت بکنه. اگه تنها  فداکاری اون خواستیم نیهم برای. ستدوطرفه احساسهیو کامال  مشخصه که  -
که  یهست ی. تو تنها کسمیکن شیراض مینتونست میکرد ی. من و پدر هرکارفتهیب یممکن بود هراتفاق رفتیم

 .دهیبه حرفات گوش م

 :گفت یاز مکث کوتاه بعد

 .ییتو کنهیکشتن فکر م یکه برا یکس نیحق با اونم هست، مطمئنم ادوارد به اول جوراییهی ؟یدونیم -
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هود قلبش کامال  مش تمیاز ر نیشده و ا شتریب حرفنیدر وجود لئو با ا دونستمیکه م یانگرانی کردنکم یبرا
 :گفتم گه،ید یاحمقانه متصمیهیاز  یریبود و جلوگ

 .ادیاز پسمون برب تونهینم میباهم یالبته تا وقت -

 .آره خب -

 :دوباره گفت یاز مکث بعد

 ؟یچ لیدن -

 .من بودم که تپش قلبم تند شده بود نای موقعاون و برگردوندم طرفشرو به نگاهم

 .داره تیاونم برام اهم -

که  یکه ازش داشتم و احساس شناختی با. بدم رو اشبود تا جواب ابراز عالقه مناسبی زمان موقعهمون دیشا
که استاد تظاهره،  ییماست؛ اما از اونجا یداشت، مطمئن بودم گوشش به حرفا یزیهرچ یتو یکنجکاو یبرا
 .بود لوسای کردنبه ما فقط مشغول جمع تیاهمیب

که  میخوب زندگ یگذشته و روزا ادآوریپدر و مادرم و برادرم رو در کنارم داشتم،  که هیزمان ادآوریمن  یبرا لیدن -
 !دوِسش دارم شیوقت پ یلی. من از خشنیتکرار نم وقتچیه

 !گفتم باالخره

 .نشست هاشـب*لـ یرو یکیکه حرکات دستش آهسته شد و لبخند کوچ دمید

 .زدمی: حدس میناتال

 :ستادیفاصله گرفت و مقابلم ا ازم

 .تموم شد -

 :و گفتم دمیبه شنل کش یدست

 .ممنونم -

 :گفت رفتیبه سمت در م کهی. درحالدمیرو شن لیدن یصدا

 .رو آماده کنم کلیما رمیم -

 :شد و بعد از چندلحظه گفت رهیخ رونیچشم دنبالش کردم. بعد از بازکردن در کلبه نگاه متعجبش به ب با

 ؟یکنیم کاریچ نجای! ایتام -

 .باال رفت مابروها

 :دیتام اومد داخل. نگاهش رو چرخوند تا به من رس یآماده و حاضر قامت و شد ترباز در
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 .امیمنم باهاتون م -

 :داد ادامه

 .خورمیبه دردتون م یلیخ دیمطمئن باش -

 :رو تکون دادم سرم

 مالقات هاد از مدترو هم بع تلهیقب یتونیم طورینی. ایهمراهمون باش شمینداره. خوشحال م یاشکال -
 .کنی

 دنیخوشحال بشه. آخه د یلیاما انگار قرار نبود خ نم؛یرو تو نگاهش بب یاز خوشحال یانتظار داشتم آثار گرچه
 نه؟ باشه، کنندهخوشحال ستیبامی سالچهل ای یخانواده اون هم بعد از حدود س

 :لبخندزنان گفت لیدن

 .یبه جمع ما خوش اومد -

 .رفت رونبی و زد اشهبه شون یدست بعد

 .مبری اونا با تا کردم آماده اسب تااژدها دارن، سه یو ناتال لیفقط دن -

 .کنهیسرمون پرواز م یباال گائِلی. اامیب ینی: بهتره منم زمیناتال

 .ندارم شتربی اسب تااما من سه -

 .رایساف گردمی. زود برمارمیاسب خودم رو م -

خوشحال  دنبای واقعا  . برگردوندم تام طرفون دادم تا بره. و نگاهم رو دوباره بهتک رنگیرو با لبخند کم سرم
 شد؟یم

*** 

 کل یدانا

 .بشه دپوشیسف نیبرف شروع به بارش کرده بودن تا زم هایو دونه رفتیم یاول صبح رو به روشن یهوا

 با شونفرمانده. سهشدنیم کینزدبه روستا  ایکاتس یو دراک، و البته همراه نیو کاتر تریو سپاهش، با پ لرد
 .کردنیحرکت م ینزمی سربازها و اژدها

 شیآت یبشن. مثل کوره کیبرف بهش نزد هایدونه دادیکه اجازه نم شدیمتصاعد م یحرارت نیاطراف کاتر از
با  رفت؛یم دوتا. لرد جلوتر از اونکردمی محروم اششونه یرو از نشستن رو دیسف هایو دونه دادیحرارت م

و منتظر بهش چشم دوختن. خطاب  ستادنیفرود اومد. سربازها از حرکت ا نیزم یرفت و رو نییروستا پا دنید
 :گفت ایبه کاتس

 م؟یشیم کیکه بهش نزد نهیهوگان هم یروستا -
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 .من یبله بانو -

 :سوق داد هینگاهش رو به سمت بق لرد

. دیرحم نکن کسچی. به هدبسوزونی رو هاو تموم خونه دیده نذاررو هم زن نفرهی ی. حتدیبا دستور من حمله کن -
 .اومد متعلق به شماست رتونیهم که گ یزیهرچ

 :نگاه کرد ایبه کاتس دوباره

 .گرفت یو تو هم پاداشت رو خواه -

 !که به شما خدمت کنم نهیپاداش من ا -

 :به سرتاپاش گفت یاجمال یزد و بعد از نگاه یپوزخند لرد

 .خوبه -

 لرزه به اژدها زدنحاصل از بال انِ یاز اون جر شیانسان یکرد و دوباره باال رفت. و باعث شد تنِ سربازا یمکث
 .اددربی

*** 

. تعداد شدمی بلند هاکه از سوختن کلبه یگذشته بود و تموم روستا پر بود از جنازه و خون و دود چندساعت
 ایکهیت هرازگاهی و بودن شده خراب هاکلبه شتری. بکردنیم مجروح بودن، آروم ناله یبه سخت ایکه زنده  یکم

 یسربازها بدن و لباس مردم رو برا از. چندتا افتادیو م شدیسوخته از چوبشون از شدت سوختن پوک م
 رایساف دانکردنیاز پ نیبه راه انداخته بود، خشمگ گهید عامقتلهی. لرد که گشتنیم شتریب میغنا داکردنیپ
شده بودن،  دیناام داکردنیکه از پ ییکنه. سربازا داپی رو دختر اون دیتا شا کردیم بررسی رو هاجنازه یکییکی

 دونستنی. و احتما ال همه میبودن و منتظر دستورات بعد رهیلرد خ تیبه عصبان تریو پ ایتسدراک، کا ن،یکاتر
 .فتهیب یاتفاق خوب ستیکه قرار ن

دستش  تیاما با عصبان نه؛یتا بدنش برگرده و بتونه صورتش رو بب دیرو کش دیآلودست دختر مرده و خون لرد
 .قدم برداشت ایبه سمت کاتس د،یغریاز خشم م کهیرو پرت کرد و درحال

 .رفت ترعقب یکم د،ید تعصبانی رو با اون شدنشکیکه نزد ایکاتس

 !یتو به من دروغ گفت -

 :تکون داد نطرفیسرش رو به ایکاتس

 ...ی. نه سرورم. قسم من.. -

 :شد ریاون اس یدستا یبه شدت تو اشقهی

 کجا رفته؟ ست؟ین نجایپس چرا ا -

 ...من... من -
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 :دخترک داد یدهیبه جسم ترس یو تکون دیرو کش اشقهی

 ست؟پسرهکه ادوارد تو بدن اون دونستنیم -

 ...ینم یعنی ،یعنیفکر نکنم؛  -

 :گفت واراون زمزمه کردنایمنمن ونیم

 !به درد نخور -

 حرکت،نیفرو برد. از ا اشنهیو بلندتر شده از حد معمول محکم تو س زیت یرو که حلقه توش بود با ناخنا یدست
 .و خشک شدن دنیبودن دست از کار کش میغنا آوریکه درحال جمع ییاونا

 خوردنشرودست یِ موند. ناراحت رهیقطع شده به لرد خ یباز و نفس یزد و با دهن رونیدختر از حدقه ب هایچشم
 از قطرهروان شد و قطره چارهیانگشتاش فشرد. خون از دهن دختر ب نیکرد و قلبش رو ب خالی اون سر رو

 :ادا شدن تی. و کلمات لرد همچنان با عصباندچکی اشچونه

 !که به من دروغ بگه هیکس یجزا نیا -

 .دیکش رونبی نفرسه اون تفاوتیبمتعجب سربازها و  یقلبش رو در مقابل چشما سپس

و  یوانیح یانگشتا نبی رو دارضربان یچهیافتاد؛ اما دست غرق خون لرد که اون ماه نیزم یدختر رو تن
 کهی. درحالافتادنیو م خوردنیم زیپشت دستش ل یخون به نرم هایگرفته بود باال موند. قطره رحمشیب

 :گفت خطاب به دراک رفت،می اژدهاش طرفبه

 .نیفتیراه ب -

 .شدن یپشت سرش راه نافرمانی خاطربه رحمانهبی مجازات و از ترس دچار شدن به اون درنگیهمه ب و

کمتر  دیکه شا ییانداخت؛ اژدها اششدهتابیب یرو به دهن اژدها جونیهمه، قلب ب یدهیبرابر نگاه ترس در
 .خون نبود یاز خودش تشنه

. چندلحظه بعد کردیفراخ، انگار رفتن و دورشدن سربازا رو تماشا م ییبا چشما ایاتسک دیو سف روحیب صورت
خارج شد و به  رنگیاهیاز دهنش دود س نشست،می اشزدهصورت وحشت یبرف رو زیر هایدونه کهیدرحال

 .هوا رفت

 .نبود نحس طلسم اون یقربان نیاول ایکاتس

*** 

 رایساف

 .شدمیکه متوجه گذر زمان و اطرافم نم یافکارم غرق بودم. طور یو من هم تو میاسب در حال حرکت بود سوار

 .رهیکرد تا کنارم قرار بگ ادتریسرعت اسبش رو ز یناتال

 !رایساف -
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 .اومدم و صورتم رو به سمتش چرخوندم رونیفکر ب یتو از

 .مگرسنه یلیخ م؟یاتراق کن نجایا کمهی شهیم -

و حال  مبرسی کوهستانهرچه زودتر به اون خواستمیم سم،یوا خواستمیاما نم ؛میراه بود یوقت بود تو یلیخ
 .بندازم. به هرحال خوردن غذا و استراحت هم الزم بود یرو به سخت هیبق شدینم یلئو خوب بشه؛ ول

 :کردم و گفتم یاطراف نگاه به

 .درختا نیب میباشه؛ اما بر -

با اژدهاش و  لی. دنمیشد ادهیمناسب پ یجا هیبه  دنیو بعد از رس میکرد تیرو به سمت درختا هدا اسبامون
 طرفهیدرختا رد شدن و هرکدوم  نیخاص خودشون از ب یفرود اومدن. با انعطاف بدن ،یناتال یاژدها گائِل،یا

 !نیزم یخودشون رو ول کردن رو طورینیشده بودن که ا خستهیلیخ نکهیلم دادن. مثل ا نیزم یما رو کینزد

 یکیو آتش کوچ میبا کمک هم جمع کرد دیطول کش یادیمدت ز داکردنشونپی برف،اون یخشک رو که تو یوباچ
 .میبه راه انداخت

 .میکه همراهمون بود شروع به خوردن کرد ایشدهسودنمک یو از گوشتا منشستی وارحلقه دورش

 :گفتم یخطاب به ناتال هم حرف نزده بود انداختم و کلمههیبود  وقتیلیبه لئو که خ ینگاه

 راه هست؟ یتا کوهستان سال گهیچقدر د -

 :دهنش رو قورت داد و جواب داد یگوشت تو تکه

 .میرسیصبحِ فردا م م،یتوقف نکن گهید نیاگر بعد از ا -

 !دمیپرس یباشه االن چ دهیفکر فرو رفته بود که شک داشتم فهم توی قدربه لئو چشم دوختم. اون دوباره

 .تام نگاهم رو ازش گرفتم یصدا با

 !بهتر باشه میفتیراه ب میمنجمد بش نکهی. فکر کنم اگه قبل از اسردهیلیخ -

 .. غذاش رو هم نخورده بوددیلرزیم دی. داشت مثل بدیرو باال کش شینبی حرفن یاز ا بعد

 !یتام یزنیم خی یواقعا  دار -

 .نداره گرماییچیانگار... ه شیآت نیا -

 .کولش روی انداخت و درآورد رو خودش شنل. رفت طرفشبلند شد و به از جاش لیدن

 .ممنون -

 .کنهیم دنیبرف دوباره شروع به بار ی. به زودمیفتیراه ب دیبا راینداشت. ساف یقابل -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم
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 .میبر نیایباشه ب -

. ستادمیا کلیمقابل ما گائلای نوازش از بعد. مرفت هااژدها طرف. بهمیرفتن آماده بش یتا برا میجا بلند شد از
 ریدر حال انجماد کرده بود. به ز یمجسمههی هیرو شب کلشینشسته بود و ه هاشغهیت یبرف رو زیر هایدونه

 :و زمزمه کردم دمیگلوش دست کش

 .سردتره هوا باال اون -

لبخند  یرو خمار کرد. به آروم گلوش بهش دست داده بود چشماش رزی شدنکه با نوازش یاحساس لذت از
 :دمیرو از پشت سرم شن یدن یزدم که صدا

 .نگران نباش گهیم -

 :و ادامه داد ستادیا کنارم

سراغ  میریم یوقت دوارمی! فقط امریتحمل کنه. پوست کلفتش رو دست کم نگ تونهیهم م نویاون بدتر از ا -
 !یخودت رو گرم کن شهیهم نم شیآت یکورههی با کمهوا بهتر شده باشه. کم افزاراخی یلهیقب

 :کردم و گفتم یحیمل اخم

 ؟یهست ی. نگران چیدن یسرما رو حس کرده باش بارمهی یفکر نکنم تو حت -

 :کرد و جواب داد یکوتاه یخنده

 تا حاال سرما رو احساس نکردم؟ یکنیچرا فکر م -

 !یداغ شهیچون هم -

 .کنمیحسش موگرنه  کنه؛ینم تمیسرما فقط اذ -

 ل؟یدن -

 بله؟ -

به  رهیبدونم. پس ترسم رو کنار گذاشتم و خ خواستیدلم م یلیاز سؤالم ناراحت بشه؛ اما خ دمیترسیم
 :چشماش آروم گفتم

 ؟یگیاز اونا نم یزیچ وقتچهی چرا اومده؟ تسر خانواده ییچه بال -

رفت و من هم به شدت از  نیاز ب هلحظهیدر عرض  یشگیهم شادابی چشماش تار شد و اون یدرخشندگ
 :گفتم و گذاشتم اششدم. دستم رو رو شونه مونیسؤالم پش

 .ناراحتت کنم خواستمیمتأسفم. نم -

 :زد و گفت رنگیکم لبخند

 .نداره ینه اشکال -
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 :کرد و ادامه داد یکوتاه مکث

ِ یمس یتو - . و پدرم هم، چندسال بعد، از رهایکه برداشته بود نتونست طاقت ب زخمی خاطرفرار، مادرم به ر
 .مرد بیعج یماربیهی

ذهنم  یرو ازشون تو یخوبیلیو خاطرات خ شناختمیناراحت شدم؛ چون پدرومادرش رو م یلیخ دنشیشن از
 .داشتم

 !یمتأسفم دن یلیخ یلیخ -

 :گفتم یمونیدوباره با لحن پش و

 !ببخش نبود. منو دنشیپرس یبرا یاالن اصال  وقت مناسب دونمیم -

گذاشت،  شیکه با غمِ چشماش به نما توجهی قابل تضاد و نشوند هاشـب*لـ یکه رو یکرد با لبخند یسع
 .موضوع رو عوض کنه شهیمثل هم

 .تشکر بهت بدهکارم هیمن  ینداره. راست یگفتم که اشکال -

 :خودش لبخند زدم مثل

 ؟یچ یتشکر برا -

 :کرد ـوازش*نـ و امصورتم گذاشت و گونه یرو رو دستش

 .یگفت یکلبه به ناتال یکه تو یحرف یبرا -

با همون لحن آروم ادامه  گردوند،یچشمش رو تو صورتم م کهیگرم خون به صورتم رو حس کردم. درحال حرکت
 :داد

 .بشنوم زبونت از رو حرف اون خواستیبود که دلم م عمرهیانگار  -

قبل  یلبخندم بود. سرش رو مثل دفعه ترکردنقعمی بدم، انجام ماگُرگرفته صورتکه تونستم با اون یکار تنها
 .رفت ترنییجلوتر آورد و نگاه من پا

 :کرد زمزمه

 .رایساف یممنونم که برگشت -

آرومش  یکه دوسش دارم و زمزمه کردمیحس م شتربی لحظه اون. بود نمونده مونرفتن فاصله نیتا از ب یزیچ
کنه. چقدر دوست داشتم االن چشمام رو  انیغل یث شده بود احساساتم حسابتشکر از برگشتن من باع یبرا
 گذشته به دوباره اگه شدی. چقدر خوب مدمیدمی مونخونه یو بعد از بازشدنش خودم رو تو بستمیم

 .گشتمبرمی

پشت  رو یبرف یگلولههی سردی موقعهم گذاشتم؛ اما درست همون یشدم و پلکام رو رو ترکیبهش نزد یکم
 .دمی. دستم رو پشت گـردنم گذاشتم و چرخیناتال یبلند خنده یگـردنم حس کردم. و بعد صدا



 

 
110 

 !یه -

 :رو باال انداخت و گفت هاششونه

 !ه؟یچ بازیبرف به نظرت راجع -

 .شد متالشی هم از و اشبزرگ خورد به سرشونه یگلولههیبگم که  یزیخواستم چ آلودحرص

 .شد شوکه

 .گلوله چرخوندم. کار تام بود یکنندهپرتاب طرفده و نگاهم رو بهخن ریز زدم

 :شونه باال انداختم و گفتم ایثانهیلحن خب با

 .ستین یفکر بد -

. متعجب دمیبلند شدم، صورت تام رو پر از برف د یدرست کردم؛ اما وقت یتوپ برف هیخودم  یشدم و برا خم
 .هیکار ک نمیبرگشتم بب

و تماشاشون  دیخندیم یکرد. ناتال دندوی به شروع دنبالش هم تام و گذاشت فرار به پا از پشت سرم لیدن
گلوش.  ریخورد ز قا  یتو دستم رو به سمتش پرتاب کردم. دق یاستفاده کردم و گلوله شپرتی. از حواسکردیم
دستش  یتش جمع کرد. وقتبرفا رو تو دس وخم شد  عیپوستش کنار زد. بعد سر یزد و برفا رو از رو یکوتاه غیج

 .دادم یزدم و جاخال غیپرتاب باال برد، ج یرو برا

از پشت سرم بلند شد. صورتش پر از برف شده بود. ناخودآگاه نگاهم  کلیما یغرش آهسته یبعد صدا کمهی
 .یناتال طرفبرفا و شوتش کنه به ریو احتما ال قرار بود بکشه ز رفتیرفت به سمت دمش که آهسته باال م

 !اوه نه -

 یو هردو دستش رو باال برد و با حرکت دیکش یبلند نیه یاز برف به هوا پرتاب شد. ناتال ینسبتا  بزرگ حجم
کوتاه تو هوا معلق بمونه و بعد با  یچندلحظه یبه سمت برفا فرستاد که باعث شد برا ینامرئ ییروین عیسر

که همچنان از  لیدن یرو میمستق و رفت سمتهمونهم به  برفی حجم اون گه،یسمت د هیحرکت دستاش به 
 !کرد نشیفرود اومد و نقش زم کردیتام فرار م

 رهیخ لدنی به سوزانهآورد و دل نییهواش رو پا توی شدهخشک یدستا یبه آروم ی. ناتالمیسکوت کرد همه
 .شد

 :گفت زدهسرجاش نشست و متعجب و بهت لیبعد دن چندلحظه

 !کلیما -

 !لئو افتادم. کجا بود اصال ؟ ادی لحظههی. دیبا افسوس آه کش لیخنده و دن ریز مزدی مونهمه حرفنیا با

 .بگردم دنبالش رفتم و کردم ترک رو هابچه جمع

 .عبوس و ناراحت ایافهیالبته با ق دمش،یاسبا د نزی کردنپشت درختا در حال درست و
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 :گفتم رفتممی طرفشکه به طورهمون

 ؟یکن یا ما بازب یایچرا نم -

 :برگرده پوزخند زد و جواب داد نکهیا بدون

 !هاستمال بچه یباز -

 :ستادمیسرش ا پشت

 .میکن یبچگ یما هم گاه ستیبد ن -

 :دمیپرس مشکوک

 ...که لهدنی خاطرنکنه به -

 :رو قطع کرد حرفم

 .آره -

 :گفتم کالفه. کرد جاجابه یاسب رو کم یشدهبسته نیز و

 ...رو یلجباز نیا یخوایم یبس کن. ک کنمیلئو خواهش م -

 :دچرخی طرفمبه دفعههی

 !چون ازش متنفرم. واقعا  ازش متنفرم -

 :دمیپرس یخوردم؛ ول جا

 ؟یچرا متنفر -

. یباارزش زیو هرچ تی. من از اون و اون از من. هرموقعمیبود گهیاز همد یدرحال دزد ادیم ادمیکه  یچون هرچ -
 .رو بکنه کارنیا هکنیم یو االنم سع

 :تکون دادم نطرفیرو به سرم

 !هیمنظورت چ فهممیاصال  نم -

 !برس تبازی! پس دخالت نکن و برو به برفیفهمینم وقتچی. هیفهمیآره تو نم -

نگاهش کردم و اون نگاهش رو گرفت و به سمت اسبش برگشت. چندلحظه تو همون حالت موندم.  زدهرتیح
 یهم حرفاش بهم برخورد. نفسم رو فوت کردم و راه اومده رو برگشتم و کم جوراییهیشده. چش  دمیفهمینم

 .میبعد دوباره به راه افتاد

 پرواز از باال هم اون لیاسبا سخت شده بود. دن یبرا کمی رفتنو راه اومدنمی فرود آرومبرف آروم هایدونه
 .شدمی ترسخت کردنحرکت و ترهوا بد تیوضع میشدیم ترکیبه کوهستان نزد ی. انگار هرچبردمی لذت
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 :دمیکش نییپا میشونیپ یکاله شنلم رو تا رو یلبه

 .یناتال -

 بله؟ -

 وجود نداره؟ بُریونیم راهچیه نمیبب -

 .برهونیم میریم میکه دار یراه نیهم -

هرچه زودتر خودمون رو  دبای. بود گرفته و عبوس همچنان اشبه لئو انداختم. چهره یرو برگردوندم و نگاه سرم
 .کنه تشی. هرلحظه ممکن بود روح ادوارد دوباره اذمیرسوندیم یبه سال

دادم. هوا جدا  برام سرد بود. تو فکر مبارزه با  رونیکه از دهنم خارج شد ب یدیو سف ظیغل یرو با بخارا بازدمم
 :سرما بودم که تام صدام کرد

 .لحظه صبر کن هی! رایساف -

که به کمرش وصل  ایسهیک ی. از توستادیشد و کنارم ا کی. بهم نزدستهیتا از حرکت با دمیاسب رو کش ساراف
 :گرفت طرفمقرمزرنگ درآورد و به یبود چندتا گلوله

 .یگرم بش شهیو باعث م کنهیم ترعیخونت رو سر انیجر نیرو بخور. ا نایاز ا یکی -

 .دادم کردیه منتظر نگاهم مک یرو به ناتال شیکیدستش گرفتم و  از

 :نگاهش کردم و گفتم یکم

 ه؟یچ نیا -

 .داره ریبهم اعتماد کن، مطمئن باش تأث -

 :بلند شد یناتال یصدا دفعههی که بردم دهنم طرفقرمزرنگ رو به یدونه

 !زبونم. زبونم ،یاوه. اوه. وا -

 نیزم یبرف از رو یو کم دیپر نپایی سبشا از. چرخوندم اون طرفتو هوا خشک شد و سرم رو متعجب به دستم
 .تو دهنش گذاشت

 .دنیشروع کرد به خند تام

 حالت خوبه؟ -

 :تو هوا تکون داد یرو به نشونه نف دستاش

 !یریگیم شیآت یاونو نخور. اگه بخور را،ینه ساف -

 :رفت طرفششد و به ادهیاز اسبش پ تام
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 .یبزن خیکه از سرما  نهیاز ا . بهترهجورینیلوس نباش. فقط اولش ا قدرنیا -

 درست شده؟ یمگه از چ -

 .فلفل -

 !فلفل؟ -

 .گهید یزایچ سریهیالبته با  -

 یمزهو اون ختیریزبونم م یتندش رو یمزه دن،یرو تو دهنم گذاشتم. با هربار جو شیکیزدم و  ایرو به در دل
بود! چشمام رو به هم فشردم  حرفانای از ترحافتضا یلیکردم تحمل کنم؛ اما خ ی. سعشدیم شتریتند هرلحظه ب

 :شد و گفت کیمشت برف بهم نزد هیبا  یکه ناتال

 .رو بذار تو دهنت نیقورتش بده و ا عیسر -

آروم  یآب بشه. اوه. لعنت به تو تام! صدا نکهیداشت؛ اما تا قبل از ا ریبرف تأث یکردم. سرما یرو عمل اشگفته
 .دیچیتو گوشم پ لیدن دنیخند

 چندتااون. بشن سوار تا رفتن اسباشون طرفو تام به یناتال ام،بی کنار باهاش تونستم و شدم ترآروم نکهیاز ا بعد
 :گفتم وارگذاشتم و زمزمه بمیرو تو ج گهید یدونه

 !یدهنتو ببند دن -

 .تا حرکت کنه دمیاسب کوب یپاهام به پهلو با

 .تو برفا نشست یریاسب ت یپا یبود که ناگهان درست جلوکرده  ردرگی دارو تند اون یرو مزه ذهنم

 رامونیشمش ی. همگاومدنمی طرفمونسوارکار به تاخت به یو سرم رو برگردوندم. تعداد دمیرو عقب کش افسار
 :داشت اسب ناآرومش رو آروم کنه یسع ی. ناتالمیدیکش رونیرو ب

 .رایساف -

 !لرد بودن یسربازا اونا

 کردن؟ دامونیپ یطور ممکنه؟ چطورمن نه! آخه چ یخدا

 .شناختمیلرد رو م یلعنت یسرم به وضوح وحشت کردم. اون اژدها یباال یاژدها یآشنا یصدا از

! از پشت شهینم نیگرگ به عقب برگشتم. اوه نه، بهتر از ا یخرناسه دنشنی با. رفتن سربازا طرفو لئو به تام
 رمیشمش دمیکشیتندتند نفس م کهیبرداشتن. درحال زیه سمتمون خ. باومدنیم رونیگرگ ب یادیدرختا تعداد ز

برداشته بودن؛ به  زیرو که خ ییشد و اونا پرتاب هانهگرگی طرفازش به یسبزرنگ یرو تو هوا حرکت دادم، هاله
 .دیکوبیعقب انداخت. قلبم به شدت م
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 طرفمبه شونیکیکه سمت راستم قرار داشت  یدرخت یداشته باشم، از پشت تنه ایگهیفرصت کار د نکهیاز ا قبل
و کمکم  ادبی طرفمبه نکهیاز ا شی. پدمیرو شن یناتال ادیفر یاسب سقوط کنم. صدا یو باعث شد از رو دپری

 .خودم کنارش زدم یحلقه استفاده کردم و از رو یرویکنه، از ن

 یکه پشت سر ناتال یسرباز دنی. با دادمستیبرفا افتاده بود برداشتم و ا یرو که رو رمیگرفتم و شمش زیخ عیسر
 :بود داد زدم

 !پشت سرت -

استفاده کرد و با جادو به عقب  شیعیفراطب یرویو از ن دچرخی عقب به و داد نشون العملعکس زودیلیخ
 .شد و افتاد دهیکوب یدرخت یروندش که سرباز به تنه

 :داد زدم دوباره

 .امیخودم برمفقط حواست رو جمع خودت کن. من از پس  -

 .مطمئن نبودم حرفنیواقعا  از ا و

بودم که تنها باهاشون  لدنی نگران. بود باال من اون یسربازا بودن. سرم رو باال گرفتم، ترس اصل ریو لئو درگ تام
 .کردمیم یکار دی. بادیجنگیم

 یرد کردم؛ اما دوم ریشمش یرو با ضربه یاز اونا سپردم. اول یاول حواسم رو به خالص نه،یهجوم دوتا گرگ با
 .دمنالی سوزشش از. برد در جون سالم به رمیشمش یغهیبازوم رو خراش داد و از ت

 رهیبزنه. تو چشماش خ بیهرطور هست بهم آس کردمی تالش گرفتم، هوا تو رو هاشپنجه د،پری طرفمبه دوباره
رو جمع کردم و از بدنم به اون انتقال  میدرون یروی. نمردمیم جانیهم امیاز پس اون برب تونستمیشدم. اگه نم

 .نتونست حرکت کنه گهیکه د دشدی قدرشدن؛ اوندادم. جسمش شروع کرد به منقبض

 رو مخالفم دست. بودم افتاده نفسآرومش اعتنا نکردم. به نفس های. به زوزهدمیو چرخ نیزم یرو انداختمش
مطمئنا  سرعتم تو  خوردمشینبود، اگه نم ریتأثبی بدنم موندنمگر  یتام تو یگذاشتم. دارو میزخم یبازو روی

 .کردیم داپی کاهش هاحمله

 تونستمیم دیمن و لرده، با ییهمون جنگ نها نجایرو داشتم. اگه ا ییجادو یرو متمرکز کردم. من حلقه حواسم
 :بکنم. زمزمه کردم یکار

 !دِسیگرانداها -

از کار بندازه. کف هردو دستم رو  ایچندلحظه یو سربازا رو برا هانهیگرگ یهمه تونستیبود که م یطلسم نیا
و به عقب  دیچیدورم پ یدرنگیدود سف فته،یب یهراتفاق نکهیرو از بدنم خارج کنم؛ اما قبل از ا رویباال آوردم تا ن

برگ درخت  یه رونشست یبود که برفا یمحکم یضربه قدرشدم. اون دهیکوب یدرخت یتا محکم به تنه دمیکش
محکم دور گردن و بدنم  ینداشت؛ اما به قدر یجرم چیه دیحبس شد. دود سف نهیو نفسم تو س ختیر نییپا
که خونده بودم به خودم برگشت  یچطور شد؛ اما طلسم دمنفهمی. نداشتم کردنشده بود که توان حرکت دهیچیپ

 .بشهبمونم و تموم سطح پوستم منقبض  حرکتیو باعث شد سست و ب
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از من سلب  یکردم از حلقه استفاده کنم؛ اما امکان نداشت. توان هرکار یمتوجهم نشده بودن؛ سع هابچه
سقوط کرد،  کلیتوجهم رو جلب کرد. ما لیو دن کلیما یرخ داد. صدا عیسریلیخ اتفاقاتنیا یشده بود. همه

حرکت  گهدی خوردنغلت چندبار از بعد و شد پرت بندشهم پشت لیافتاد و دن نیزم روی و شکوند رو هاشاخه
 .نکرد

 !اینه، نه نه، خدا نه،

 !ستیوقت شکست ن ست،یوقت شکست ن االن

رو به عهده  درنگیسف یو انگار اون کنترل دودا شدیم کیناآشنا به من نزد ی. مرددیبه اطراف چرخ نگاهم
بودن  ومدهیکمکم کنن؛ اما هنوز چندقدم نتا  انبی طرفمخواستن به یهم سقوط کرد. لئو و ناتال گائلیداشت. ا

خورد و افتاد.  زیکه حواسش نبود پاش ل یپاهاشون از هم شکافت. ناتال یکرد و جلو دنیشروع به لرز نیکه زم
 .خوشبختانه لئو به موقع گرفتش و تام هم به کمکش رفت ولی کردم؛ نگاه صحنه اون به زدهوحشت

برفا رو  ذاشتیو قدِ بلند که هرجا پا م ییطال یبود با موها ی. دخترنمیرو بب کارنیرو برگردوندم تا عامل ا سرم
 .بود نی. احتما ال کاترکردیذوب م

 !زچی. همهشدیداشت خراب م زچیبه گلوم چنگ انداخت، همه بغض

حمله  یبرا هگیسربازا د ایاز گرگا  کدومچیاز پشت درختا خارج شد. ه ترپی زمانفرود اومد و هم ایگهید یاژدها
. نگاهش کردم. دستش رو باال برد و به دمیوِرد شن هیرو که شروع کرد به خوندن  یناتال ی. صدااومدنیجلو نم

جلو نرفته بود که به  یلیهنوز خ یخارج شد؛ ول ینگقرمزر  هایجرقه انگشتاش سر از. گرفت چهارنفر سمت اون
 .برخورد کرد ینامرئ یوارید

متعجب عقب رفت و دوباره ورد رو امتحان  ی. ناتالدیجادوگرا بود بلند خند یلهیاک، رهبر قبکه احتما ال در  یمرد
 .افتاد اتفاق کرد و دوباره همون

اومد.  نییتمام از اژدهاش پا سردیشدم که با خون رهیکه از نفرت و اشک پر شده بود به لرد خ هاییچشم با
 !اهیاز لرد س شتریب یمتنفر بودم، حت ترپی از قدرچ. داشت لب به لبخند و بود سردهم خون تریپ

. کردنینگاهش م حرفیهم مثل من ب ناتالی و لئو و تام. زدنشروع کرد به دست دیخندیم که طورهمون لرد
 :گفت شد تموم که زدنشدست

 شدم که دشمنام امثال شماهان؟ زانگیرقت قدرنیا یاز ک نمی! ببنیارتش دشمن منو بب -

 :صورتش داد و گفت به ینیچ

 .یرفت شیبگم که خوب پ دیالبته، با -

 :بهش زد یبود رفت. با پاش لگد حرکتیکه همچنان ب لیدن طرفبه

 !ترواهی -

شده بود رد شد. ابروهاش رو باال فرستاد و  یسخت زخم گائلیکه مثل ا کلیاون فاصله گرفت. از کنار ما از
 :اضافه کرد
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 ...اوه، دوتا اژدها -

 :کرد حرکت هاشکاف، مقابل بچه یگهید طرف

 .گهید یتروا هی و افزارخون هیجادوگر دورگه،  هی -

 :دیچرخ طرفمبه

 !دادی دست از رو شونکه متأسفانه همه ییروستا یارتش کوچولو هیاوه. و  -

بود و  دهیپر یناتالسرم رو به اطراف تکون دادم. دونالد، مردم. رنگ صورت  یباز موند. با ناباور رتیاز ح دهنم
زانو زد و با  سته،بای نتونست آخر در. بده تکون رو هاشـب*لـ شدیبزنه؛ اما فقط موفق م یحرف کردیم یسع
 .تماشاکردن بود اومدیبرمکه از من  یکرد. و تنها کار هیو گر دیکش غیوجودش ج یهمه

 .دمیلرزیم تی. از عصبانختنیمن هم فرو ر هایاشک

 :دورم زد و گفت ی. سرتاپام رو با نگاهش برانداز کرد، چرخستادیجلو اومد و مقابلم ابه لب  لبخند

 .یباش رایساف دیهوممم، تو با -

 :به ظاهر متأثر به خودش گرفت ایتوقف کرد و چهره روبروم

 .اوه نه -

 :داد ادامه

. چقدر متأسفم که یمردا رو بدزداز  یلیدل خ یتونیم چهرهنیبا ا ،یفیح یلیو جوون. تو خ بایز یافهیق هی -
 !ینجات جون خودت و دوستات التماسم کن یتا برا یبهت اعتماد کنم؛ اما تو آزاد تونمیو نم یانتکارخیهی

 :گفتم عصبی العادهلرزون و فوق صدایی با و کردم رو تالشم تموم. نگرفتم ازش رو بارمنفرت نگاه

 !رذل طانیش یتنم رو از هم جدا کن یتکهدستات تکه اگه با یحت کنم؛یرو نم کارنیهرگز ا -

 :زد شخندیتمسخر ر با

حمله  ی. اول از همه، فرار از هانه؛ دوم، اقدام برایمرتکب شد یادیز ی. جرمایتقاص کارات رو بد یپس حاضر -
 ...و چهارم کمیاز افراد نزد یکی کشتن سوم! تملکه هیعل

 .باال آورد یبدم به راحتتکون  تونستمینم جورهچیکه ه یدست

 .که متعلق به منه یدار یزیتو چ -

من  یپوستم حرکت کرد و به حلقه یجلو اومد، رو یکیو بار دیسف هایکه دست اون بود جرقه ایجفت حلقه از
زد و  یحلقه تو کدوم انگشتمه، لبخند پهن دیفهم یرو نداره؛ اما وقت دنشید ییکه توانا دونستمیوصل شد. م

 :داد ادامه

 !خودشه -



 

 
117 

 :دستم رو رها کرد بعد

 !مجبورم تو رو بکشم حلقه،نیبرداشتن ا یهم برات دارم دختر کوچولو. متأسفانه برا گهیبد د خبرهی -

و خطاب به تام که  دیکالفه به عقب چرخ دفعههیاما  نه؛یاز ترس تو صورتم بب ینگاهم کرد تا اثر هیچندثان
 :تشده بود گف بیچشماش قرمز و عج

 ؟یمزخرف رو تموم کن کارنیا یخوایاَه؛ تو نم -

 شده بود؟ شکلینیبود؟ اصال  تام چرا ا یچه کار منظورش

 .سایمن سرجات وا کردنیعصب جای! پس بهچارهبی افزار! خونیکن یندارم تا تو باهاش باز یمن خون -

 !نداشته باشه؟ یخون شهیم مگه

 :برگشت طرفمبا لبخند به دوباره

که  ایاونم با حلقه ،یمنو شکست بد یتونیم یکه فکر کرد احمقی قدرب. وقت مردنه! متأسفم که اونخ -
که  یبه من یتونیم ی. هِه! چطور فکر کردینکرد شدنشیقو یبرا تالشیچیو احتما ال ه یدونیازش نم یچیه
! سالم زیانسان ناچ ترمیهم از تو قو قهحلبدون اون یمن حت ؟یبش روزیپ کنمیقدرتام کار م روی دارم سالهده

 .برسون لیمنو به و

قطع  امیلیرو کرد و دست و کارنیا دمیکه تو خوابم د جوریهمون درست کردن، شدنشروع به سرخ چشماش
 .شد

 !. متأسفم که نتونستم سر قولم بمونمجنابیعال متأسفم

با نگاهش عرض شکاف مقابلش  عسری رفت، عقب چندقدم لئو برگردوندم، رو سرم. شد بلند هاداد بچه یصدا
و از  دیبودم پر دهیکه تا به حال ازش ند یشد و با شتاب لیو تبد دیرو اندازه گرفت، چندلحظه بعد به هوا پر

 .شکاف عبور کرد

 !لئو نه. نه -

خوردش به پرت کرد. با بر  یبود. لرد به سرعت دستش رو تو هوا تکون داد و لئو رو به کنار دهیفایمن ب یدادا
افتاده بود برداشت و به سمت  نیزم یرو که رو یرشمشی آلودرفت. خشم نیاز ب لشینسبتا  بزرگ تبد یسنگ

 دیبه بند کش وارچیدور بدنشو مارپ دشیسف ایبرداره دراک با دود یبتونه قدم نکهیقبل از ا یلرد هجوم برد؛ ول
دستاش رو حرکت  کردیم یو سع دیغریدندون م یال بکنه. از ینتونست کار گهی. دفتهیو باعث شد به زانو ب

 .دراک غلبه کنه یبده؛ اما امکان نداشت بتونه به جادو

 :دوباره به خنده افتاد لرد

 !احمقن تو مثل دوستاتم ست،واقعا  که مسخره -

اونا  نمیبیکه م یزیچ نیآخر خواستیدوختم، دلم م هیچشماش سرخ شدن. نگاه آشوبم رو به لئو و بق دوباره
 .کنن دایبودم نجات پ دواریوجودم ام یباشن و با همه
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 .در برابرش نداشتم قدرتیچیمرگ کرده بودم؛ ه میرو تسل خودم

 .دارم شنهادیپ هی: صبر کن. من نیکاتر

 .فرستادم رونیب اریاختبی رو امشدهحبس نفس من و شدن خارج حالتاز اون زودیلیخ چشماش

 ؟یشنهای: چه پلرد

بُکُش،  هیچشم بق یتو رو شکست بده. اونو جلو تونهینم قدرتیچی. اونا هم بفهمن که هننیهم بب هیذار بقب -
 .ننیجفت حلقه رو در برابر اونا دستت کن تا قدرتتو بب

 .فکر فرو رفت به

 نهسی تو قلبم. شد جلب سمتش به هاتوجه یلئو همه یبلند ناله یمنتظر جواب اون بودن که با صدا همه
 .دیچیپی. به جلو خم شده بود و به خودش مکردیم یقراریب

 .هیقطع مونی! نابودایخدا یادوارد بود. وا روح

. ختمیریاشک م درموندگی با تنها من و. بود کرده پر رو جاهمه دنشیزجرکش یشده بودن و صدا رهیبهش خ همه
 شد؟یموضع تموم ن نی. پس چرا اختمیریآرزوهام اشک م ینابود یبرا

 گفت؛ی. لرد راست مستمینبودم و ن قشینه من. من ال بود،یم ایگهیدست کس د دیبا حلقهنیبودم که ا گفته
 !بشم؟! چطور؟ روزیبهش پ تونستمیچطور م ترهقوی من از هم هابدون حلقه یحت یوقت

 !. لئوناردیروح ادوارد زبانی: پس تو ملرد

 خواستمینم کشت،می منو موقع همون کاشای .خوردنیهوا تاب م و تو دنیلرزیو آشفتش م اهیس یموها
 :. زمزمه کردمنمببی رو هاصحنه نیا

 .لئو -

 !یواقع طانیش هی ،یپست طانشیهیبه تو لرد! تو واقعا   لعنت

. چقدر دلم دمیشنیتند نفساش رو م صدای فقط و شد قطع هاشناله یکه صدا دیچقدر طول کش دونمینم
 کنه؛ اما کدوم معجزه؟ رشیرخ داده باشه و ادوارد نتونسته باشه تسخ ایمعجزه واستخیم

 خروج با زمانرو برباد داد. هم دمیو ام زهیتموم انگ زشانگیبسته و لبخند نفرت یسر برداشت، چشما یوقت
 ایدوباره قهوهپلک زد و  گهیبار د هیو روشنش وحشت کردم،  یرنگ آب دندی با. کرد باز رو چشماش بازدمش

 .شد

 :دستشو به کمر زد و گفت لرد

 !خب -

 :رو به لرد دوخت نگاهش

 !تو زانو زدم یخوشحالم که دوباره جلو -
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 .یخوش برگشت -

که دربرابرش داشتم و  یو ضعف یناتوان نیبزنم به ا ادیفقط دهنم رو باز کنم و از ته دل فر شدیمن م یخدا
بود که  نیقادر نبودم بلند صحبت کنم و مثل ا یدراک حت یجادو یرویر ناما افسوس که من در براب م؛یداشت
 .شدیسد راه گلوم م یمانع

 :گفت دراک به خطاب شد وپاشدست بودنمتوجه بسته یتکون خورد و وقت یکم

 .رو باز کن نایا یه -

 .یاِد نمتیبیخوشحالم که دوباره م -

 :گفت زنی هم به حال لحن با و رفت طرفشبه نیکاتر دنیطلسمش رو از روش برداشت. بلند شد، با د و

 !عشق من -

 ...نداشت که با بدن اون حق دختراون ،یرو گرفتم. با بدن لئو؟ لعنت نگاهم

 .ایکتوریبه و میگردی. برمدیکن ریرو دستگ رایاس ،یکت هیخوب شنهادپی نظرمخب، به -

 :دیاز سربازا پرس یکی

 سرورم؟ یاژدها چ دوتانیا -

 .دیولشون کن جانی. همانی. جرئت ندارن دنبالمون بموننیزنده م ای رنیمیاز جراحتشون م ای ستن،یاونا مهم ن -

*** 

 کل یدانا

 طرفو به گذشتنمی وبازارمردم کوچه نیوارد شدن، از ب ایکتوریکه گرفته بودن به و ییرایلرد همراه اس سپاه
بود  دهیبه کمرشون چسب یشکماشون از گرسنگ دن،یپوشیپاره م یکه از شدت فقر لباسا ی. مردمرفتنمی قصر

و  کردنیم افتیدر یروزانه، پول کم سختِ  یکارا ی. در ازاکردنیم یگذشته زندگ یساال هایرانهیو تو و
 یپول گهیو د پرداختنیلرد بودن م نمتحدی از که دارابه مغازه ییمواد غذا دنیخر یرو برا شترشیب ستیبایم
 لیتبد یاز مردم هانه که همگ تشونیاوصاف، باز هم وضع نیا یکنن. با همه هیتا لباس و پوشاک ته موندینم

 .کردنیم یچادر زندگ یرو هم نداشتن و تو هارانهیهمون و یبه برده شده بودن بهتر بود! اونا حت

که  یی. اُسراکردنیشون بود نگاه مکه همرا ییرایبه اس رانهیو متح رفتنیاز سر راه سربازها کنار م دهیترس همه
 یرایبا زنج رشدهیزنج وپایفروافتاده و دست یافسرده و ناراحت با سر گهید تایو سه هوشیب شونیکی

 .خوردنیو تلوتلو م رفتنمی راه شدهطلسم

 یتکرد، ح ریاونجا زنج یسرمازده اهیو س یسنگ واریدراک دستاشون رو به د ک،یتار چالاهیورود به س با
ِ یبود، به د هوشیرو که ب یلیدن وپایدست  .بود بست شونهیبق یمجاورِ در که روبرو وار

 :خطاب به نگهبانا گفت رفتیم رونیب کهیاز اتمام کارش، درحال پس
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 !دیشیوگرنه سخت مجازات م د؛یبه حرفاشون نکن یتوجه -

 .بسته شد چالاهیس یاز خروجش در آهن بعد

نشسته  چهیدر ریز یاز بارش قبل یبرف کم د،یتابیسقف به درون م یرو شدههیتعب یهچیاز در ینور یکهیبار
 .دادینشون م ربطیاز حد ب شیب چال،اهسی اون یتو اتیو ح یبود و تنها نشان زندگ

 :متأسف گفت یو با لحن دکشی بارافسوس یبود. تام آه رهینامعلوم خ ایبه نقطه رایساف نگاه

 !بکنم یستم کارمتأسفم که نتون -

 :گفت یآروم یبا نفرت و انزجار پر شده بود، با صدا شیاز پ شیکه درونش، ب رایساف

منه که  ریکشته بشن. تقص گناهبی آدم همهبودم و باعث شدم اون عرضهیمنم که ب نی. ایتو تالشت رو کرد -
 .دونالد مرده

 .ستیتو ن ریتقص را،ی: نه سافیناتال

 .کنه داپی منو تا بود اومده تروا و سرباز همه نچرا هست. لرد با او -

دور مچش  یحلقه به رو اششدهمشت دست قدراون کرد،یم یاز حدش رو سر دستش خال شیب تیعصبان
 کردیتالش م ریزنج یدستش از حلقه دنکشیرونیدر ب یافتاده بود. طور یزریفشار داده بود که مچش به خون

 .کنهدستش رو آزاد  خواستیگه مچ دستش کنده بشه، فقط مکه انگار براش مهم نبود ا

 :دیپرس تام

 ؟ییبود تو اونجا دهیاصال  از کجا فهم -

 :گفت یآروم یرو به هم فشرد و با صدا دندوناش

 .کرد رو کارهمون دوباره. کرد استفاده طلسم دوباره از اون -

 :بود گفت رهیدستش خ دنکشیرونیدر ب محاباشیکه به تالش ب یناتال

 !یزنیم بیبه خودت آس یدار رایساف -

 .دیچک رایساف یاز چشما یاشک قطره

 کدوم طلسم؟ ؟ی: کتام

 .رو وادار کرد تا بره جامون رو به لرد خبر بده ایکاتس لعنتی طلسم ادوارد. بازم با همون -

 !رایتمومش کن ساف کنمیخواهش م -

 نیو کش اومد و تا نصف ساعدش رو پوشوند. ا دیمچش لرزدور  یآهن یحلقه ،یحرفِ ناتال نیاز ا بعد
. ستین رپذیمخصوصش امکان دیازشون جز با کل یینداره و رها ایدهیکه فا دیکرد؛ اما حداقل فهم ترشیعصبان

 .کرد سیصورتش رو خ صدایاشک شد و ب تشیپس عصبان
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 .انجام بدن تونستنینم یناراحت بودن و کار یهمگ

 یچهینگاهش رو از در یداد و به مرگ فردا فکر کرد؛ اما تام هیتک واریو بست و سرش رو به دچشماش ر یناتال
 دیکشیم قیعم یکرد از قدرتش استفاده کنه. نفسا یبه نگهبان دوخت و سع چالاهیس یدر آهن یرو کیکوچ
 ینش که تا توصورت و گـرد یور یاهیس هایرفت و رگ ی. رنگ چشماش رو به سرخکردیرو جمع م روشیو ن
 کرد؛یبود متمرکز م ستادهیکه پشت در ا ینگهبان یشدن. تمرکزش رو فقط رو انیلباسش ادامه داشت نما یقهی

 .رو گرفته بود روهاشیعملکرد ن یجلو یزیچ نکهیمثل ا گذاشت؛یاون نم یرو اثریچیه کرد،یتالش م یاما هرچ

 :چشم بست و نگاهش رو گرفت یکالفگ با

 .کنهیکار نم چالاهیس نیتو ا یچی! هیتاَه. لعن -

 :چرخوند اون طرفسرش رو به دانهیناام یناتال

از قدرتامون  ای میایاز اونه که ماها از پسش برب تریگذاشته قو رایزنج یکه دراک رو یتالش نکن؛ طلسم خودیب -
 .میاستفاده کن

چشماش رو باز  یحالی. با بدیبه گوش رس راشیزنج نگیرجینگیریج یبه هم گره خورد و صدا لیدن هایاخم
. نورِ عبورکرده از دی. سرش رو بلند کرد و از درد نالشدیمتوجه اطرافش نم یکرد. نگاهش تار بود و به خوب

. تازه متوجه نهیرو که مقابلش بودن بب تاسه اون دادیاجازه نم د،یتابیم چالاهیسقف چون وسط س یچهیدر
 .دیپاش نال یتو دهیچیو از دردِ پ دکشی رو دستاش چندبار. دش دستاش بودنبسته

 !ستدهیفای. بلیهدر نده دن توی: انرژیناتال

 افتاده؟ یچه اتفاق ن؟یینجایبچه ها؟ شما هم ا -

 .نهیرو بب هیکرد و تالش کرد بق زیرو ر چشماش

 ؟یکنیفکر م ی: خودت چتام

 :نگاه متعجبش رو دوباره به اطراف چرخوند لیدن

 را؟یساف نجاست؟یهم ا رای. سافمیرو دار ییجادو ینه، نه امکان نداره! ما حلقه -

 .میمتحد کن لویقبا میخواستیم نیهم ینبود. برا ی: قدرتش کافیناتال

 نجاست؟یهم ا رایساف -

 ...آره، حالش خوبه؛ اما -

بود تموم  دهیه تازه فهمهم ک لیبه کار ببره، پس سکوت کرد. دن ایحالش چه جمله فیدر توص دونستینم
هم گذاشت و بازدمش  یچشماش رو رو اد،یاز دستشون برنم یکار گهدی و رفته باد به هاشونتالش و برنامه

 .فرستاد رونیب آرومیرو به

 .زنهینم یاومد که لئو حرف بیعج نظرشبه
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 نجاست؟یلئو هم ا -

 :کرد و جواب داد حیاشتباهش رو تصح تام

 !شـعشوقه*قصره، در خدمت لرد و در کنار مـ یتولئو نه، ادوارد!  -

*** 

 گهدی روزبزرگ دعوتن و تا سه یبه جشن دی. بگزدایا لیبه قبا یحت د،یاطراف بفرست ینایرو به سرزم کای: پلرد
 .نجایا انیب

 :کرد میتعظ سرباز

 .جنابیبله عال -

 .برو -

 :گفت دادوار . شد خارج سالن از بعد و رفت عقبچندقدم عقب سرباز

 اونجا؟ یفرستیرو م کایچرا پ ان،ینم یکه تو دعوتشون کرد یبه جشن زدایا یدونیتو که م -

 :ستادیبلند شد و مقابل ادوارد ا یتخت سلطنت یاز رو لرد

 نیاز کاتر حا  ی. ترجیخسته باش دیکه من قصد صلح و سازش دارم. تو با فهمنیاما حداقل م ان؛یدرسته که نم -
 .. برو استراحت کنبرهیزمان م یکم یریبگ اریبدن رو در اخت نیکامال  ا یکه تا بتون یدونیدور نباش. م

 :لبش گفت یگوشه یبا لبخند ادوارد

 .من یاطاعت بانو -

 :اتاقش شد. در همون حال خطاب به دراک گفت یگرفت و راه یحینگاهش رو با لبخند مل لرد

 .جشن زنده بمونن ییره تا روز برپاغذا بده. بهت کمی مونژهیو یایبه زندان -

 :و ادوارد نگاه کرد نیبه کاتر ثیخب یاز رفتنش دراک با لبخند بعد

 .رخیشب به -

 .ـوازش کرد*و ادوارد هم صورتش رو نـ ستادیو مقابلش ا دیادوارد کش یبازو یدستش رو رو نیکاتر

 ؟یچطور یدنینوش کمهیبا  -

 !هیعال -

 :رو مخاطب قرار داد نیاغواگرانه، کاتر یلحن با

 !آتش یمنو تا اتاقم بهم بده بانو یپس افتخار همراه -

 .دیخند زیر نیکاتر و
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*** 

 یچشم باز کرد. صورت به خواب رفته یبه آروم شدیم دهیپوست بازوش کش یکه رو یاحساسِ لطافتِ دست با
 .نهیبب رشدندایروز بعد از ب هیدوست نداشت  چیکه ه ایمقابلش بود. چهره بهیغر یزن

 یکه همچنان رو دستی و افتاد، زن ـبـاس خودش و اون*لـیشد. نگاهش به بدن ب زخیمیتعجب سر جاش ن با
بالشش  ریاون افتاده بود ز یبازو یدستش رو که از رو نیتخت نشست. کاتر یرو یبازوش نشسته بود. به آروم

 .فرو کرد

انداخت و دوباره به خودش و  نیبه کاتر ی. نگاهدید نیزم روی رو هاشرو به اطراف چرخوند و لباس چشمش
 :کرد و گفت یشد. اخم رهیلباساش خ

 !کنم؟یم یچه غلط نجایمن ا -

هرلحظه  شیو نگران تی. عصباندیپوش یکییکیاومد. لباساش رو برداشت و  نییرو کنار زد و از تخت پا پتو
 رنگشاهیلباس س یقهیسرش رو از  یگرفته بود. وقتوجودش رو در بر  رتیاز اونا ح شتریاما ب شد؛یم شتریب

 .از پنجره افتاد رونیب یزدهخی یرد کرد، چشمش به منظره

 :شد و متعجب زمزمه کرد کیپنجره نزد به

 !ا؟یکتوریو -

 !یشد داریچقدر زود ب -

 :و ادامه داد دیکشپتو  ریخودش رو ز شتریبا ناز، ب نی. کاتردیبه عقب چرخ نکاتری آلودخواب یصدا دنیشن با

 .ادیاما من هنوز خوابم م -

برش  عیبود رفت، سر واریکه کنار د رششمشی طرفنگاهش کرد؛ اما زود به خودش اومد و به جیگ چندلحظه
 .دیدو یداشت و به سمت در ورود

. کرد ورعلهتموم در رو ش شآتی و کرد اشاره در طرف. بهدیپر نییو از تخت پا دیرو فهم انیجر زودیلیخ نیکاتر
 .آورد رونیرو از غالف ب رشیو در عوض شمش دکشی عقب لئو

 شد،یم کیبهش نزد کهیخاموش شدن. درحال نکاتری دست شدنبا مشت یدر ورود یدهکشیزبانه هایشعله
 :گفت روخنده

 .خورهیبه درد نم رینه نه نه. شمش -

 ریآهن مذاب دستش رو بسوزونه، شمش نکهیاز ا یریجلوگ برای لئو و کرد شدنشروع به ذوب ریشمش یغهیت
 :گفت یرو رها کرد. عصب

 ن؟یسرشون آورد ییکجان؟ چه بال هیبق -

 !مرگن ریدر مس ه؟یبق -
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 !؟یچ -

 .دیرس واریدورتر بشه؛ اما اون همچنان جلو اومد تا باالخره به د نیعقب رفت تا از کاتر یقدم

زود بهشون  یلی. البته اصال  غصه نخور، تو هم خرنیصدهانفر بمجشن باشکوه، در مقابل چشم  هیقراره تو  -
 .یوندیپیم

 :دیصورت لئو بذاره؛ اما لئو با خشم مچ دستش رو گرفت و غر یرو جلو برد تا رو دستش

 !به من دست نزن -

 :کرد و گفت ایخندهشده بود، تک یکه از جاخوردن خودش در برابر واکنش لئو عصب نیکاتر

 ...باشه خب -

مقابل  واریو محکم به سمت د دیچنگ انداخت. به سرعت چرخ اشقهیدستش رو جلو برد و به  دفعههی بعد
 نیزم یشد و رو دهیکوب واریبکنه، با کمر به د یمقاومت یحرکت ناگهان نیپرتش کرد. لئو که نتونست در برابر ا

 نیدوخت و آخر داشتیقدم برم طرفشهب که ینکاتری به رو اشو نگاهِ تارشده دیدور سرش چرخ ایافتاد. دن
 :دیشن یهوشبی از قبل رو جمله

 !بدقلق متنفرم یخودت بود. من از آدما ریتقص -

. رهیدوختن لباسِ روز جشن بگ برای رو هامخصوص اندازه اطِ یبود تا خ ستادهیا نهیدر اتاق بزرگش، مقابل آ لرد
که به  ییزاچی عوض در چون نداره؛ لباس آوردن وجودبه ییاجفت، توان یکی اون مثل اشناراحت نبود که حلقه

. کردیفکرش رو هم نم یحت کسچیبود که ه اربرخورد ییتایخودش از قابل یه بود، حلقهشد داده حلقه اون
بشه که  یقو قدریاون بود قرار! برسه قدرت اوج به لباس چون قرار بود در اون شد؛یم یعالیلیخ دیلباس با

 هیکنترل افکار بق نکهیمثل ا ره،یتونسته بود اوضاع ر و در دست بگ یحکومت کنه! به خوب ایبر تمام دن بتونه
 یکیخبر نداشتن فقط  زداینکته که ا نیامکان داشت. از ا یهرکار با  یلرد تقر ی. البته که براودهم سخت نب یلیخ

 .سرپوش بذاره زایچ یابقم یاستفاده رو کرده بود تا رو نبهتری خودشه، دست هااز حلقه

 :خوندمی براش بلند رو هاحلقه یخچهینشسته بود و کتاب تار یصندل یرو گوشههی ،ایگهید خدمتکار

پر از صلح و آرامش؛ و محبت  یای. زندگهاتیمردم و رع یبهتر برا یاست؛ ساختن زندگ نای هاو اساس حلقه -
 .ستیجهان هست ینگهدارنده

 !هیکاف -

 :متکار قطع شد. لرد ادامه دادخد یصدا

 !نداره یکتاب تموم نیا ایووِرِشر -

کتاب  کهیبود، آب دهنش و قورت داد و درحال دهیترس یخوندنش کم ناگهانی شدنکه از قطع چارهیب خدمتکار
 :آروم گفت بستیو م

 .بله سرورم -
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 :دچرخی طرفشکرد و بهکه لرد حرکت  رهیاندازه رو ازش بگ نیدستش رو جلو برد تا آخر اطیخ

 !؟یتموم روز منو سرپا نگه دار ی! قصد داریکنیچقدر معطلش م -

 .مونده گهید یاندازههیمن. فـ... فقط  یابدا . بانو -

 .رونیب دیساکت باش! هردوتون بر -

 !دیمنو ببخش یگستاخ -

 .. االن خسته شدمشهیبق یدنبالت برا فرستمیبعدا  م -

 .بله بانو -

 :حرکت کرد بردیکه خدمتکار با خودش م یلرد همراه کتاب چشمای. رفتن در طرفکردن و به میعظت هردو

 .صبر کن -

 :دیبه سمتش چرخ دهیترس

 سرورم؟ نیبا من هست -

 .اون کتابو بده به من -

 .فروافتاده به سمت لرد رفت یخودش لبش رو گاز گرفت. با سر یحواسیبه کتاب کرد و از ب ینگاه زن

 .حواسم نبود خوام،یر معذ -

 .رو گرفت کتاب

 !دردنخورو به جیگ د؛یطور نیهم شهیشما احمقا هم -

 ی. سرش رو به نشونهددی رو افزارروح یفرمانده دِ یبود، بازش کرد و پشتش قامِت جد دهیکه به در رس اطیخ
و  دهیوارد اتاق شد و زن ترس ط،ایفرود آورد. اون هم کنار رفت تا راه رو براش باز کنه. بعد از خروج خ میتعظ
 .سرش بست شتکرد و رفت و در رو پ یکوتاه میکه تعظ دیرو د ایدهپریرنگ

 .کارشون رو درست انجام بدن رنیگینم ادی وقتچی. هخدمتکارانیاز دست ا -

نبالش نازآلود به سمت تخت بزرگش رفت و نگاه ادوارد د ییاتاق گذاشت و با قدما یرو مقابل پنجره کتاب
 .دیچرخیم

 .جلوتر ایب ؟یسادوای جاچرا همون -

 از و گرفت ادوارد طرفرو به شیکیبرداشت،  رنگایم نقره*ا*بگه جلو رفت. لرد دو ج یزیچ نکهیبدون ا ادوارد
ازش  ای. سپس کوزه رو سر جاش برگردوند و جرعهختیادوارد و خودش ر ینقره برا یدرون کوزه یدننوشی
 :خورد

 ه؟شد یچ -
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 .دیادوارد کش دیجد یبازو روی گونهـوازش*رو جلو برد و نـ دستش

 ؟یچرا ساکت -

 .یسردرد دارم. صدام کرده بود کمهی -

 .بهت بدم تیمأمور هی خوامیم -

 .کردیهمچنان در سکوت نگاهش م ادوارد

 .دیببر نیرو تو و کاتر راافزاقلمرو روح یدعوتنامه خوامی. ازت میدندی رو تخانواده وقتهیلیخ دونمیم -

 :نشوند هاشـب*لـ یرو یلبخند کج ادوارد

 .جنابیعال شه،یاطاعت م -

 :کرد و گفت یحسیب یخنده لرد

 .ممنونم تیاز وفادار -

 !وفادارم شهیهم -

 .دنوشی جرعهلرد باال برد و جرعه یمش رو به سالمت*ا*ج بعد

 .آوردیاحترام سرش رو فرود م یبه نشونه دنشی. هرسرباز با دداشتیبلند و مغرور تو راهرو قدم برم یقدما با

 یکنندهکه تنها روشن ییتا جا شد،یم ترکیاطراف تار یفضا رفت،یم نییپا یرفت و هرچ نییچندپله پا از
 .مشعل بود هایموجود، نور شعله

 :کرد میمشعل به دست جلو اومد و تعظ پوشیاهیس مرد

 .سرورم -

 .هم به دنبالش حرکت کرد پوشاهیش عبور کرد و به راهش ادامه داد، و مرد ساز کنار  ادوارد

 ن؟کردی شآماده -

 .بله سرورم -

قفلش رو باز کنه. سپس مشعل رو مقابلش گرفت  پوشاهیو منتظر شد تا مرد س ستادیا یآهن هاییلهیم پشت
ِ  شدنِ تا نورش باعث روشن  .بشه ادوارد ورود راه

 فضایتو اون انداخت،یرو از رطوبت و سرما به لرزه م یکه بدن هرکس کیسرد و تار سالن هیوسط  درست
 .کرده بودن ریزنج ستادهیدوتا ستون بزرگِ چوب به صورت ا نیرو ب راسافی آورو هراس کیتار

 :گفت چالاهیداخل س نگهبانای به خطاب بعد و کرد نگاه اشآشفته یبه سرِ فروافتاده و موها چندلحظه

 .رونیب دبری تونمهه -
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 .کردن عملی رو اشگفته حرفیاونا هم ب و

 وضوح. بهستادیشد و آهسته جلو رفت و مقابلش ا رهیکه پشتش به اون بود خ ییراسافی به شدهتنگ یچشما با
 .شدیاز دهنش خارج م یو با هر بازدم بخار دیلرزمی سرما از

اما انگشتش رو لمس کرد.  د؛یدیکه حلقه رو نم نی برد. با اباال رایساف یزد و دستش رو به سمت انگشتا لبخند
 :ادوارد شد یمشتش کرد که باعث قهقهه عیاز لـمس دستش سر رایساف

 !دختر شجاع؟ هیچ -

 :ادامه داد زیلحن تمسخرآم با

 !رایساف کاریچی. هیانجام بد یتونینم کاریچیباهات ندارم؛ گرچه، اگرم قصدش رو داشته باشم تو ه یکار -

مختلف مثل چاقو و  یرفت که روش پر از سالحا ایزدهو زنگ یآهن زیزد و رو گرفت، بعد به سمت م یشخندیر
 .بود زهیسرن

 ؟یداریچرا برش نم -

 :کرد ینور کم مشعال بررس یرو تو اشغهیت یرو برداشت و لبه یکیخنجر کوچ ادوارد

 و؟یچ -

 ،یارتش خودت رو داشته باش یتونیم ،یاون باخبر یدت؟ تو که از قدرتاخو یبرا یداریحلقه رو. چرا برش نم -
 .حکومت مستقل از لرد هی

 :سرد بود؛ اما ادوارد حرفش رو قطع کرد لحنش

 .نداره یبه تو ربط زاچینیا -

 رحمبی و سرد قدرصورت لئو که اون دنیاز د رایساف یشد. نگاه آب کیکه تو دستش داشت بهش نزد یخنجر با
 .بود شده دارو نم نیغمگ دیرسمی نظربه

 :انداخت رایبه ساف یانگشت شست خودش گذاشت و نگاه روی رو خنجر نوک سردانهخون یبا حرکت ادوارد

 کنم؟ کاریباهات چ خوامیم یاما حقته بدون -

 .راسافی دور زدنکرد به قدم شروع

 یایدلسوز نی. همستین طورنیا شهیاما هم ه؛کنیآدما رو دورت جمع م خوبه،یلیداشتن قلب مهربون خ -
به قصر آوردم. درواقع تو باعث  گم،می رو دوستت رو، دختراون نیهم یباعث شد بهت شک کنم. برا موردتیب

 .نیدار یزانگیچه سرنوشت غم اها! شمچارهیب یسخت عاشق لئو بود. اوه. لئو کهی! اونم درحالرهیرز بم یشد

 .متأثر گفت یآخر رو با لحن یجمله

بزرگم! بهم  یدارن. هوم من عاشق روحا یمثل تو روح بزرگ ییهم برات داره. آدما گهید ضررهی یمهربون نیا -
 !نه؟ هی! و لرد قول روح تو رو به من داده. عالوای. العادهفوق انرژیهی. دهیقدرت م
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 یارزش قائله. اگه باهاتون خوبه فقط برا ایشما ذره یبرا انتکاریاون خ نیکنیکه فکر م نایچارهیبیلیشماها خ -
 ...قدرتیچی. هستین یچیداره؛ چون بدون شما ه ازیکه بهتون ن نهیا

انگشتاش  یجا کم، نور اون یتو شدیم یبود که به راحت نسنگی قدرادوارد سرش رو برگردوند. دستش اون یلیس
 .دیصورتش د یرو رو

 !ببرمش نکهیپس زبونت رو نگه دار قبل از ا ؛یدونینم یچی! تو هیزنیحرف م یدرمورد ک یحواست باشه دار -

کوتاه بازدمش رو  یبرگردوند و با نفرت نگاهش کرد. ادوارد بعد از مکث هیسرش رو به حالت اول یبه آروم رایساف
 .برگرده خودش سردفرستاد تا به حالت خون رونیب

 شدهبا خون لخته موازی خطکرده بود سوق داد. سهزخمش  هانهیاز گرگ یکیکه  یرو به سمت دست چشمش
 .شدیم دهیلباسش د یپاره هایتکه ریاز ز راحتی به که

 .شکافت و باال رفت یزخم رو به آروم ترقیعم یزخم گذاشت و با برش یاز خطا یکی یخنجرش رو رو سر

 رونیزخمش ب یکرده بود و از ال ادیرو پر کرد. خون راه خودش رو پ چالاهیس رایدردآلود ساف هایناله یصدا
بودن.  یزیاز هرچ ترتیاهمبی براش هانداشت. ناله دهیفا تقالییچهی بود، بسته وپاش. چون دستختیریم

 .برگشت زمی طرفشد و خنجر رو برداشت و در کمال آرامش به یباالخره راض

برگشت و  یفلز ینکشه. با ظرف ادیا فرت کردیرو م شیو تموم سع دیچیپیهمچنان از درد به خودش م رایساف
 .بود یجار چارهیدختر ب یگرفت که از بازو یخون یوستهیپ هایرقطرهیاون رو ز

 یستیتو بدنم داشته باشم تا بتونم از روحت کمال لـذت رو ببرم. و تو به جهان ن مدتهیخونت رو  دیبا -
 یکه حت ستدکنندهیناام یلیفرصت امروز بود. خ نیتردارم به شیسفر کوتاه در پ هیکه  یی! از اونجایوندیپیم

 !! نه؟یومدین ایبه دن وقتچیتا به آرامش برسه. انگار که ه ینداشته باش یروح

 .از خون قرمز و گرم پر شد مهیتا ن ظرف

مستانه  ی. لبخنددیدرخش رنگیآب یانداخت. چشماش از برق ایو ظرف رو گوشه دنوشی جرعهاشتها جرعه با
 .گذاشت شیقرمزشده از خونش رو به نما دندونای که نشوند هاشـب*لـ یرو

اما  داد؛ی. بغض گلوش رو سخت آزار مدیکشمی عذاب بود شده وحشتناک قدرکه اون ییلئو دنیاز د رایساف
 .زهیقطره اشکم نر هی یکرد حت یسع

ِ  طرفسپس به د،یـوازشگرانه به صورتش کش*نـ یدست ادوارد سرد  هایرفت و با شعله یزرینخو حال در زخم
 .رو متوقف کرد یزریخون رنگ،یو آب

 :زد اشآروم به گونه یصورتش رو لـمس کرد و دوضربه دوباره

 !تا شب جشن سالم بمون -

 .رفت و
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جز  ییاشکش مقاومت کنه. واقعا  آخر راه بود و آرزو هایقطره دنینتونست در برابر چک گهی. ددیلرزیم رایساف
 .اشتمرگ ند

*** 

دستش شد.  روی خون کردنبرداشت و مشغول پاک یزیتم یاتاق براش باز شد تا وارد بشه؛ سپس پارچه در
جز  یزینبود و چ نوازیچشم ینگاه کرد. گرچه منظره رونیب یدر همون حال به سمت پنجره رفت و به منظره

 .شدینم دایپژمرده پ یبرف و سرما و درختا

 سرش دادنکرد با تکون یمقابل چشماش رو پوشوند. سع یتار یو پرده ستادیز حرکت ابعد دستش ا چندلحظه
دستش  هی د،یچیکه تو سرش پ ایجهی. با سرگومدنی وجودبه یرییببره؛ اما تغ نیاون رو از ب پلکاش فشردن و

 .رو به سرش گرفت گهیرو به چهارچوب پنجره و دست د

 ترفیضعیلی. دندوناش رو بهم فشار داد تا مقاومت کنه. روح لئو گرچه خفتهیداره براش م یچه اتفاق دونستیم
رفت؛ اما وسط راه پاهاش  ورودی در طرفو به دیبه بدنش برگرده. چرخ یمدت یبرا تونستیشده بود؛ اما هنوز م

ه. بش گاهشهیگذاشت تا تک نیزم یسست شد و نتونست تعادلش رو حفظ کنه. به زانو افتاد، دستاش رو رو
 .چشماش رو فراگرفت یرنگینفساش داغ شده و به شماره افتاده بود. برق آب

 .پلک زد و چشماش رو باز کرد یطوالن بارکی

سرش رو باال آورد و اطراف رو  شدن،یم انیپوستش نما یعرق رو هایدونه کهیدرحال یاز مکث کوتاه بعد
 یتالش رو یاز حد معمول شده بود. با کم ترنینگکرد. احساس ضعف تموم بدنش رو پرکرده و انگار س یبررس

 .بود کنندهجیاطرافش گ تی. درک موقعستادیپاهاش ا

 .خون یبو د،یبه مشامش رس ییآشنا یبو

که  یکرد. از فکر اتفاق ترکینزد شینیقرمز داشت. به ب هایکه لکه یدیسف یدستاش نگاه کرد، به پارچه به
 شب اون دیکه شا دیترسمی. بود دررفته دستش از مکان و زمان حساب. دش زدهممکن بود افتاده باشه وحشت

 .شناختیرو خوب م رایخون ساف یتموم شده باشه. بو زچیگذشته و همه کذایی جشن

. شدنیم شتریصورتش ب یعرق رو هایو قطره سوختیبدنش از گرما م کهدرحالی رفت؛ در طرفبه هراسون
 .دیرو پشت در د نیکاتر یشانسدر رو باز کرد و در کمال بد

اومده. لبخند زد  هیو بق رایسر ساف ییچه بال دیفهمیم دی! باکردیبازم مثل احمقا رفتار م دیو با دادیوا م دینبا
 :گفت دیکشیتند نفس م کمی که طورو همون

 !یکت -

 :رنگ باخت یکم یکت لبخند

 حالت خوبه؟ -

 داخل؟ یای. نمکنهیم تمیاذ یکم تیوضع نیفقط ا زم،یآره عز -

 .دعوتنامه رو بهمون بده. منو فرستاد دنبال تو خوادینه. لرد باهامون کار داره. م -
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 .اما باهاش همراه شد د؛یمنظورش رو نفهم نکهیا با

راحت  یتونیو م یشیم تریقویلخی دختر . با روح اونادیمونده باشه تا دخل پسره ب یادیزمان ز گهیفکر نکنم د -
 .یش رو بکنکلک

 .ستزنده رایشد که کار از کار نگذشته و ساف دواریسکوت کرد. حداقل ام لئو

 .در اتاق لرد منتظر موندن تا خدمتکارا بازش کنن پشت

 .کردمی مطالعه رو هاحلقه یخچهیلب تختش نشسته بود و کتاب تار لرد

 :احترام خم شد. لرد کتاب رو بست و برخاست یبرا نیکاتر همراه

 ن؟ایرفتن آماده یبرا -

 .: بله سرورمنیکاتر

برد؛ اما لرد  شیگرفتنش پ یرو مقابلش گرفت. دستش رو برا ایشدهبه لئو انداخت و کاغذ لوله یقیعم نگاه
 :گذاشت شیشونیپ یرو رو اشگهی. درعوض دست ددیپسش کش

 !یتب دار -

 .جنابیخوبم عال -

 :آورد نییپوزخند زد و دستش رو پا لرد

 نه؟ ،کاریواقعا  تازه تو -

 .نگاهش کردن زآمیدوتا که متوجه منظورش نشده بودن استفهام اون

 ه؟چی کار: منظورت از تازهلئو

 :زد و جواب داد یپلک یآروم به

 شهیگرمن، روح افزارا هم شیاز آت ایمثل کوره شههمی که ترواها برعکس. افزارانمقابل روح ینقطه هاتروا -
 !مرگ یسردن؛ به سرد

 :داد ادامه و گذاشت اشچونه ری. دعوتنامه رو زدیخند آروم

 !یگول بزن یتونست نویاما حداقل کاتر ن؛یمن شورش کن هیعل نیخواستیبچه م مشتهیواقعا  که!  -

 .فشار داد شتریشتروبیدر سکوت مشت دستش رو ب لئو

 من چندسالمه؟ یدونیتو م -

 :رفت پشت سرشو  دیکش اشنهیس یدعوتنامه رو رو سر
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بار  یبرا ی! وقتشدمینوجوون محسوب م پترونیهی عنوانسالم بود که البته به۶۵آشنا شدم  امیلیبا و یوقت -
سالمه! و هنوز حدود ۱۱۲سال گذشته و من ۱۰سالم بود. االن ۱۰۲دوباره برگشتم  یسالم بود. و وقت۶۸اول مُردم 
سال ۱۱۲ یدونی. مستیمثل تو قابل درک ن یودموج یبرا ساالوسننیکنم. گرچه ا یزندگ تونمیم گهیدوقرن د

سال تجربه، قدرت. واقعا  در تعجبم که چطور فکر حمله به من از ذهنتون گذشته! هه، اونم ۱۱۲ یعنی ؟یچ یعنی
 !ست. مسخرهنیرو بَرده بود شیبعد یو دهه نیرو خوش گذروند تونیاول زندگ یکه دهه ییشما

 .دستایروبروش ا دوباره

 !لئونارد. هرگز یمنو گول بزن یتونیتو هرگز نم -

 :زد داد

 !نگهبانا -

 .باعجله وارد شدن دونگهبان

 .. ازش دور نشونیفتیادوارد دوباره برگشت راه ب ی. وقتریبگ نویا نیبه اتاق ادوارد. کاتر دشیببر -

 .ت و همراه نگهبانا به اتاق ادوارد رفتسرش رو فرود آورد و دعوتنامه رو گرف د،یرسیم عصبانی نظرکه به نیکاتر

*** 

درد مداوم و آزار  هیاز  د؛یچیپیدستاش گرفته بود به خودش م نیسرش رو ب کهیدرحال یچوب زیپشت م لئو
 هایبودن. و قطره دهچسبی هم به دستهدسته و شده نمناک موهاش تموم که بود کرده عرق قدردهنده. اون

. تبش باال اومدنیم نییو پا کرده داپی اشپوست برافروخته یراه خودشون رو رو قهیهم از کنار شق یدرخشان
 .شده بودن دهپریرنگ و خشک هاشـب*بود. ضعف داشت و لـ

دلش  چینفرت داشت که ه نکاتری از قدر. اونرفتمی روبود مقابلش قدم وقتیلیخ نیشده و کاتر شب
به سرش وارد کرد و پلکاش رو فشار داد که  یگشتاش فشارباهاش صحبت کنه. با ان ایکلمه خواستینم

 .داشت سالفقط هشت یاز ذهنش گذشت. وقت یمیقد ایناگهان خاطره

. بشه وارد و کنه نامارتش ثبت یتو آزمون ورود ینگهبانان قصر بود و آرزو داشت لئو هم روز سیلئو رئ پدر
 .نداشت یبه ارتش و جنگاور ایمحقق نشد؛ چون لئو عالقه وقتچیکه البته ه آرزویی

لبش بنشونه، همون درد  یرو یفرصت کنه لبخند نکهیوجودش رو در بر گرفت؛ اما قبل از ا یخوشحال احساس
 !. فرصتش تموم شده بوددیوحشتناک قبل امونش رو بر

 :گفت کمربهکرد و کالفه و دست یرو جلب کرد. پوف نکاتری توجه اشناله یو صدا دینال

 !هباالخر  -

 :کرد. زمزمه کرد شتریشتروبیو مواجش ب اهیس یموها یدستاش رو رو فشار

 !نه -
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داشت تا  ییرویکه کاش ن کردیفکر م نیدلش به ا یتو د،یرسمی نظرخسته به دنیکه از انتظارکش نیکاتر
 .کنه ترعیرو سر جاییجابهنیروند ا تونستیم

بتونه دربرابرش مقاومت  دیکرد تا شا یسرش نداشت! سع شدنیجز متالش ییو آرزو دیکشیبلند نفس م لئو
 .شده بود و توان مقاومت در برابرش رو نداشت شتریرفته و قدرت ادوارد ب لیلئو تحل یروین مدتنیکنه؛ اما تو ا

 ترعیسر لیدراومدن، تبد گرگهی چنگاالی شکل به آروم. دستاش آرومرفتیم نییاز شدت نفساش باالوپا بدنش
 .و بلند شدن زیصورتش شروع به رشد کردن و دندوناش ت یرو رهیت ی. موهارفتیم شیمعمول پاز حد 

 شدنیبه غرش م لتبدی ها. نالهدیاز قبل بود درخش تررهیکه ت یرنگطالیی برق زمانرو باز کرد و هم چشماش
هجوم برد.  نکاتری طرفو به دیغر واروانهیکامل شد. د لشیافتاد و تبد یصندل یکرد. از رو رییو حجم بدنش تغ

 !رو بدره اشنهیس خواستیبود که دلش م وقتیلیخ

ودر برابر پرش لئو مقاومت کرد.  دیعقب نکش وجهچهی بود؛ اما به دهیترس یلئو کم یوحش یاز چهره نیکاتر
 .هو دندوناش رو تو گردنش فرو کن رهیکرد گازش بگ یرو تو هوا گرفت؛ اما لئو سع زشیت هایپنجه

 :دندوناش گفت یو از ال دیخند یعصب نیکاتر

احمق! من اگه  ییروبرو ییبا چه کسا یدی! هنوزم نفهممصرف؟یگرگ ب یشیم فمیحر آسونینیبه ا یفکر کرد -
 !کوچولو سگ کنم تجزغاله اشارههیبا  تونمیبخوام م

 .برخورد کنه زیم یتو شکمش به عقب پرتش کرد که باعث شد سرش به لبه یبا لگد محکم سپس

موند،  رهیو تند گرگِ مقابلش خ قیعم یبلند نشد. بعد از چندلحظه که به نفسا گهیافتاد؛ اما د نیزم یرو
 .رفت نیاز ب لتبدی آرومآروم

 :دیجلوتر رفت و محتاطانه پرس یقدم

 ادوارد؟ -

از  یاحتمال یرابر حملهتا در ب دیعقب کش یآروم کم ایناله دنیزانو زد و دوباره صداش کرد. با شن کنارش
 .خودش دفاع کنه

به  یچشمش از درد چروک افتاد. نگاه یگوشه شد،یبلند م کهیگذاشت و درحال نیزم یدستش رو رو کف
 :کرد نیکاتر

 !نیکاتر -

 :بخوره رو پسر دوباره گول اون خواستیدلش نم چیشد. ه رهیبا دقت بهش خ نیکاتر

 ؟یخودت -

 .کنار اَبروش برد ککوچی زخم طرفه اطراف، انگشتش رو بهب ینشست و با نگاه صاف

 افتاده؟ یچه اتفاق -



 

 
133 

 !یاول ثابت کن که ادوارد -

و دستش رو برداشت. سپس دستش  دیداشت لـمس کرد، اخم در هم کش یزرینخو یرو که کم یزخم یوقت
 .ـوازش کرد. دستاش سردتر از حد معمول بودن*نـ نویبرد و صورت کاتر شیرو پ

 ؟ایکالفه قدرنیافتاده؟ چرا ا ی. چه اتفاقزمیالبته که منم عز -

 .لرد آبروم رو برد ی. جلوییوانمود کرد که انگار تو یامروز گولم زد. طور یعوض یپسره اون -

 !لرد؟ -

 شیپ و بردمش یستیدنبال تو. متوجه نشدم که تو ن امبی تا خواست ازم افزارروح زدیا یگرفتن دعوتنامه یبرا -
 ...متوجه شد و یلرد؛ اما اون به راحت

 .نهای خاطربه زخمنیپس ا -

 :به زخم قرمزرنگ انداخت و گفت ینگاه نیکاتر

 !متأسفم -

 :فرو برد نیروشن کاتر یانگشتاش رو تو موها ادوارد

. شهیسخت م کمهی ارهیدرب بازی بخواد پسر ما اگه اون صی. تشخیخودت رو ناراحت کن قدرنیا ستین یازین -
 حاال دعوتنامه کجاست؟

 :صورتش بود لـمس کرد و گفت یفرستاد. دست ادوارد رو که رو رونیچشماش رو بست و بازدمشو ب نیکاتر

 .میفتیراه ب عیسر دیبا -

 :رو بهش داد دعوتنامه

 .میقبل از جشن برگرد دیبا -

 .ممن آماده -

 :نشست نیکاتر هایـب*لـ یرو یمرموز لبخند

 برات درنظر گرفته؟ ایهیلرد چه هد یحدس بزن یتونیو نم -

 :عقب رفت و گفت یقدم

 .ایدنبالم ب -

 یی. اژدهادادیبهش م شوفاداری خاطربود که به ییلرد، اژدها یهیزد و دنبالش راه افتاد. هد یهم لبخند ادوارد
رو  یزیهرچ تونستیکه م کردیم دیتول وصفیرقابلیغ یسرما ش،یآت جایکه به ییاژدها !(evil)وِلیبه نام ا

 .رنگسرخ یبزرگ و چشما یبا باال مانند،زهین یو دم اینقره هایاز پولک دهیپوش یمنجمد کنه. بدن
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. و اژدها بعد از دادیچندقطره از خون خودش رو به خورد اژدها م ستیبایم اژدهاهی تیمالک کردنیقطع یبرا
خوشحال شده بود.  اندازهیب ایهیهد نیچن دنی. ادوارد از دشدیمخون متعلق به اون  یقطره نیخوردن اول

سپس در  د؛یخونش نوش هایقطره ازسرش رو جلو برد و  ولی. ادیکف دستش رو بر یکیبا خنجر کوچ عیسر
 .شدن یکوهستان سال یراه نیبرابرش زانو زد. لبخندزنان پشتش سوار شد و همراه کاتر

*** 

و  موندیم جهینتیاما تالشش هم ب تابوند؛یرو به اطراف م فشیضع هایود و پرتوطلوع ب یدر آستانه آفتاب
 .رو روشن کنه نیزم یلیقادر نبود خ

 :گفت وارکرد و زمزمه یرو بررس نییپا زشیبا نگاه ت ادوارد

 !زننشیم عیسر ننیاگه اژدها بب ،یکت میایفرود ب دیبا -

 .باشه -

 .به اژدهاهاشون دستور پرواز دادن شدنادهیفرود اومدن. بعد از پ نیزم یرو کم کردن و رو ارتفاعشون

نبود. فقط آسمون بود که از  دنیقابل د یزیچ یکیو تار یاهیو جز س شدینم دهیاز اطراف شن صداییچیه
مقابلشون  نیمع هایو با فاصله ادیسرمازده به تعداد ز ی. درختاگذاشتیصبح م یدهیشب رو به سپ یاهیس

 .دادیاز مه اطراف رو تار و کدر نشون م ایداشتن و هالهقرار 

 یایمعمول انسانچیه نیهم یبرا کرد؛یم ختهیرو برانگ ییبود و ترسِ هرآدم ناآشنا گهیسردتر از مناطق د هوا
 :گفت ادوارد که کرد کم ادوارد با رو اشفاصله نکاتری. نداشت رو افزاراجرئت ورود به قلمرو روح

 .اسیعقب وا -

پاش رو  یچرخوند و سپس پاشنه نیزم یچشماش رو رو یشد. ادوارد کم رهیعقب رفت و به کارش خ یقدم
 خی دیسف هایمنافذش و رگه نیشد که بالفاصله ب جادیا ییپاش ترکا شدندهی. از محل کوبدیکوب نیبه زم

 .پوشوند

 :گفت ییشدن و صدا اننمای آلودمه یاز دل هاله اهیس یهیسا نیکه چند دکشی طول زدنپلک هی فقط

 د؟یهست یشما ک -

 .میلوکاس آورد یبرا یغامیپ اهی: از طرف لرد سادوارد

 :رنگ خشم گرفت صدا

 فرستاده؟ نجایشما رو به ا اهیلرد س یچ ی. برایاریاسم اون رو به زبون ب یتو اجازه ندار -

 :گستاخانه جواب داد ادوارد

 .میدلوکاس آور  یبرا یغامیگفتم که، پ -
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شدن و دور پاهاشون  کیبا سرعت بهشون نزد نیبه موازات سطح زم یاهیس یدودا حرفنیاز گفتن ا بعد
رو از خودش  ییرویدور بدنشون محکم بشن ن نکهیباال رفتن. ادوارد پوزخند زد و قبل از ا واشیواشیو  دنیچیپ

 :فرستاد و گفت نیاترک طرفرو به رویاز هم بپاشن، همون ن اهیس یمتصاعد کرد که باعث شد دودا

 !نیفتیبا ما درب نیشما دوست داشته باش نکهی. مگه امیومدین نجایجنگ به ا یما برا -

 .داشت یورود نخواه یوگرنه اجازه ؟یهست ی. بگو کیزنیتو حاکم ما رو به اسم صدا م -

 :کرد و گفت یمکث ادوارد

ِ من پسر آدر -  .مشاور لوکاس هستم ن،ی

 .یوارد بش یتونی. نمیرونده شد نجایالست که از اادوارد تو سا -

 :که کالفه شده بود، به حرف اومد و گفت نیکاتر

بزرگ  جنگهیآغاز  تونهی. ممانعت شما از ورود ما ممیاهیلرد س هایگفت؟ ما فرستاده یکه چ نیدیشما نشن -
 .باشه

 :ساکت موند و بعد گفت یمدت صدا

 .ع بدمبه حاکم اطال دی. بادیصبر کن -

 انجام بده و اون یو اگه حرکت اشتباه افزارهروحهی یکه اونجا مهد و زادگاه قدرتا دونستیم یبه خوب ادوارد
 .ندارن موندنزنده یبرا شانسیچیبهشون حمله کنن، ه هیسا نگهبانای

 .شنیم کیبهشون نزد هاهیکه متوجه شدن سا دیطول کش یمدت

 !اوه نه ادوارد -

شکل انسان به خودشون گرفتن  هاهسای. کرد وردستاش رو شعله نکاتری اما باشه؛ سردد خونکر  یسع ادوارد
 ستادهای اطرافشون بود کرده تررو ترسناک بتشونیبزرگ که ه یو بلند و کالها اهیس یبا شنال ییو حاال انسانا

 .بودن

 :جلوتر اومد و گفت شونیکی

 !شهیمنجر به مرگتون م ییخطاباشه، هر  ادتونیاما  د؛یوارد بش دیتونیم -

 شیورود یدروازه ،ایافسانه یقلمرو نتریبودن؛ بزرگ طرفشهی دنیبود که همه فقط قادر به د ینیسرزم اونجا
 افزارامثل روح موجودیچیه دشای. نداشت وآمدرفت یجز لوکاس اجازه کسچیکه ه یی. قلمروشدیاز اونجا باز م

تعادل جهان به هم  نتریبزرگ گرفت،یم صورت شکنی؛ چون اگه خطا و قانوننبود عتیطب نیبه قوان بندپای
 .خوردیم

 !مرگ
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به  خواستیاگه م راسافی خون خوردن از بعد چون لئو؛ خاطروجود ادوارد رو فراگرفته بود؛ نه به یبیعج ترس
 داریبود. ترسش از د یفرار کاف برای زمان مقاومت کنه و اون تونستیرو م یشتریجسمش برگرده، زمان ب

 .نسبت بهش داشت ایترس ناشناخته یلوکاس بود که از کودک یدوباره

شد. تازه  انینما یبزرگ یرفت و روستا نیاز ب نکهای تا شد تررنگکم اطراف آلودمه یجلوتر رفتن، فضا یهرچ
بزرگ؛  یلیکوهستان خ هی یهیداره. تو کوهپا انیجر یحواش نیدر ا یزندگ شدیبعد از ورود به روستا معلوم م

و مخوف که از بارش برف با خطوط  اهیس یکوهش قصر لوکاس قرار داشت. کوه نیکه در بلندتر یکوهستان
 .شده بود نیتزئ درنگیسف

 هاشوناز مردم از خونه یهوا کامال  روشن شده بود؛ اما تنها تعداد کم دن،یقصر رس یورود یبه دروازه یوقت
 .رو شروع کنن شونیاز زندگ گهیروز د هی تا اومدنیم رونبی

در  قدرتیچیکه ه کردیالقا م یباور رو به هرکس نیو ا دیکشیکوه، عظمت و قدرت حاکمش رو به رخ م یِ بزرگ
 یِ بزرگ و قطور در سرسرا یقصر حداقل کمتر هولناک بود. ستونا یدرون یسلطنت نداره؛ اما فضا نیبرابر ا

 صیتشخ یو حت دشنی رفتنهنگام راه شدیم یقدما رو به راحت یو صدا کردیت جلوه مو باابه بایقصر، ز عیوس
 .داد چندنفر درحال راه رفتن هستن

 ،یدر ورود یدرست روبرو ،ی. خدمتکارا بازش کردن و در سالن بعدستادنیا یاز عبور از سرسرا مقابل در بعد
 یخاص حکاک ونگارایروش نقش ییبایاع داشت و به زقد دونفر ارتف یکه به اندازه یتخت بزرگ و باشکوه چوب

 .کرده بودن قرار داشت

در چشماش موج  یتیمتانت جد نیو مهربان نشسته بود که در ع نیمت ایبا چهره یانسالیتخت مرد م یرو
د که مرد یشده بود. مرد رهیو متعجب به ادوارد خ ستادهای وسالبا همون سن ایگهی. کنار تخت هم مرد دزدیم

 :زمزمه کرد

 !ادوارد؟ -

 .دیباریکرد؛ اما شرارت از چشماش م میدر کمال احترام به حاکم تعظ ادوارد

 .بود صحنه اون گرسالن نظاره یتموم حاضران تو نگاه

 !درود بر لوکاس بزرگ -

 :فرستاد. سپس از جاش بلند شد و گفت رونیچشم برهم گذاشت و نفسش رو ب لوکاس

و  زیدست مشاور عز ریو ز نیسرزم نیکه در ا یپسر شهیادوارد. باورم نم نمتینب وقتچیه گهید کردمیآرزو م -
 .ادیاز آب درب یرذل طانیش نیمحترم من بزرگ شده چن

 :زد و ادامه داد یتلخ پوزخند

لرد  کیعنوان، پ نیاونم با ا ؟یگذاشت نجایدوباره پاتو ا یادوارد. به چه جرئت یتو باز هم جرمت رو تکرار کرد -
 !اهیس

 :داد جواب جانببهبهش چشم دوخته بود انداخت و حق نشدنیوصف یبه پدرش که با غم یرچشمیز ادوارد
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کنم، ازش استفاده  زندگی باهاش سالهزاران تونمیدر من وجود داره و م یاییتوانا نیچن یوقت دمیدینم یلیدل -
 !دیاومدنمی نظرو شکسته به ریپ قدرنیا گهدی توقسرورم. اون دیاستفاده کن دیتونینکنم. شما هم م

 رونیرو ب رشیلوکاس شمش یو محافظ شخص دنیکش یبلند نیکه اونجا حضور داشتن ه یمقامات یهمه
 :رفت نشونه طرفشو به دیکش

 !باش زدنتمواظب حرف -

 :دیشرور ادوارد پرس یبه چشما رهیو خودش خ ستهیبه محافظش دستور داد عقب با لوکاس

 ست؟عادالنه نای تو نظربه -

انتقال روح در من قرار داده شده؛ چون حق  یی. تواناگرفتیدر من قرار نم یاستعداد نیاگه عادالنه نبود چن -
 !ستجاودانه زندگیهیمن 

 .عتهیخالف طب نیا ،یریبگ گرانیرو از د یکه شانس زندگ ستیحق تو ن نینه ادوارد، ا -

 :رو قطع کرد حرفش

 .ومدمین نجایشما به ا یحتاینص دنیشن ی! من براجنابیعال -

 :سکوت کنه یاحترامیب نیخوددار باشه و در برابر ا نتونست

 !یتو واقعا  گستاخ -

 .از طرف لرد براتون آوردم یغامیپ -

دعوتنامه رو تو دستش گذاشت. جلو رفت، در مقابل لوکاس زانو زد  نیگرفت و کاتر نکاتری طرفرو به دستش
 :دعوتنامه رو باال برد و

 .دیدعوت شد یشما. شما به جشن بزرگ یاز طرف لرد برا هیصلح امیدرواقع، پ نیا -

ِ آدر  لیلرزون دعوتنامه رو برداشت و به حاکم تحو ییبود، جلو رفت و با دستا ستادهیکه کنار تخت ا یمرد ن،ی
 :گفت یومو افسوس خورد. به آر کردیرو درک م نیداد. لوکاس حال منقلب آدر

 .نیآدر یبر یتونیتو م -

 .جنابیمتأسفم عال -

بلند از سالن خارج شد. به سرعت از چند راهرو  یبه ادوارد بندازه با قدما ینگاه نکهیکرد و بدون ا یمیتعظ
 .رو باز کرد یگذشت و درِ اتاق

 :وم بردبه سمتش هج نیبا ورود آدر رفت،می روتو اتاق قدم یبود با آشفتگ یکه مدت همسرش

 حالش خوب بود؟ ؟یدیاونو د -

 :گفت یعصب نیآدر
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 کرده استفاده روح انتقال طلسم از بازم منه. اون دوباره همون خطا رو مرتکب شده یشرمسار یهمای پسر اون -
 !خورمیقسم م کشمش؛یکرد. من م نی! و در کمال وقاحت به حاکم توهستگهید یکی جسم تو االن و

 :دیپرس ریو متح دیزن لرز یچونه

 .! اون پسر ماست؟یگیم یدار یچ -

 :از قبل ادامه داد تریعصب نیآدر اما

رو پاک  ییآبروبینیو ا زنمیو حاکمه، من اون رو گردن م نیسرزم نی. اون دشمن استینه. اون پسر من ن -
 !خورمی. قسم مکنمیم

حرکات  ای بازیو شعبده بازیشیمثل آت یعداد خاص. لرد اجبار کرده بود هرکس استزدنیشاد م یآهنگا زنافلوت
 نیاز ا یکیجشن مقابل مهمونا ازشون استفاده بشه و گفته بود هرکس  یداره اعالم کنه تا تو بوغریبیعج

قرار بود به  کرد،ینم یو خودش رو معرف داشت ی. و اگه استعدادکنهیم افتیدر یکارا رو انجام داد پاداش خوب
 !رو متحمل بشه یازات سختدستور لرد مج

نفر مأمور شده و ورودشون رو  هی د،یرسیاز مهمونا م یکیکه  یبود و هر از گاه کینزد یشروع جشنِ اصل زمان
 .کردیاعالم م

 نیا دیفهم شدیم یبه راحت ،یکردیدقت م ی. البته اگره کمدیرسمی لرد اتاق به ترآروم یکم یقیموس یصدا
 .بود مشخص مردم بارغم یاز چشما یبه سادگ نیبرنخاسته و ا یو خوشحال یدشا یسازوآوازا از رو

به  یتیلرد مثل خودش اغلب سنگدل و سودجو بودن و اهم یو مهمونا کردینم یدقت نیچن کسچیه گرچه
 !جرئت اعتراض داشت؟ ی. اصال  مگه کسدادنینم مسئلهنیا

بزرگ اتاقش  ینهید به تن داشت و خودش رو در آجشن براش دوخته شده بو نیرو که مخصوص ا یلباس
در ذهنش  ایمونده و خاطره رهیبه خودش خ نتحسی با و بود نشونده اشبه چهره یظیغل شی. آراکردیبرانداز م
 .یمیقد یلیخ یخاطره هی. شدیمرور م

از  یکیبود  یمولمع یو لرد که دختر رسوندیرو به گوش م یننشیدل یصدا مونیو معروف سا بایز آبشار»
 .شستیشده از آبشار م یجار یلباساش رو در آب رودخونه

 ایاز هرخانواده یکه خال ایخونه. افتاد راه به اشخونه طرفکه تموم شد، برخاست و لباس رو فشرد و به کارش
مرده  وزیسآتش هیدر  شپی چندسال اشچون خانواده کرد؛یم یبود و خودش تنها و دور از مردم توش زندگ

 و اون ننشیدل هوای اون از بردنلـذت الو در ح خوردیتکون م میمال میبا نس شییبلند و طال یبودن. موها
 که بود شده غرق قدر. اونکردیرو با دهن بسته زمزمه م یملود هیافکارش غرق شده و  یبود. تو ییبازی همه

 .بود ریدیلیخ گهیمتوجه شد که د یو وقت دینشن شدیم کیرو که از پشت سر بهش نزد یتند ینفسا صدای

به شدت به سلنا برخورد و اون رو به  د،یدومی زدهو وحشت دهیبلند که در حال فرار بود و ترس یبا شاخا یگوزن
بلند خودش رو به  پرشهیشد و با  کیبه سرعت نزد یرنگایپرت کرد. چندلحظه بعد گرگ بزرگ و نقره ایگوشه

 .رو تو پهلوش فرو برد زشیت یو دندوناشکارش رسوند 
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 زیت ایگرگ نقره یسلنا گوشا یکرد. با ناله شیشکارچ میو خودش رو تسل دیغلت نیزم یهم رو چارهیب گوزن
 شیافتاده از گوزن شکار نیزم یکه رو یفیجسم ظر دنیموند. چشم گردوند و با د حرکتیشدن و چندلحظه ب

 .شد لیومند و جوان تبدتن یفاصله گرفت و به سرعت به پسر

 :لب زمزمه کرد ریو ز ددوی سلنا طرفبه هراسون

 !من یخدا -

که به سرش خورده بود داشت از حال  ایضربه خاطرداشت و به یزریزانو زد و بلندش کرد. پهلوش خون کنارش
 نیو باالخره از ب شدمی ترکه هرلحظه آروم دیشنیو صداش رو م دیدیپسر رو م بازمهین یاما با چشما رفت؛یم

 «.رفت

 کرد،یطلب م یکس یورود رو برا یکوبش در باعث شد از فکر خارج بشه و در جواب خدمتکار که اجازه یصدا
 :گفت

 .تو ایب -

 .ورود ادوارد رو تماشا کرد نهیباز شد و از داخل آ در

 :دیرو پشت سرش برد و به موهاش کش دستش

 رفت؟ شیخب، چطور پ -

 .انیبخوان ب دیرسنمی نظربه یانجام شد؛ ول ندادی دستور که طورهمون -

 :برداشت قدم طرفشزد و به یلبخند پهن لرد

قدرتمندتر از  موجودیچیبود. امشب که بگذره ه کیکوچ رسانیاطالع هی! اون دعوتنامه فقط ستیاصال  مهم ن -
 .دلشون خواست انجام بدن یهرکار توننیمزخرف هم م ایزدای من وجود نخواهد داشت. اون

 :تا از اتاق خارج بشه، ادامه داد رفتیم کهیدرحال و

 !خوش بگذره یلیشروع شده، امشب قراره خ با  یتقر یمهمون -

 .رفت رونیاز اتاق ب و

*** 

 ؟یدن ی: هنوز درد داریناتال

 :زد و گفت یشده بود، لبخند آروم حالیو ب دهپریکه از ضعف رنگ لیدن

 !کنمیپام رو حس نم گهید .ستیمهم ن -

که تو  یاز اتفاقات حرفیچیبرگردوند. چشماش بسته بود و ه راسافی طرفنگران شد و سرش رو به یناتال نگاه
 ...و مثل درونش آشفته بود دهیبراش افتاده نگفته بود. موهاش ژول بتشیغ
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 .کردیداشتم که درمانت م یزیوگرنه چ ست،یهمرام ن مسهیکه ک فیح -

 :کرد ایخندهتک لیدن

 !یتام الیخیب -

 :برداره گفت رایچشم از ساف نکهیبدون ا یناتال

 ؟ی! خوبرایساف -

 :و دوباره گفت دیکش ینکرد. آه افتیدر یجواب

 .کنهیم یقراریبدجور ب گائلی. اانیب مبزنی صدا رو هااژدها شدیکاش م -

 .دشونبر یم نیلرد بالفاصله از ب نجایا انی: نه. اگه بتام

 ...اونم به دست وضع،نیجشن، با ا یتو رم،یبم جورینیروز ا هی کردمیفکر نم -

 ییصداها نیگوش سپردن که احتما ال آخر ییسازوآوازا یرو ادامه نداد و دوباره سکوت برقرار شد. به صدا حرفش
 .دنیشنیبود که م

چشم دوخته بودن و  یکوتاه درب آهن هایلهیبه م همگی. کرد جلب رو شونآروم توجه همه ایناله یصدا اما
بهش عادت کرده بودن و اطرافشون رو تا  گهینشسته بودن که د یکتاری تو قدر. اونننیبب یزیداشتن چ یسع

 .شده بود ریمجاورِ در زنج وارینگاه کنه؛ چون به د چهیقادر نبود به در لی. فقط دندنیدیم یحدود

 چه خبر شده؟ ن؟ینیبیم یچ -

 .یچی: هیلناتا

 .بلند شد یکس یناله یصدا دوباره

 !افتهیم اتفاقیهی داره ها: بچهیناتال

که چهارچوب در رو اشغال کرده بود  یکس دنیاز د رایدر به صدا دراومد و چندلحظه بعد باز شد. ساف قفل
 :متعجب گفتن یچشماش پر از نفرت شد؛ اما تام و ناتال

 !لئو -

 .شد الچاهیبرداشت و وارد س قدم

 .ستیاون لئو ن -

 .زانو زد و نگاه همه رو با خودش همراه کرد رایاومد و مقابل ساف جلو

 :برد و زمزمه کرد رایدورِ دست ساف یرازنجی قفل طرفرو به دشکلیدسته

 .دمیتا حاال دوبار برق نفرت رو تو چشمات نسبت به خودم د -
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 .از هم باز شد رایصورت ساف رفت. انقباضات یاز بازکردن دست اول سراغ بعد بعد

 :داد ادامه

 .درمانش کنه یخواستیشده بود و از تام م یزخم لیدن یبود. وقت شپی سالده شیاول -

 :شد رهیخ رایبراق ساف یبه چشما یاز مکث بعد

 .به بار سوم بکشه ذارمینم -

 .بهت بودن توی نفرشونبسته دور پاهاش رو باز کنه. حاال هرسه ایریزد و خم شد تا زنج یکج لبخند

 :بعد از بازشدن پاهاش، دستاش رو جلو برد و صورت لئو رو قاب گرفت رایساف

 نجا؟یا یایب ی! چطور تونست؟ییواقعا  تو نیا -

 .رو باز کن لیدن ی. بلند شو دستاستیوقت سؤال ن -

 .کردیشوکه نگاهش م همچنان

 .انیعجله کن. االن نگهبانا م -

 .بلنگه یرو از دست لئو گرفت. پاهاش خشک شده بودن و باعث شد کم دیلرو تکون داد و ک سرش

 یرو که آزاد کرد، بدنش شل شد و نتونست خودش رو رو لیرفت. به زانو نشست. دست اول دن لیدن طرفبه
 .زانو نگه داره

 :ـلقه کرد و نگران گفت*دستش رو دورش حـ رایساف

 !ینه. دن -

 .سهیکمکش کرد صاف وا دستش رو هم باز کرد و یکی اون

 حالت خوبه؟ ،ی! هیدن -

 .امیشدم. فکر نکنم بتونم باهاتون ب فیضع یادیانگار ز -

 .یای! تو ملیدهنت رو ببند دن -

 .کارش رو ساخته بود یاز ارتفاع حساب افتادن

رو هم  گهید دوتای ـردن خودش انداخت و کمک کرد بلند شه. اون*از بازکردن پاهاش، دستش رو دور گـ بعد
 :رو که به کمرش بسته بود به تام داد یکیکوچ یسهیلئو آزاد کرد و ک

 .میبر عیسر دیبا ،یفکر کنم الزم باشه بهش کمک کن -

چندتاش رو بو  رفت،می طرفشونبه که طورکرد. همون یرو کف دستش خال اتشیرو گرفت و محتو سهیک تام
 :رو انتخاب کنه یکیکرد تا 
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 .کنهیباال و دردت رو آروم م برهیرو م تیاما انرژ کنه؛یرمانت نم. دیبخور دن نویا -

 یفقط مشعال شییسرد و نمور شدن که روشنا یهم به دنبالش وارد راهرو هیرفت و بق خروجی در طرفبه لئو
. گذروندیم نظر از بود افتاده وکناررو که گوشه هاییو بدن رفتیآخر از همه م یبود. ناتال وارید یشده رو هیتعب

 .کرده بود ختهیتعجبشون رو برانگ شدههوشیب هاینگهبان

 :برداشت رایبهتر شده، دستش رو از دور ساف یاحساس کرد حالش کم یوقت لیدن

 .امیب تونمیخودم م -

 !سروصدایب قدرنیاون هم ا ؟یدیحساب همه رو رس ی: لئو، چطوریناتال

 .گمیم میخارج شد نجایاز ا یوقت د،یفعال  حرف نزن -

رو که در دست  یمشعل دن،یراهرو رس یداشت تموم شد و به انتها ادیکه لئو از گذشته به  یریمس باالخره
 .شد کیمقابلش نزد واریداشت به تام داد و خودش به د

 !؟یردمون کن وارید یاز تو یخواینکنه م ؟یکنیم کاری: چتام

 .شنونیشش. حرف نزن. صدامون رو م -

اعداد و محاسبات رو زمزمه  سریهیو  دیکشیم وارید یبزرگ و برجسته یسنگا یدستاش رو روهمون حال  در
 .رهیهم گذاشت تا از حلقه کمک بگ یبود به مشکل برخورده، چشماش رو رو دهیکه فهم رای. سافکردیم

رفت و بادقت  واردی طرف. بهدیدیم هبقی از ترروشن رو سنگا از تا. سهدیکش ریرو به تصو واریذهن خودش د در
 .سنگا رو نگاه کرد

 .فقط خودش بود اونجا

 :چشماش همچنان بسته بود گفت کهیدرحال

 .رو که از باال چهارم و از راست سومه فشار بده یسنگ یقسمت باال -

 .کرد اجرا رو اشانداخت و بعد گفته رایبه ساف نگاهیمین لئو

 .دومه رو هم فشار بدهپنجم و از چپ  نییکه از پا یقسمت وسط سنگ -

 .رو باز کرد چشماش

 شونبه صورت همه یمیباد مال انیو جر می. نسدیچرخ یمرکز یمحور یاز فرورفتن سنگ دوم در باز شد و رو بعد
 .بشه لیمشعل هم به عقب متما یو باعث شد شعله دوزی

 :و به داخل اشاره کرد ستادیکنار ا لئو

 !دیبر د،یعجله کن -
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 دهیخم یرو با سر یکیرد شدن و در آخر لئو دنبالشون رفت و در رو بست. تونل کوتاه و تار یاز در مخف یهمگ
 .و قفل شده بود دهیکه پوس دنیرس ایخوردهو نم یگذروندن تا باالخره به در چوب

 !شانس نی: لعنت به الیدن

 :دیخطاب به لئو پرس تام

 ؟یبازش کن یتونیم -

 .کمه میقدرت بدن -

 :رفتجلو  یناتال

 .به من دشیبسپار -

 :گفت دلش تو و برد قفل طرفو کبودش رو به یزخم یدستا

 !نات یتونیتو م -

 :زمزمه کرد سپس

 !لویسانسام -

. دیاز هم پاش ینسبتا  بلند یدستش و قفل به وجود اومد و چندلحظه بعد، در با صدا نیب ایدافعه یروین
 .تا باز بشه دکشی خودش طرفدر رو به یدهیپوس یرهدستگی و نشوند هاشـب*به لـ یلبخند

نگاه  هیعقب رفت و به بق یمقابلش قرار گرفت. قدم خوردهوتابچپی و شدهخشک چکیپ یشاخه یادیز تعداد
 .جلوش باال رفت یخشت هایرو کنار زد و از پله چکایکرد. لئو پ

 .بود کرده ترگپررن هارو تو دل بچه یآزاد دیواضح سازوآواز نو یباز و صدا یهوا

 .بود با دست اشاره کرد تا برن باال دهیسرک کش رونیاز امن بودن اطراف رو به تام که به ب نانیبعد از اطم لئو

 .رفتن رونیب عیو سر اطیبا احت همه

 ِ و خلوت اطراف و ساختمون قصر پشت سرش نگاه کرد  کیتار طیبه مح رای. سافانداختیسرد، لرز به تن م باد
 :دیو پرس

 قصره؟ یکجا نجایا -

 .دتمونیند یتا کس نیای. دنبالم بدی. عجله کنیضلع جنوب -

 یو انگار انرژ زدیم یبه سرخ شهیقصر مثل هم ی. آسمون باالدنیمقابلشون دو یسرمازده یسمت درختا به
کرده بود،  دایپ جهیسرگ یدرختا که شدن، لئو که کم ری. وارد مسختیریم نیرو به زم ایکنندهو ناراحت یمنف

 .رو نگران کنه هیقرفتار نکنه که ب یکرد طور یداد و سع هیتک یدرخت یدستش رو به تنه

 :و گفت دیسمتشون چرخ به
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 .دستتو بده به من را،یخب. ساف -

 !دستمو؟ -

 :داد تکون رو اشدست درازشده لئو

 .آره، زودباش -

 .دستش گذاشت یپر از سؤال دستش رو تو یبا نگاه رایساف

 تونستیتا م کردیتمرکز م دیاعماق وجودش تمرکز کنه؛ با یو رو رهیبگ دهیرو ناد شیکرد ضعف جسم یسع لئو
کرد و نامنظم  دایپ شیکنه. ضربان قلبش افزا دایتا به دستش راه پ ارهیرو در بدنش به حرکت درب شیتموم انرژ

 رایتونست قدرتش رو به دست ساف خرهاما باال د؛یطول کش یبدنش به شدت باال رفت. کم ی. دمادیکوبیم
 .منتقل کنه

. تام دیتپیم یهم به تند رای. حاال قلب سافدیچپی شونشدهتو هم قفل یاطراف دستا رنگیو سرخ ینوران نوار
رو  یانتقال یروین ادیکه حجم ز رایاما ساف ه؛یقصد لئو چ دونستنیو نم کردنمی نگاه زدهبهت یو ناتال لیو دن

 :گفت دهیترس زد،می نفسنفس کهیدرحال کرد،یحس م

 ؟یکنیم کاریچ یلئو! صبر کن لئو دار -

 دستش دور تر. خواست دستش رو آزاد کنه؛ اما لئو انگشتاش رو محکمدیقرمزرنگ درخش یاز برق رایساف یچشما
 .چوندپی

 !یرو بکن کارنیا دی. نباکنمیخواهش م کنم،ینه لئو، نه! خواهش م -

دوباره دستش رو  رایشد. ساف نشنگی وارد و رفت حلقه طرفدور دست لئو تموم شد و به یوراننوار ن چشیپ
 .موفق شد دستش رو آزاد کنه بارنیو ا دیپس کش

 هیپشت سرش تک یدرخت سرمازده یزانوهاش لق خورد و به تنه یبدن لئو رو فرا گرفت. رو یشتریب ضعف
 .داد

 کرد شروع و گرفت رو بازوهاش رفت، لئو طرفشد. ناباورانه به رهخی شاحلقه یبه نور درحال خاموش رایساف
 :اشک تو چشماش حلقه زده بود گفت کهدرحالی و دادنشتکون به

 ؟یکن کاریچ یخوایاحمق؟! م یکن کاریچ یخوای! میدادیتموم قدرتتو به من م دینبا ؟یرو کرد کارنیچرا ا -
 چرا؟ اد؟یازت برم یچه کار یو معمول یانسان بدنهیبا 

کرد محکم رفتار  یو سع ستادی. صاف اکردینگاه م رایساف چشمای تو زدهحلقه یبه اشکا نیناراحت و غمگ لئو
 :بازوش کنار زد یکنه. دستاش رو از رو

رو  بارنیا کنمی. التماس مدیزودتر بر دیبراتون وقت بخرم. شما با دی. من بایرینگ میتصم یقرار شد احساس -
به  رهیبردن شما م یدراک برا ی. به زودشهیو بدون مخالفت حرفم رو گوش کن. جشن داره شروع م ایاه بکوت
 .نیو بر نیایدرب عقاب. به شکل دیفرار کن دیتونیم ترعیسر دی. اگر پرواز کنچالاهیس
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 :سرش رو به اطراف تکون داد و مصرانه گفت رایساف

 !. نهرمینم جاچین تو همن بدو ،یایبا ما ب دینه نه... تو با -

از اون  شتریکه ب دیمتأثر شده بود؛ اما صالح ند نکهیبا ا لیتکون داد تا آماده بشن. دن یسر هیبق یکالفه برا لئو
 .رو بهش منتقل کنه روشیاز ن یکنه. به سمت تام رفت تا کم کُشیوقت

 .از شما ترریاما د ام؛یت بشه. من منذار مانع کنه،یاحساسات هدفت رو نابود م رایبه هدفت فکر کن. ساف -

 !کشتتیم کنه،ی. بهت رحم نمییتو شهیکه مشکوک م ینفر نیبه اول میستیما ن نهیبب یوقت کشه،یاون تو رو م -

 رفته، ها؟ ادتیداره. انگار ادوارد رو  ازیبهم ن کنه،یرو نم کارنیاون ا -

 :رهیهلش داد تا ازش فاصله بگ یسکوت کرد. لئو به آروم حرفنیدر مقابل ا رایساف

 .نیحاال بر -

 :قبول کنه. لئو مضطرب جلو رفت تونستیهنوز نم رایشدن. ساف لتبدی تاسه اون

 !نی. عجله کن، وقت ندارکنمیخواهش م -

نشوند. پلکش رو چندلحظه به هم فشرد و  شیشونیـ*به پـ یطوالن ایـه*ـوسـ*برد و بـ شیسرش رو پ بعد
 .شد لیحرف لئو، تبد میتسل رایرفت. سافازش فاصله گ

 :گذاشت نیزم یآورد و رو رونیرو از لباسش ب یکتاب لئو

 .بره ادمیبود  کنزدی. هاستحلقه یخچهیکتاب تار نیا -

مقاومت  تونستیاز اون نم شتریلئو ب یاما با وجود اصرارا زد؛یهمچنان از اشک برق م رایساف یزد. چشما لبخند
کتاب رو به چنگالش گرفت و آروم باال رفت. تنها هدفش بود که بهش  شد،یبلند م نیاز زم هکیکنه. درحال

 .دادیادامه م یزهیانگ

حفظ تعادلش به درخت  یکرد و برا ایبعد ناله ایموند تا از رفتنشون مطمئن بشه. لحظه رهیبهشون خ یمدت لئو
سرش گنگ شده  توی پرشده خراشگوش یصدا. از دیکشیگردشده بلند نفس م ییچنگ انداخت. با چشما

شده بود که توان  فیضع قدربه آسمون انداخت. اون ایگهیفرستاد. نگاه د رونیبازدمش رو ب یبود. به سخت
 .شدیاز اونجا دور م دیمقاومت در برابر ادوارد رو نداشته باشه. با

قصر  یبود که خودش رو حداقل به جلو کارش تمومه؛ اما مصمم دونستیکرد. م دنیشروع به دو تلوتلوخوران
 .برسونه

اما  شد؛یسرعتش کمتر م فته،یگرفت تا ن واریزانوهاش سست شد. دستش رو به د د،یکه رس یضلع جنوب به
 .کردیسرماش رو حس م کرد،یتنگ شده بود و مرگ رو حس م شیراه تنفس بارنی. استادینا

 یپست و پهناور ابونِ یب هیکه هرگز نرفته بود. شب ییجا د؛یرو مقابل خودش د بیعج ایچندلحظه صحنه یبرا
و به  دهیند یزیچ نچنی حال. تابهدیاخماش رو در هم کش ی. کمرفتیو مه فرو م یکیتار یتو یدرپیکه پ
 .قدم نگذاشته بود ییجا نیهمچ
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و  بیشد. حس غر انیانتونست و به زانو افتاد. دوباره همون صحنه نم گهیبرداره؛ اما د ایگهیکرد قدم د یسع
 ...هی. شبدیدیم نیزم یرو رو ییزاچی و شده ترواضح ریداشت. تصو ایناشناخته

 .رفت نیاز ب دوباره

 یحت گهیکرد. د میداد و خودش رو تسل هیتک واریو به د دیچرخ یفرستاد. با سست رونیب یرو به آروم نفسش
پر  رنگیکم یچشماش رو آب ایقهوه کرد،یآسمون نگاه مبه  رهخی که طوربرداره. همون تونستیقدم هم نم هی

 .چشم بست و چندلحظه بعد بازش کرد یکرد. به آروم

 :رنگ تعجب گرفت. سرش رو چرخوند و اطرافش رو از نظر گذروند نگاهش

 ...یچ یمن برا -

 .دیدو الچاهسی طرففکرکردن باعجله به یکرد و بعد از کم یدوربرش رو بررس گهید کمهیو  برخاست

*** 

 کردنیم یو شاد خوردنیو م بردنیقصر از جشن لذت م یهوا در تاالر اصل سرمای خاطرو ثروتمندان به بزرگان
 .دنیخندیبودن م ییکه وسط تاالر درحال خودنما ییدلقکا یو با تماشا

جشن شرکت  یرو تو مظلومانه خودشون ایو کارکردن بودن و  رسانیدر حال خدمت ایاز قصر  رونیب یعاد مردم
جشن باشن.  یمنفورش تو هایبرده دادنمی اجازه لرد نبودن، جمعاز مردم هانه تو اون کدومچیداده بودن. ه
. کردیبراش آورده بودن نگاه م ایرو که بعض ییای. و هدادیخندیتخت سلطنتش نشسته بود و م یخودش هم رو

بود رسوند و تو  ستادهیکه کنار لرد ا نی. خودش رو به کاتردیمهمانا جلو دو ونیاز سربازا مضطرب از م یکی
 .کرد کردنپچگوشش شروع به پچ

 دونستی. بعد با سر اشاره کرد تا بره. نمشدیم شتریچشماش ب یو ترسِ تو تردهیپر نیهرکلمه رنگ کاتر با
 کیبه لرد نزد یا  طوالننسبت یو بعد از مکث فشردیانگشتاش م ونیرو م رشیشمش یکنه، دسته کاریچ دیبا

 :شد و کنار گوشش گفت

 د؟یرو ترک کن نجایچندلحظه ا شهیسرورم م -

 شده؟ یچ -

 .بگم نجایاز ا رونیب دیافتاده که با یاتفاق هی -

 واجبه؟ یلیخ -

 .یلیبله خ -

 :تاالر قصر رفت نیترییبه انتها نیکراهت از جاش برخاست و دنبال کاتر با

 مگه چه خبر شده؟ ن؟یکاتر یریم یکجا دار -

 .گمیاالن بهتون م -
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در رو باز کرد و منتظر موند لرد وارد بشه. ادوارد  نی. کاتردنیرس یاز پشت سر گذاشتن چند راهرو به در بعد
 :دیاز قبل مشکوک شده بود پرس شیاون هم که ب ستادن،ینگران و دراک مستأصل با ورود لرد صاف ا

 چه خبر شده؟ نیبگ نیزود باش -

 :نداره ینچیمقدمه یلرد حوصله دونستیجوابش رو داد، م نیاترک

 !فرار کردن ایزندان -

 .عقب رفت یاز ترس قدم نیکه کاتر دچرخی طرفشچنان به سرعت به لرد

 !؟یچ -

 :ادامه داد دراک

 .دور شده باشن ادیز توننینگران نباش. من چندتا از افرادم رو فرستادم دنبالشون. نم -

 :گفت رفتیکه با هرکلمه باالتر م یپر از خشم اما آروم

 یرازنجی اون و نگهبان همه اون با باشن؟ کرده فرار زندان اونا چطور فرار کردن؟ چطور ممکنه از اون -
 !یلعنت یشدهنینفر

 ...شده و لی. احتما ال تبددمدی هابدن جنازه یمار رو رو شین یداده! جا شونی: لئو فراردراک

 !دلئونار  -

 :شد و با ترس گفت کیبهش نزد نی. کاتردیرو گفت و نگاهش به سمت ادوارد چرخ نیا

 .ستیاون االن ادوارده سرورم، لئو ن -

بکنه، لرد  یهرکار نکهیهم هراسون دنبالش رفت و قبل از ا نکاتری و برداشت قدم ادوارد طرفبه اون به توجهیب
 .اردواردو به شدت به عقب پرت کرد ینامرئ ییرونی و داد تکون هوا تو رو دارشدست حلقه

 نی. کاترختیفرور نیزم یستون همراه ادوارد رو یوارهیاز د یمیبرخوردش به ستونِ قطور پشت سرش، ن با
 :کردنو شروع کرد به التماس ستادیو مقابلش ا دیتندتر دو

دوباره از دستش بدم. اون  خوامیم! من نکنمیمن. اون االن ادوارده نه لئو! خواهش م یبانو کنمیخواهش م -
 .تنها شانس برگشت ادوارده

 :کرد نشیبه صورتش نواخت و پهن زم یمحکم یلیس

وگرنه االن  ،یکه گفت ی. تو بودیمسخره رو داد شنهادپی که اون یپس خفه شو! تو بود یریبم یخوایاگه نم -
 !عرضهبی بود دستم تو هاحلقه

رو تو  اشقهی لرد. نداشت خوردنبود و قدرت تکون جیگ یقبل یضربه از ادوارد. رفت ادوارد طرفبه باسرعت
 .بود باال آورد یوانیح یبه چنگاال شدنلیرو که در حال تبد اشگهیجلو، دست د دشیدست گرفت و کش
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 .خوامیپسر نم نیاز ا گهید دردسرهی! و من یتو قبال  مرد -

 :انع شهکرد م یسع رفتهلیتحل یبا انرژ ادوارد

 ...نکـ کارونینه لرد. ا -

 و گشاد چشماش. برد فرو شکمش تو انتها تا رو اشو برنده زیت ناخنای و نداد اشجمله شدنتموم یبرا یمهلت
و  دکشی چپ طرفتموم دستش رو به یرحمیفضا رو پر کرد. و لرد با ب نیکاتر غیج صدای. شدن قطع نفساش

 .شکمش رو پاره کرد. برخاست

 نی. سپس رو گرفت و اونجا رو ترک کرد. کاتردیچکیلرد م یو از انگشتا یاز بدن ادوارد جار محابایب خون
شکمش گذاشت؛ اما  یدستش رو هم رو هیـوش گرفتش، *سرش رسوند و تو آغـ یخودش رو باال مهیسراس
 .کنه تماشا رو دادنشدست جلوش رو گرفت. پس مجبور بود جون هیبود که بشه با  یاز اون دتریشد یزریخون

 .رو سر گرفت هیزد و گر ادیته دلش فر از

انجام بده.  یکار نیلرد چن شدیهم ناباورانه کنار کالبد غرق خون ادوارد به زانو نشست. باورش نم دراک
 .فشرد رو مشتش آلودخشم

 .کنه کاریچ دیبا دونستیبود، اون هم خوب م یروش از باز نیرو گرفت. اگه قرار بر ا مشیتصم

 .کت -

 :تو سالن صداش رو نشنون و ادامه داد یزدهکرد تا دو سرباز حاضر و بهت یجادو کار با

 .میدوباره برش گردون میتونیبه من گوش کن. ما م -

 .نگاهش رو بهش دوخت زآمیاستفهام زد،می نفسنفس هیاز شدت گر کهیدرحال نیکاتر

 .میکن رکایچ دیبا دونمیبهم اعتماد کن، م -

*** 

 رایساف

 ی. پسرهزدیدلم شور م یلئو بود. بدجور لشینگران بودم و تنها دل یلیخ زد،یتو قلبم موج م یبد یلیخ احساس
 !احمق یوونهید

 طرفو به سرعت به دیچیدور بدنش پ لیدن یباال دفعههی. تو همون فکرا بودم که کردمیپرواز م هیاز بق ترعقب
 تامونبودم. هرسه دهیترس یلی. خودم هم خدمیشن یعقاب از سمت ناتال ادیفر هیشب ییسقوط کرد. صدا نزمی

که تو آسمون بود سرعتمون رو کم کرد  یز برفیر هایاما وزش بد باد و دونه م؛یبرداشت زخی طرفشبه زده شتاب
 .هم باطل شد لشینرم فرورفت و تبد یانبوه برفا یبا سر تو لیو دن

از  دا  ی. خوشبختانه به هوش بود؛ اما شدمیدراومد مونیبه شکل انسان نیه از سطح زمفاصل یهم با کم ماها
 .هم نشست ی. کنارش به زانو نشستم، ناتالدینالیدرد م
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 .نهبشی کردم کمک و انداختم اشرو دور شونه دستم

 شده؟ پات درد داره؟ یچ -

 یاز دستام رو با شعله یکیکردم و تکون داد. معطل ن دییمجروحش خم شد و سرش رو به تأ یسمت پا به
. کردم ورشعله شدیم دهیازش د یآب ایروز فقط هاله یبرفِ اطراف و روشنا یدسپی اون یکه تو یسرد و آب

داد.  قیعم یو جاش رو به نفسا دش آروم هاشناله کمشده از خونِ لخته مجاورش کردم، کم اهیبا زخم س وقتی
 .ترواهی یایگژ یتروا بودم با و هیحاال منم 

 :گفت یبا نگران یناتال

درمان شه. اگه کار از کار بگذره  دیزخم عفونت کرده و با نی. اکنهیفقط صورت مسئله رو پاک م کردنحسیب -
 ...میو مجبور بش

حرفش رو قطع کردم و  نیهم یبرا م؛یپاش رو قطع کن میشدیحرفش رو بشنوم که مجبور م هیبق خواستمینم
 :گفتم گشتیم یزیدنبال چ اشسهیک یم که توخطاب به تا

 ؟ی. از اون دارکردیکه زخمو درمان م یداشت یقبال  پودر ادمهی -

 :پرت کرد و گفت طرفیرو به سهیک د،یرسمی نظرکه کالفه به تام

 .مونده برام کنندهقرص گرم مشتهیداروهامو برداشتن. فقط  شتری! بیلعنت -

 :دادبه کمرش زد و ادامه  یدست

 .میبرس ییهرچه زودتر به جا دیبا کنمیمنم فکر م -

 :گفتم ایشدهکنترل یشدم؛ اما باصدا یعصب

 اد؟یازت برنم کاریچیه یعنیتام.  افزاریخونهیتو  -

باشه  دهیبه ذهنش رس یزیچ نکهیو انگار که به فکر فرورفت. چندلحظه بعد مثل ا کردیبه چشمام نگاهم م رهیخ
 :گفت

هستن؛ اما اگه  یچ قا  یدق دونمی. نمکننیدارن که از بدن محافظت م انیتو خون جر ییزایهست. چ یهرا هی -
 .از سرعت عفونتش کم کنه و زمان بخره تونهمی بکشونم زخمش طرفبه رو شونهمه

 .خوبه، پس شروع کن -

 :کرد اشنندهبه زخم مشمئزک یرو تکون داد و روبرومون نشست. پاش رو باال آورد و نگاه سرش

 .اول جاش بندازم دیبا -

 :دینال لیدن

 .هیاوه واقعا  عال -
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 :داد ادامه

 .حاضرم ارخب،یبس -

 درختیچیه مونیلیاز برف که تا چندما دهیباز و آزاد و پوش ایچندلحظه چشمم رو به اطراف گردوندم. محوطه یبرا
 .رو دوباره جمع اون کردم وجود نداشت، اطرافمون رو فراگرفته بود. با شمارش تام حواسم

 .دو، سه ک،ی -

 .کوتاه اکتفا کرد ایجارفتن استخونش، خودش به ناله یآزاردهنده یو برخالف صدا دیکش پاشو

 .تموم شد -

 .شهیم شتریسرعتمونم ب طورینیا نجا؟یا انیتا ب میرو هم خبر کن گائِلیو ا کلیما ستی: بهتر نیناتال

 :نگاهش کرد یرچشمیز تام

که  ایچندهزارسکه یزهیجنگل پخش شدن و با جا یلرد تو یما خطرناکه. مطمئنم سربازا یموندن برا جاهی -
 .همه دنبال ما هستن گهیمدت د هیاحتما ال لرد برامون خواهد گذاشت تا 

 :گفتم

 .کنن دامونیو پ انیتا ب نیاما خبرشون کن -

 :گفت لیخطاب به دن تام

 .سوزش داره کمهیع کنم. رو شرو یمرحله بعد خوامیم -

 .ستین یمشکل -

گردنش گذشت و به صورتش  یپوستش نقش بست، از رو یلباسش رو یقهیاز  یاهیس هایبعد رگه چندلحظه
. جفت چشمش شدن ختنیچشماش ر یخون رو تو ظرفهی انگار و شد وصل چشماش به هارگه انی. پادیرس

موازات زخم،  بهکرد. کف دستش رو  رمونیشد که لرد دستگ یزمان همون مثل اشپر از خون. چهره هاییکاسه
درمان تام  یرو حس کردم. راها لدنی بدن شدنفاصله نگه داشت و سپس به حرکت درآورد. منقبض یبا کم

 .با درد همراه بود شهیهم

انگشتاش قفل بردم و انگشتام رو تو  نییو تام در گردش بود. دست آزادم رو پا لیدن نینگران، نگاهش ب یناتال
 :گوشش بردم و زمزمه کردم کیبود که دستم رو فشارداد. دهنم رو نزد نیکردم. انگار منتظر هم

هستم. بدون هراس از شکستن استخونم دستمو محکم  ترواهی. حاال منم یفرق دارم دن شپی سالاالن با ده -
 !فشار بده

واردشده به دستم  یرویتقابال  دستش رو فشردم تا نرو که گفتم انجام داد. منم م یکرد و بعد کار یکوتاه مکث
منتقل کنم.  گهینفر د هیخوب رو به  هایحس تونمیرو بکنم، م کارنیا تونمیکنم. دونالد گفته بود م یرو خنث

با  تونستمیبود که م ییجا نیبهتر رات،خاطرات خوب گذشته متمرکز کنم. خاط یکردم ذهنم رو رو یسع
 .و من موفق شده بودم کردیمنتقل کنم. داشت اثر م لیکنم و به دن افتیخوب در یهاحس شونیادآوری
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 .از چله حواسم رو پرت کرد رتینیمثل رهاشدن چند ییبه تموم شدن کار تام نمونده بود که صدا یزیچ

 .دمیجنب ردی اما برگردوندم؛ صدا طرفسرم رو به عیسر

 دنیدرست کرد و اونا هم قبل از رس رایت یبرا ینامرئ یجادو سد زودتر متوجه شده بود و با یناتال خوشبختانه
 .ختنیر نیزم یرو یکییکیبه مقصد 

 :بود دهیاز کارش دست کش تام

 چه خبر شده؟ -

 :جام بلند شدم از

 .دونمینم -

ما ا نم؛یدورتر از خودمون رو بب لماینیچند یدرختا یال یبه راحت تونستمیدقت به اطراف نگاه کردم. م با
 .یدرخت سرمازده و برف مشتهینبود. فقط  دایپ موجودیچیه

 !کجان؟ راندازتی همه استتار کرده بودن؟! پس اون یچطور

 یهم گذاشتم، صدا یکه چشمام رو رو نیاما هم فته؛یداره م یو بفهمم چه اتفاق رمیاز حلقه کمک بگ خواستم
 .بلند شد یناتال غیج

در حال  یناتال یپا ریز ن،یاز زم یباور کنم. قسمت تونستمینم دمیدیکه مرو  یزیبازشون کردم. چ زدهشتاب
 .خودش رو نجات بده کردی. اون هم افتاده بود و تالش مدیکشیرو به سمت مخالف م یحرکت بود و ناتال

فتمش . پس با چنگاالم گر کردیم شتریرو ب متروایی قدرت حلقه. رفتم طرفشکردم و به رییتغ عقابهیشکل  به
 .برگشتم میبود و دوباره به حالت انسان حرکتیکه ساکن و ب ییجداش کردم. بردمش جا نیو از زم

 ؟یخوب -

 :و در همون حال گفت زدیم نفسنفس

 ...فکر کنم رایساف -

کرد. دستم  دنیبرف بود شروع به وز هایکه حامل دونه یدشدی باد کنه، تموم رو اشبتونه جمله نکهیاز ا قبل
 .بودم لیانداختم. نگران دن یصورتم گرفتم و به عقب نگاه یلورو ج

 کردیجدا م نیبرف رو از زم ییرویچشمام رو درست باز نگه دارم. انگار ن تونستمیبود که نم دشدی قدراون باد
 ادمدیاجازه نم گهی. من دمیشدیبرف مدفون م ریحتم داشتم ز کردم،ینم ی. اگه کارفرستادیو به سمت ما م

 .خودم به کشتن داده بودم یعرضگیب رخاطآدما رو به یکاف یبه اندازه اد،یسر دوستام ب ییبال

 یباشه؛ چون ط یبودم کاف دواریرو به سمت حلقه متمرکز کردم که ام میدستام رو باال بردم و تموم انرژ کف
به وجود  شدیم دهیازش تو آسمون دسبزرنگ  ایکه تنها هاله یشده بودم. سپر بزرگ ترفیضع یلیخ چندروزنیا

 .ماها یبرف رو زشیر یباشه برا یآوردم تا مانع
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. سرماش رو به کردنیکه ساخت بودم برخورد م یفقط به سد اومدن،می طرفمونکه باسرعت به ییبرفا حاال
رو نداشتم  نی. اصال  توان فکرکردن به اشدیم شتریهم سرما و هم وزنش که هرلحظه ب کردم؛یوضوح احساس م

که حاال  دونستمی. فقط مشهیداره سرمون نازل م یچطور بوغریبیعج بالینیو ا هیچ هیکه بفهمم قض
 گرفت،یازم م یادیز یبود. انرژ فمیاز برف ساخته شده که وزنش فراتر از بدن ضع یدیبلند و سف واریمقابلمون د

حجم برف داشت کمرم رو  ینیش استفاده کنم و سنگاز  یطوالن یمدت یرو ارتقا نداده بودم که برا رومیهنوز ن
 .تونستمیم دی. اما نه، باکردیخم م

 !رای: سافیناتال

 .نشده ریتا د دی. زودباشدیفرار کن -

 ی. برادادیخبر از اومدنشون م کلیو ما گائلیا رینف یبزنه صدا یرو به اطراف تکون داد. تا خواست حرف سرش
. میکردیجز لرد حمله م یبه کس دیاما ما نبا اومدن؛یحمله جلو م یطمئنا  براچندلحظه به عقب نگاه کردم. م

 .میکردیاز اون با خودمون دشمن م ریرو غ یکس دینبا

 !متوقفشون کن ،ینه. ناتال -

 سرم پشت هابچه تونستم،یم دی. باارمی. کاش بتونم طاقت بدمیسست شدن و به زانو افتادم. نال زانوهام
 !دینبا آوردم،یکم م دی. نبادمیشنیرو م لیگران تام و دنن صدای. بودن

 :دیکش ادیفر یناتال

 .میومدیجنگ ن یما برا -

 :تکرار کرد دوباره

 .دی. تمومش کنمیمی. تسلمیومدیجنگ ن یما برا -

 یروین نچنی با مقابله قدرتکمکم کنه مستأصله، اون تونهینم نکهیچقدر از ا دونستمی. ممیبود فیضع مونهمه
 .نکرده بود دایرو پ ایناشناخته

 در همچنان من. رفت کاهش به رو وزنشون و کردن شدنگذشت، برفا شروع به ذوب یکه از حرف ناتال یکم
 .شدم هوشبینتونستم خودم رو سرپا نگه دارم و  گهیبه بعد د ییاما از جا کردم؛یمقاومت م ختنشفروری برابر

*** 

 کل یدانا

سرگردون  رایقطع شده و آسمون در حال استراحت بود. ساف یزییارش برفِ زودتر از موعد پاب دیرسیم نظربه
 :چرخوندمی اطراف به رو سرش جنگل در اون شیاز حضور ناگهان

 ل؟یبچه ها؟ تام؟ دن -
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که از هانه و  یبزرگ یآب رودخونه انیجر ی. قدم برداشت و جلو رفت. صداکردینم افتیدر جوابیچیه اما
 طرفبه اریاختیکرده بود، اون رو ب گهید یاطراف خودش رو سردتر از جاها ینواح یو هوا گذشتیم ایکتوریو

 .دیکشمی خودش

و هم فرورفتن قدماش  کردیزمخت درختا که با سرانگشت لمسشون م یبود؛ هم سرما، هم تنه یواقع زچیهمه
 کجاست و چرا؟ آوردیبرف؛ اما سر درنم یتو

 :التر بردرو با صداش

 !یناتال -

 .دیرسمی نظرآشنا به یادیهواش ز یدرنگ کرد. سرخ ایآسمون لحظه دنیبه اطراف انداخت. با د ینگاه دوباره

 یکه کنجکاوانه رو ییمعلوم نبود. پس با اخما یزیچ درسشیدر د د،یکش نییسرش رو پا ییصدا دنیشن با
 .رفت صدا طرفنشونده بود به شیشونیپ

 .صبر کن. خسته شدمچند لحظه  -

 .میدی. رسگهید ایمونده، ب گهید کمهیفقط  -

 !نهیسنگ یلی. خجانیصبر کن. بذارش هم کمهینه.  -

 .خورهیداره حالم به هم م گهی! دیاَه لعنت -

 .یحساس باش قدرنیا ادی! بهت نمالیخیب یه -

 .امساده خدمتکارهیالم که فقط خوشح یلی! خکنهی. به افراد خودش هم رحم نمرحمهیاون واقعا  ب -

رو گرفته بودن و به سمت  ای. دومرد که جنازهنهیاون صداها رو بب یدرختا تموم شد و تونست صاحبا باالخره
 .بردنیرودخونه م

پنهان شد؛ اما چندلحظه بعد دوباره  یپشت درخت عیقوا کنن. سر دیگذاشتنش تا تجد نیاستراحت زم یبرا اما
تو ذهنش تکرار شد. « !کنهی. به افراد خودش هم رحم نمرحمهیاون واقعا  ب» یکرد و جمله به سمتشون نگاه

 نکهی. با اننشینبود که اونا بب همبراش م گهی. ددیرسیتندش به گوش م ینفسا یقلبش ضربان گرفت و صدا
 .شدینم دهیاز اونا د واکنشیچیاما ه رفت؛می طرفشونبه

 .مونده بود رهیلئو خ زخمی صورت به شدهفراخ ییچشما با

 .باهاشون فاصله داشت یکم فقط

 !لئو -

 :دیکش غیکنه و ج طی زودتر رو فاصله برداشت تا اون ترعیرو سر قدماش

 !لئو -

 !شد پخش جابلندش همه یمغزش فرود اومد و صدا یتو یمحکم و نامرئ پتکهیکرد  احساس
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 :زد ادفری اشک قطرات با همراه دوباره. برد طرفشو بهبرفا انداخت و دستش ر یرو با زانو تو خودش

 !نه -

از هوا رد شد و نتونست صورتش رو لمس کنه. عاجزانه کارش رو تکرار کرد.  یانیمثل عبورکردن از جر دستش
 :دیکشمی داد طورافتاده بود. همون هیبه گر

 !شو داریب ،یشو لعنت داریلئو! ب! لئو! ادیسر تو ب دینبا نی... انی! اکنمینه. نه لئو، خواهش م -

 .دنبالشون رفت تابانهیب راسافی. بردنش رود سمتبلندش کردن و به نیخم شدن و دوباره از زم مردا

 .دیولش کن د،یولش کن د؟یکن کاریچ دیخوایم -

 .لمسشون رو نداشت توان

 .نآب سرد رودخونه پرت کرد یرو تو جونبی بدن و اون دنیبه رود رس باالخره

 !نه -

*** 

 رایساف دارشدنبی منتظر وبش،خوش حال در محوطه وسط دارو فواره بایز یکنار حوضچه ایکه با دختربچه یناتال
 .توش بود رفت رایکه ساف یو به سمت اتاق دیاز جا پر عیاول جا خورد؛ اما سر ادشیفر یصدا دنیبود، با شن

 .رو دنبال کردن رفتنش ریکه اون دوروبر بودن هم متعجب مس ییکسا

. هراسون سمتش رفت و کنهیم هگری شدتکه صورتش رو پوشونده و به دیرو د رایوارد اتاق شد، ساف یوقت
 :دیپرس

 !را؟یشده ساف یچ -

 .آورد و سؤالش رو تکرار کرد نییصورتش پا ی. ناچار دستاش رو از رودادیادامه م کردنهیهمچنان به گر اما

 افتاده؟ یشده؟ چه اتفاق یچ نمیببگو ب را،یبا توام ساف -

 :حاضر نبود دست از زارزدن برداره جواب داد کهیدرحال

 !اون مرده -

 :تکرار کرد ادزنانیگرفت و فر یاما نفس زد؛یم یبه کبود صورتش

 !لئو مرده -

 :موند رهیباز بهش خ یشوکه و با دهان یناتال

 !من یاوه نه! خدا -
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 بود نشده صحبتبا لئو هم یلیداشت موضوع رو هضم کنه. درسته خ یسع رایساف هایهیبه گر رهیخ همچنان
 .مهم بود یلیخیلیخ رایساف یکه برا دونستیاما حداقل م دونست؛یازش نم یادیز زچی و

 :رفت ترکیو سپس نزد ستادیچهارچوب در ا یتو یوارد اتاق شد. کم مهیسراس لینگذشت که دن یزیچ

 شده؟ یچ -

 :گفت یخطاب به ناتال را،یساف یرو یهاز مکث کوتا بعد

 کنه؟یم هیچرا داره گر -

 :نگاه کرد دنی به زدهبهت یناتال

 !لئو -

فرستاد  رونیبود! بازدمش رو آهسته ب رممکنیاز حد غ شبی نظرشصورتش از هم باز شد. مرگ لئو به انقباضات
 :و زمزمه کرد

 ش؟یممکنه به من بسپار -

مقابلش  لیرفت. دن رونیکرد و آروم از کنارش بلند شد و ب رایساف یروانه ایگهیتاه دنگاه کو یبا ناراحت یناتال
 .ـوازش کرد*و موهاش رو نـ دشیـوش کش*بگه، در آغـ یزیچ نکهینشست و بدون ا

 شمن بود. همه ریرو به من داد. تقص روشیتموم ن نیهم ی. براکشتشیم دونستیم دونست،یاون م -
 !من بود رتقصی

 :رو قاب گرفت سشیرو از خودش جدا کرد و صورت خ رایساف

 .ستیتو ن ریتقص یچی. هنی... منو ببرایساف -

 :شده بود یجار رنگشیآب یجوشان از چشما ایچشمه انگار

. مردن من خاطربه آدم همهمن بود که لئو رو کشتن. اون ریاما هست. من باعث مرگ مردم روستا شدم. تقص -
 !من یعرضگبی خاطربه

 قرنهیبه  کیقدرتمنده. نزد یلیاون خ ؟یقرار دار یتیتو چه موقع یستی. متوجه ناههیدشمن تو لرد س را،یساف -
. یبکن کاری اوضاع تو اون یتونستی. تو نمایبچه هی. در برابرش مثل یسن داره؛ اما تو تازه شروع کرد شتریب ای

 دونستی. اون میرو داد. خودت االن گفت جونشدفش ه یهدفشون کشته شدن، لئو برا یروستا برا یاهال
 .ستیتو ن ریتقص یچیانجام داد. ه اومدیکه از دستش برم یپس تنها کار شه،یکشته م

 آلودبغض ی. بعد از مکثشدیآروم نم ایراحت نیبه ا نکهیاما مثل ا نه؛یاز آرامش تو صورتش بب یشد تا عالمت منتظر
 :گفت

 کنم؟ کاریبدون اون چ دیدوستام بودن. با نبهتری رز و اون گذشته، سالم دهاز دستش دادم. تو تما -
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متناقض وجودش رو در بر گرفت؛ اما تموم تالشش رو  یچندلحظه نگاهش کرد. از سؤال آخرش احساس لیدن
 ترـنه گرفت و اجازه داد آروم*ـی! پس سرش رو به سکردیدرکش م دیو غمش بذاره. با یناراحت یکرد که به پا

 .ـلقه کرد*ـردنش فرو برد و دستش رو دورش حـ*و صورتش رو تو گـ دیخودش رو باال کش راسافی. بشه

درکش کنه. آروم  دیبا یتیوضع نیزد که تو چن بیهم گذاشت و به خودش نه یچشماش رو رو هیچندثان لیدن
 :گفت

 .بهش نگاه کن زهیانگ هی. مثل یبراشون جبران کن تیروزیبا پ یتونیم -

*** 

 لیدن

و  شناختمیم شپی سالبود که ده دوستیکه از لئو تو ذهنم مونده بود همون آدم خودخواهِ پول یریتصو تنها
 !که مرده باشه رفتیچرا تو کتم نم دونمینم

 جانیتا ابد هم تونستیم رایـوشم داشتم. برام مهم نبود. ساف*چقدر گذشته بود که اون رو تو آغـ دونمینم
 .ازم جدا بشه خواستیخودش م نکهیمگر ا شدم،یمانعش نم وقتچیو من ه بمونه

ما انگار که خجالت  دنیوارد شد. با د روییاما زن خدمتکار و سبزه ه؛یضربه به در خورد، فکر کردم ناتال دوتا
 :انداخت و گفت ریباشه، سرش رو ز دهیکش

 .قربان دیمنو ببخش -

 .به زن نگاه کرد زآمیو استفهام ازم فاصله گرفت یبه آروم رایساف

 .ستین یمشکل -

 :دوباره باال گرفت اطیاحت یرو با کم نگاهش

 .حالشون بهتره برن مالقاتشون رایسرورم گفتن اگه بانو ساف -

 .میایم گهید کمهی -

 .بدن وشوکنن و بدنشون رو شست ضیقبلش لباساشون رو تعو دیقربان، بانو با یول -

 .باهاش حرف بزنم کمهی دی. بانیباش رونیفعال  ب -

 .بله -

 :بود حیکردم که منتظر توض رایاز رفتنش نگاهم رو معطوف ساف بعد

 .میعتیطب یزدایا یما االن تو قلمرو -

 :دیگرفته بود پرس هیکه از گر یینگاهم کرد. معلوم بود تعجب کرده. با صدا چندلحظه

 !؟یچطور -
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 .بوده شونمحدوده کینزد میکه فرود اومده بود ییاونجا -

 م؟یوارد محدوده هم نشده بود یحت وقتی کردن حمله بهمون چرا پس! شون؟محدوده کینزد -

دعوتنامه فرستاده، اونا هم احساس خطر کردن و محافظت از مرزهاشون  زدایبه تمام ا کذایی جشن اون یلرد برا -
 .کنن رمونیدستگ خواستنیو م ماومدی لرد طرف از ما بودن کرده فکر. کردن ترو گسترده دتریرو شد

 :ادامه دادم یاز مکث کوتاه بعد

 .توئه دست هااز حلقه یکیخبر نداشت  نجا،یحاکم ا یعنی ن،ی! شاه مارترایساف -

 .شد انیچشماش نما یتو یکنجکاو

 یعنیباشه  ازدیا یمال همه طرزفکرنی. اگر اکردهیبهش حمله نم نیهم یلرده؛ برا شیهردوش پ کردهیفکر م -
چون بدون داشتن جفت  کرده؛یلرد هم بهشون حمله نم نیهم برای نظرم. بهشنمی متحد باهات شونهمه
 .خورهمی شکست هاحلقه

 :تکون داد و گفت یسر

 .میبر نیشاه مارت دنیپس بهتره هرچه زودتر به د -

 .رفتینبود که ازش انتظار م یواکنش نیا خب،

 .یتا آماده بش ین برز  اون همراه دیبا نکهیمثل ا -

پام سر خورد. پزشک اعظم حاکم  ینگاهش رو رفت،یم نپایی تخت از که طورسرش رو تکون داد و همون بازم
 .بود پام رو کامال  درمان کرده بود دهخری افزاراخون یقلمرو یدارو یکه از تاجرا ییبا دارو

 پات خوب شده؟ -

 .داشتن هیهنوز التهاب گر چشماش

 .رفت یجواب لبخندم رو نداد و به سمت در خروج شهیزدم و سرم رو تکون دادم؛ اما مثل هم رنگیکم ندلبخ

 .رفتم رونیبعد از اون من هم بلند شدم و ب یکم

 .بودن بایسرزنده و ز اهاوگیبود. هوا معتدل و تمام گل دهیبه اونجا نرس گهیمناطق د یاز سرما زچیچیه

 نیمع هایمحور و با فاصله هی یرو ییقرار داشت که مقابل درش ستونا یکیسبتا  بارن یراهرو یتو رایساف اتاق
 یشده بود. بو و عطر گال دهیسرسبز پوش یچکایبا پ نییراهرو قرار گرفته و دور هرستون از باال تا پا یتا انتها

خوشبو  یم اونچه از عطراداشتن تما فهیکه وظ انگار. کردیاطراف رو پر م یرعادیغ یو رنگارنگ به طور کیکوچ
 .برسونن هیذاتشون داشتن رو کنن و به مشام بق یتو

 :دمیاز پشت سرم شن ایگهید یصدا

 .نیمالقات حاضر بش یتا برا دیایقربان، لطفا  همراه من ب -
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 .بزنم، دنبال سرش در امتداد راهرو قدم برداشتم یاونکه حرف یب

 به انتها در داشت، وسطش دارفواره ایکه حوضچه شکلیضیب یسمت چپ محوطه ایگهید یو راهرو راهرونیا
 .بود دای. و از اونجا قصر باشکوه حاکم پشدیختم م یقبل هیشب ایکه بعد از اون به محوطه دنیرسیم ایدروازه

 شدینم ییبایاز مناظر رو از شدت ز یکه امکان داشت باطراوت شده و رشد کرده بود. بعض ییتا جا یاهیهرگ
 جورانکار کنم که اون دیرو باز کرد و با دست دعوتم کرد برم داخل. نبا یدر ،یریمس کردنیکرد! بعد از ط فیتوص

 .داشتم یبودم و احساس خوب دهیندنسبت به خودم  میاز زندگ برههچیمحترمانه رو تو ه رفتارای

نسبتا   یمشامم نشست. حوضچهبه  پتوسیاکال ننشیهمراه با عطر دل یکه شدم، بخار گرم و مطبوع وارد
 یدنینوش ییطال یما*ا*و ج وهیپر از م یحوضچه ظرفا یپرشده بود و لبه رنگیصورت هایمقابلم از شکوفه یبزرگ

 .و من هم مستثنا نبودم کردیوسوسه م تنیآب یرو برا یهرکس طیشرا نیقرار داشت. خب ا

 یبه کس میتو زندگ بارنیاول یهم سرخوش نبودم و برا ادینبود و از رفتن لئو ز خوشحالی زمان موقعاون گرچه
 از بارغم یرفتار دادیواقعا  اجازه نم طیشده بودم؛ اما شرا ونینسبت بهش نداشتم مد یاحساس خوب چیکه ه
 .بدم نشون خودم

 :گفت رفتمی حوضچه سمت به که طوراطراف بازداشت. همون یتام من رو از بررس یخنده یصدا

 .لیدن یکن تنیآب یخوایانگار بار اولته م یکنیدوروبرت رو نگاه م یجور -

 !دم؟یرسمی نظرافتضاح به قدرنیا یعنی! ایخدا اوه

 :گفتم ارمیتا درش ب کردمیلباسم رو باز م هایدکمه کهیزدم و درحال یکج لبخند

 کردم؟ تنیآب فاتیتشر نای با حاال تا نظرتبه -

 :حوضچه اشاره کرد به

 .یوارد عمل نشده باش ایگهید فاتیکه با تشر ستین دیاما از تو بع د؛یشا فاتتشرینیبا ا -

 فیو ظر فیاز دوطرف، دوجفت دست لط کردممی فکر حرفش به که طوررو متوجه نشدم و همون منظورش
 .ارمیلباسم رو گرفتن تا کمکم کنن درش ب نیجلو اومدن. آست

 حرکتیبودن. جا خوردم و ب دهیپوش آراییتن یبودن که لباسا ایکردهشیو آرا بایز هایزن ها،دست صاحب اون و
 .ستادمیا

. ارنیلباسام رو در ب یاومدن تا مابق کیـواگر لباس رو از تنم خارج کردن. بعد نزد*اغـ ییبا احترام و لبخندا اونا
 :بلند به عقب برداشتم یو قدم دمیچرخ

 د؟ینک کاریچ دیخوایشما م ،یه یه -

 :گفت روییبا خوش شونیکی

 .داره وشوبه شست ازیو بدنتون ن نیداشت یقربان، شما سفر سخت و دراز -
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 :رفتم ترو عقب دیباال پر ابروهام

 !؟یچ -

با  یبه تام انداختم. اون انگار مشکل یو باعث شد هردوشون از جا بپرن. نگاه دیچیبلندم تو فضا پ یصدا
. دوباره رو به زنا شدیوارد حوضچه م دیخندیلب م ریز کهیشده بود و درحال نداشت. کارش تموم هقضینیا

 :دمیپرس

 ه؟یچ نجایو نقش شما ا -

 :با احترام جواب داد یقبل همون

 .ما شده بیافتخار نص نیا -

 ؟یکه چ -

 .مبدی وشوکه بدنتون رو شست -

 :جلو اومد و در همون حال گفت یکیاون

 .کشهیطول نم ادیقربان ز -

 :رفتم ترعقب بازم

 !یتو! سر جات... وا یه -

 به رو خودم زدن وپادست کمهیخودم و حوضچه نبود و از پشت پرت شدم تو آب. بعد از  یبه فاصله حواسم
بلند قهقهه  یبودن و تام با صدا رهخی بهم زدهبهت دوتا تم رو با دست گرفتم. اونصور  آب و رسوندم آب سطح

 .زدیم

 :ش کردم خودم رو کنترل کنم. محکم گفتمتال یلیخ

 !دیبدنم رو بشورم، شما بر تونمیخودم م -

کسب افتخار شستن بدن  یتام کردم که زنا برا یروانه ایمخالفت نکردن و رفتن. نگاه خصمانه خوشبختانه
 !وارد حوضچه شدن فشیبوگندو و کث

 !دهن گشادتو ببند تام -

 .شدم تنیرو برگردوندم مشغول آب روم

 توضعیمن رو تو اون یاز من داشت؟ آخه ک یبه اونا بود؟ و تام چه تصور یاجی! اما آخه چه احتیافتضاح عجب
 بود؟ دهید

 :دیپرس یتریبا لحن جد گشتم،یذهنم دنبال جواب سؤالم م یکه گذشت و من تو چندلحظه

 خوبه؟ رایحال ساف -
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 :جواب دادم یطوالن یمکث با

 .مثل سابق بشه یزود نیبه ا کنمیفکر نم یشه؛ ول اونم رفته تا آماده -

 چرا؟ -

 .نکنم. اون جونمون رو نجات داده بود ناراحتی احساس براش که نبودم سنگدل هم قدرامکث کردم. اون بازم

 !لئو مرده -

 .دادمیم صیهم تعجب کرد. نگاهش رو از پشت سر هم تشخ تام

*** 

به تام انداختم که خودش رو  نگاهی. دادن بهمون بود شده دوخته هارچهپا نیکه از بهتر ییبایفاخر و ز لباس
 .کردیبرانداز م یقد ینهیتو آ

 :وارد شد یبه صدا دراومد و مرد خدمتکار در

 .دیمنتظر شما هستن تا به حضور حاکم برس رایو بانو ساف یسرورانِ من، بانو ناتال -

که با چشماش  یرنگیو آب بایلباس ز یتو رایساف دنیبودن. از د ستادهیمحوطه منتظر ما ا یتو رایو ساف یناتال
 .قلبم رو به درد آورد نشیغمگ یزدم؛ اما چهره رنگیلبخند کم اریاختبی بود آورده وجودبه یرینظیب یهماهنگ

رو بهم منتقل کرد. لبخند  یکه به دستم داد حس خوب یفیشدم و دستش رو گرفتم. فشار خف کینزد بهش
 .مکردی حرکت ااز خدمتکار یکیزدم و دنبال  ایگهدی گرنکم

 ییبایز ،یقصرِ روباز که آسمون آب هیبود.  یواقع بهشتهیاطرافم عاجز بودم. داخل قصر مثل  یاییبایز فیتوص از
داشت  یاز طراوت و سرزندگ نشانی قصر در اون یزی. هرچکردیرو دوچندان م واراید یسبز و گلدار رو یچکایپ

اونکه احساس  یب ؛یموندگار ش طشیتا ابد در مح یو تو دوست داشت کردیرو بهت القا م یانکارنشدن یرامشو آ
 .شدیم دهیاز بهشت داشته باشه اونجا د تونستینفر م هیکه  یفیدرواقع هرتوص ؛یکن یخستگ

 .ق بودافکار خودش غر  یبه اطرافش نداشت و تو توجهیچیانداختم. ه رایبه ساف یکوتاه نگاه

 کهیگودرفته درحال یطاس و چشما یکله ،ایبلند قهوه یبا ردا یپاگرد مرد ی. تومیباال رفت ضیعر یپله یتعداد از
. اومد ما طرفهمراهش بودن آروم به ایشدهخدمه و زن آراسته یدستاش رو پشت سرش گرفته بود و تعداد

 .شتریب ای سالشصت دیداشته باشه، شا یادیسن ز دیرسمی نظربه

 :گفت یو لبخند محو ی. با مهربونمیکرد میو در برابرش تعظ میستادیا شیچندقدم یفاصله در

از قبل  شیب چندوقتهنیکه ا دیدونیم د؛یدچار مشکل شد نجایورود به ا ی. متأسفم که برانیخوش اومد -
 .میکن دتریمحافظت رو شد دیو با میکنیاحساس خطر م

 .قربان میکنیما درک م و دی: شما حق داریناتال

 :سوق داد رایرو به سمت ساف نگاهش
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 . حالت بهتره؟یبود دهید بیآس نکهیجوان. مثل ا یاز تو بکنم بانو دیرو با یاصل یالبته عذرخواه -

 :در کمال احترام جواب داد رایساف

 .. بله خوبمجنابیعال دیشما لطف دار -

 .مثل تو باشه یدست کس دبای حلقه. البته که اونکنمیم نیدوستانت رو تحس یبرا یشجاعت و ازخودگذشتگ -

 :دستش ما رو به تاالر پشت سرش دعوت کرد و گفت هی با

 .میبا هم بزن دیهست که با یادیز یحرفا کنمی. فکر ممیکن ییرایداخل تا ازتون پذ دیایب -

بدم و اون هم بعد  یدواریام گذاشتم تا بهش رای. چندلحظه دستم رو پشِت سافمیسرش وارد تاالر شد پشت
تاالر رفتن و ما هم  یدر باال ییبایز زیبه سمت م نیکه بهم انداخت، همراه شاه مارت ایمهیاز نگاه مات و ن

 .میشد ییرایپذ زانگیوسوسه هایوهیو م یجداگونه با انواع خوراک

. میو مشغول شد میکنار هم نشستو تام  یاز تاالر شروع به نواختن آهنگ کردن، من و ناتال ایدزن گوشه چن
 :انداخت و گفت رایبه ساف بارینگاه غم یناتال

. بوده کنارش رو گذشته سالبستگانش رو از دست داد و لئو تمام ده ی. اون همهکنهیم تشیاذیلیمرگ لئو خ -
 .از دست داده یدوستش، رز رو هم به تازگ یکیمخصوصا  که اون ناراحته؛یلخی حتما   االن

 :داشتم! ادامه داد یل احساس بدسادهنگفتم. چقدر نسبت به اون یزیو چ دمیکش یهآ

 .لیدن ییآرومش کنه تو تونهیکه م یتنها کس -

 .کردم نگاهش

 .که بهش عالقه داره یهم اون ،شیکه متعلق به گذشته یهست ییاز کسا یکیتو هم  -

به  رایخوش کنم. ساف نیدلم رو به ا تونستممی لحداق. نشست هامـب*رو لـ یآخرش لبخند کوتاه یجمله با
 .من عالقه داره

 :گفتم

 .اون آدم کنه واقعا  مرده باشه شهیباورم نم -

 :رو بهش گفت یبه تأسف تکون داد و ناتال یسر تام

 ؟یدونستیم که،نزدی افزارابه قلمرو خون نجای. ایتام -

 .آره -

 .بشه شیره باعث خوشحالموضوع قرا نیا کردمیکدر شد. فکر م صورتش

 .ینزد یاز اونا حرف وقتچیخواهر، برادر، زن و بچه، ه ؟یدار ایتو خانواده ی: راستیناتال

 :خورد و گفت نفسهیرو  شیدنینصف نوش با  یتقر
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متحد  رایبا ساف وقتچیه دیبشم شا دهی. اگر همراهتون ددنیورود نم ی. اونا به من اجازهدیبدون من بر دیبا -
 !نشن

 .میاز تعجب به هم انداخت ینگاه یو ناتال من

 !؟یترسیهنوز م سالهمهنیکه بعد از ا یکرد کاریمگه چ -

 .گمیمفصله. بعدا  م -

باهات برخورد بشه که  دیشد قدرنای نکنم فکر مدت همه نیتوئه، زادگاهته، بعد از ا ی: اما اونجا خونهیناتال
 ...با تو خاطربه

 :قطع کرد حرفش رو یعصب تام

 .ادینم شیپ یمشکل دیگفتم نه! اگه بدون من بر -

 !هییاوه! انگار خبرا اوه

 ؟یشیم یتام. چرا عصبان خبیلیخ -

 برداشتم رو خودم مال. برد دهنش طرفرو دوباره پر کرد و به شییم طال*ا*و ج دیکش شیشونیرو به پ دستش
 :گرفتم سمتش به و

 .مینوشب مونیروزیپ دیبه ام ایصبر کن. ب -

 .کنهیو در آخر حاکم گفت که اتحادش با ما رو فردا علنا  اعالم م دیو حاکم تا شب طول کش رایساف یجلسه

تام ربط  یکه به گذشته یانیکرده بود. جر ریدرگ رایمتفاوت با ساف ایگهیرو موضوع د یذهن من و ناتال قطعا  
 .نزده بود یو اون هم هرگز حرف میبود دهنپرسی ازش اشاز گذشته یسؤال چهی حالداشت. تابه

*** 

 رایساف

 .رو معلق کرده بودم ییکوچولو رنگیصورت ینور ماه با آتش سرد، غنچه ریبودم و ز ستادهیبالکن ا یتو

بشه؛ اما من با داشتن  تریاز قدرتاش استفاده کنه و قو تونستیتا م کردیم نیتمر یکل دیبا یمعمول یتروا هی
 .ازشون استفاده کنم یبه راحت تونستمیداشتم و م اریحالت ممکن در اخت نیتریرتا رو در قوقد یحلقه تمام

. چرخوندممی خودش دور رو غنچه دستم رو در بر گرفته بود و من هم با حرکت آروم انگشتام اون رنگیآب یشعله
و  دیدرخشینور ماه م رید زغنچه نشسته بو یگلبرگ صورت یشعله رو یکه از شدت سرما یو قشنگ زیر یبلورا

من رو از افکارم  ینقش بست؛ اما ورود ناتال هامـب*لـ یرو ارادهیب ی. لبخندشدیم یاز لئو برام تداع ایخاطره
 .خارج کرد

 ؟یبخواب یخواینم -

 :بهش انداختم و جواب دادم نگاهیمین
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 .ادینه. هنوز خوابم نم -

شد. مشت  رهیخ دادمیکه انجام م یبه کار یبالکن نشست. کم ینگپهن و س ینرده یشد و مقابلم رو کینزد
که تو هوا  یفرض ایرهدایمیشکفت و با ن زدهخی یدستش رو باال گرفت و انگشتاش رو از هم باز کرد. غنچه

 .رو احاطه کرد یگل صورت ایشهیش حبابهی د،یکش

 .کف دستم رها شد ایشهیش یدستم رو خاموش کردم و گو یشعله

 .شده بود بایزیلیخ

 :دستم گردوندمش و گفتم تو

 .قشنگهیلیخ -

 گفت؟ یبهت چ نیشاه مارت یبگ یخواینم -

 .زدیدوستانه توش موج م یکه دلسوز یمهربون و بانفوذ یرو به چشماش دوختم. چشما نگاهم

 یاهیره پوشش گ. قصد داکنهینم یتوش زندگ یهست که آزاده و کس یآلفا جنگل بزرگ یگفت پشت کوها -
که متحد  ایلههرقبی با. بفرسته اونجا به رو خودش ارتش و بده ارتقا برسه نظربه یعیکه طب ییاونجا رو تا جا

 تیوضع نیبمونن؛ چون تو ا روهاکه ارتششون رو به اونجا بفرستن و خودشون تو قلم ذارمیقرار م میبش
که خودش  رسونینامه یکبوترا یلهیکنم، به وس یار آمادگکه من اظه یقلمروهاشون رو ترک کنن. روز توننینم
تا به سمت  شهیبرده م امیپ لهقبیپنج یداده و قراره همراه ارتشش به جنگل آلفا بفرسته، به حاکما میتعل

 ...به لرد و لهقرارگاهمون حرکت کنن. بعدشم حم

 :رو تکون داد سرش

 نیشاه مارت کنهیم الیچون خ کنه؛یبهش حمله نم گهیلرد درو بکنه  کارنیا نی. اگه شاه مارتهیعالیلیخ -
 .ستین صتشخی قابل جنگل اونجاست. و با استفاده از طلسمِ حلقه حضورت تو اون

رو که از جنگل  ییتموم نگهبانا خواستیم شتریب اطیاحت یبرا یکردم. حاکم حت دییرو با تکون سر تأ حرفش
 .جنگل اصال  حضور ما اونجا مشخص نباشه رونیب کنه تا حداقل از باز افراد خودش انتخا کننیمحافظت م

 :کرد و گفت یمکث

 طورمنیکنه. ا خودداری افزاراخون نیدرمورد تام هست که باعث شده تام از اومدن به سرزم ییزاچیهی ،یراست -
 .بده حیتوض یبه کس خوادیدلش هم نم داستیکه پ

 :گفتم یجد

 .زنمی. فردا باهاش حرف مدمی. االن، من بهش اجازه نماومدیاز اول نم دیاب اد،ین خواستیاگه م -

 .لحنم جا خورد از

 یناتال ی. از جام بلند شدم و خواستم برگردم داخل که صداادیکه ب دیترسیدونستم؛ چون طرد شده بود م یم
 :متوقفم کرد
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 افزاراخون یاگه با اون به قلمرو گفتیده؛ اما ممرتکب ش ییقبال  چه خطا دونمی. نمرایساف کنهیاون قبول نم -
 !ممکنه بکشنمون یقبول نکنن با تو متحد بشن. گفت حت دیشا مبری

 :و متعجب گفتم دمیچرخ

 !بکشنمون؟ -

 .رو تکون داد سرش

 مرتکب شده بود؟ یچه جرم مگه

*** 

 کل یدانا

انداختن.  نیقصر آوردن و در برابر لرد به زم اصلی سالن به کشونرو کشون چالاهیس یدر ورود ینگهبانا دونفر،
 .کردن وجورخودشون رو جمع عیلرزون سر یبودن. با تن دهینگهبانا ترس

بهشون انداخت و با لحن به ظاهر  یزیرآمیبود، نگاه تحق ترظغلی و ترپررنگ شهیچشماش از هم شیکه آرا لرد
 :گفت یآروم

 ن؟یدار یشما دونفر چه پست -

 هایسر دراک عصا یاشاره با بودن آورده رو دونگهبان که اون یینشد، سربازا دهین شناز طرفشو یجواب
 .شدیکه کبود نم ی. ضربات دردناکدنکوبی نگهبانا وبدنمخصوصشون رو به سر

 :دیاز چندضربه متوقف شدند و لرد دوباره پرس پس

 ه؟یقصر چ یپست شما تو -

 :دردآلود و منقطع جواب داد یکی

 .جنابیعال م،یهست چالاهی... سیدر ورود یما... ما نگهبانامـ...  -

 :و اضافه کرد دیرو از درد درهم کش اخماش

مثل  هم زدنشطرز دستوردادن و حرف ی. حتستنی ادوارد فرمانده مرد اون میما متوجه نشد دیسرورم، باور کن -
 .میدونستینمازش  یچیفرار کردن که ما... ه یمخف درهیفرمانده بود. اونا از 

 انیدراک در جر نکهیمگر ا کنهنمی وآمدرفت چالاهیجز اون به س یتحت نظر و فرمان دراکه. و کس چالاهیس -
 باشه. درسته؟

 .میمانع فرمانده بش میتونستیمن؛ اما، ما که... نم یبله بانو -

 :ختیلرد تعجب هردوشون رو برانگ یخنده یصدا

 .دیستیو با دیبلند ش -
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که جواب داده بود  اونی مقابل. رفت سمتشون به آهسته و برخاست دادن، انجام رو اشگفته نکهیاز ا دبع
 :گفت یو پس از مکث ستادیا

 .یگیدروغ م -

 ...که خورمیشما قسم م یبه بزرگ -

 .صورتش قطع شد یلرد رو یگونهـوازش*با لمس نـ حرفش

 ؟ینشد چالاهیداخل س گهینگهبان د تازدهسی شدنمتوجه کشتهگذشتم... حاال بگو چطور  عوضی از ورود اون -

 :دیگلوش رس بیپوستش حرکت کرد و به س یبود. انگشت لرد رو رهخی بهش فقط دادنعاجز از جواب نگهبان

 خب؟ -

 .دمینشن ییصدا چیمن ه -

 :سرخش نشست هایـب*لـ یرو یکج لبخند

 .خوبه -

گلوش فشار داد. مرد  بیس یمرد قفل کرد و ناخن شستش رو رو ـردن*بلندش رو دور گـ یانگشتا یحلقه
 .با گرفتن هردودستش مانع شدن گهیاز قبل تقال کرد تا خودش رو نجات بده؛ اما دوسرباز د تردهینگهبان ترس

 ایخرخر آزاردهنده ی. صدادیپاش رونبی گلوش از رنگخون سرخ نکهیکرد تا ا شتریو ب شتریفشار ناخنش رو ب لرد
 .بود رهیو با لبخند بهش خ بردیبود و لرد لـذت م دهیچیو سالن پت

 ترقرمز رو قرمزش لباس حالتخوش نیو آست شدیم دهیخون از مچ دستش به سمت ساعدش کش انیجر
 .کردمی

 .فاصله گرفت ازش

 خوردنتکون یافتاد و پس از کم نیزم ی. مرد رودیچکیم نیزم یهمچنان از انگشتش رو رهیو ت ظیغل خون
 .شد متوقف

 یحد ممکن گرد شده بود. شانسش رو برا نیچرخوند که چشماش تا آخر بعدی نگهبان طرفروش رو به حاال
روبروش  توجهیو التماس؛ اما لرد ب هیامتحان کرد که سربازا بازم گرفتنش. ناچار شروع کرد به گر هودهیفرار ب هی
 :گفت لبخند با طور. همونستادیا

 مثل دوستت؟ ؟یمجازات ش یچطور یارتو دوست د -

 :گفت هیدوم به زانو افتاد و با گر نگهبان

 ...خورمی. قسم مکنمیخطا نم گهیسرورم. د دی. منو عفو کنکنمیالتماس م -

 .سایپاهات وا یرو -



 

 
166 

 ...جنابیعال -

 گفتم؟ یچ یدینشن -

 .بازوهاش رو گرفتن و به زور بلندش کردن سربازا

 نه؟ یریبگ فیتخف دی. پس بایبخشش کرد یو تقاضا یدیت رو فهمخوبه که اشتباه -

- ... 

 !بخشمتیم -

 اشنهیس یرو تو زشیچنگال ت مقدمهینگذشت که ب شتریصورت مرد رو پوشوند؛ اما چندلحظه ب یبزرگ لبخند
 .فرو برد

 .صورتش برآمده شد هاینگهبان بند رفت و رگ نفس

 .نبودن حرکتیچیبودن، شوکه از کارش قادر به هنگهبان رو گرفته  یکه بازو ییسربازا

و دراک رو به هم  نیحال کاتر یدردناکش حت یانگشتاش گرفت و فشار داد. ناله نبی رو دارشقلب ضربان لرد
 .زد

 !خوامتینم گهیاما د -

بد شد و کال دهیپاش یشتری. خون بدیکش رونیدستش رو همراه قلب فشرده شده و غرقِ در خون مرد ب سپس
رها  نیزم یکه دورش بودن انداخت و قلب رو رو یبه کسان ینگاه روزمندانهیافتاد. لرد پ نیزم یرو جونشیب

 .بردنیلـذت م هیاز زجردادن بق کهمشابه خودش بودن  ییکرد. البته که تموم حضار و مقامات دربارِ اونجا کسا

 .رفت خروجی در طرفبه ایگهیحرف د چیهیب بعد

*** 

 رایساف

 کارگرا و نکنه ترکارگراش سخت یآفتاب کارکردن رو برا یشده بود تا گرما یابر نیبه دستور شاه مارت آسمون
 .بودن فرمانرواشون و من اتحاد جشن و مراسم تدارکات و قصر کردنآماده حال در هم

هوا  سازیباد و متعادل انیو جر اهایرشد گ شتره،یب زدایا یاز مابق عتیطب زدیانگار قدرت ا داست،یکه پ طورنیا
 یداشته باشه؟ اونا هم جزئ اریآب و آتش رو هم در اخت دیچرا نبا دمیفهمیبه نحو احسن اجرا شده بود؛ اما نم

 ایوجود داشت؟ تازه اون هم نه قدرت خالص آب  هجداگون زدیآب و آتش دوا یبودن؛ اما چرا برا عتیاز طب
 !ارافز و گدازه افزارخی زدیآتش، به شکل ا

ساخته  یرو که ناتال ایشهیش ی. گورفتیو ذهنم به هرسمت م کردممی نگاه وآمدااز بالکن به رفت حوصلهیب
 نیهمچ ی. گرچه کارکردن اونا توانداختیم یسخت بردگ یروزا ادیبود تو دستم چرخوندم. کارکردن کارگرا من رو 

 هایناله. خوردهبدبو و زخم یپاره و کهنه، بدنا یالباسکم،  غذای. نبود اوضاع با اون سهیابدا  قابل مقا ییجا
 !نگهبانا و... لئو لیدلیضربات ب ،یخستگ
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 قدرنیا شدیاز دستش داده باشم. باورم نم شدیو قلبم فشرده شد. باورم نم ستادیا چهیاز چرخوندن گو دستم
 !به خرج بده یاز خودگذشت

 کرد؟یرفتار م ینبیشیپ رقابلیغ قدرنیا دی. آخه چرا باآه

 یاما مصمم بود. مصمم برا زد؛یکه دودو م یی. چشماآوردمیم ادیبه  یرو قبل از ترک کردنش به خوب نگاهش
 .فداکردن خودش یما رو نجات بده. مصمم برا نکهیا

 .داشتم یکه داشتم. هرمشکل یبود. هرکار شهیبا نبودنش. لئو هم ام؟یباهاش کنار ب دیکشیطول م یک تا

زد. و اصرارش به محکم بودنم و  میـشون*ـیکه به پ ایـه*ـوسـ*نگاهش بعد از بـ یادآوریدردناک بود  رچقد
به هدفم فکر کنم. آب دهنم رو قورت دادم تا بغضم همراهش فرو بره. اون ازم خواست محکم باشم. پس  نکهیا

 !نه گهید ختم،یریاشک م دینبا

. از حلقه استفاده نکرده دمیپرسمی اشو درمورد گذشته کردمیت مباهاش صحب دیبود برم سراغ تام؛ با بهتر
 .بگه بهش حق انتخاب داده باشم اتیجزئ یدرمورد بعض یزیچ خواستیتا اگه نم گفتیخودش م دیبودم. با

در زدم  کوتاه به یچندضربه دم،یکه رس لیدادم و به راه افتادم. به اتاق تام و دن رونیکوتاه ب بازدمهیرو با  نفسم
رو که  یزیداشت چ یبود و سع ستادهیا نهیـنه مقابل آ*برهـ یبا باالتنه لیاز تام نبود؛ اما دن یو وارد شدم. اثر

 .نهیبب نهیآ یکتف راستش بود تو یرو

 :ورودم نگاه کرد و لبخند زد ریتصو به

 .شهینم دایپ نجاای تسروکله وقتچیه کردمیفکر م -

ما  اریدر اخت یاتاق نیبود. و گذاشتن چن یاتاق کامال  اشراف هیشدم.  کیو بهش نزدبه اطراف انداختم  ینگاه
 .دادیحاکم رو نشون م یاوج سخاوتمند

 ام؟ینم یکردیچرا فکر م -

 :دیبرداشت و به سمتم چرخ نهیرو از آ نگاهش

 .جورینیهم -

 تام کجا رفته؟ -

 :گفت نهسیبهزد و دست یکج لبخند

 .یومدنی منم خاطرپس به -

 :رو تکون داد و اضافه کرد سرش

 .بزنه یسر هی یبه باغ پشت رهیگفت م -

 :رو تو صورتش چرخوندم و گفتم نگاهم

 .خوامیمعذرت م -
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ببرم،  نیرو از ب شیناراحت نکهیا یکه ناراحت شده. برا دمیاما فهم داد؛یرو نشون نم یزیلبش چ یکج رو لبخند
 :دمیبحث رو عوض کردم و پرس

 ؟ینیبب نهیاز تو آ یخواستیم ویچ -

 :دمیبود. انگشتم رو روش کش یسوختگ هیشب یمیقد زخمهی ی. جاستادمیپشت سرش ا رفتم

 ...یجا نیا -

 .وحشتناک آوار و آتش ختنیفرور یصدا د،یچیهم پ توی صداها گذشتن، سرم از وارمسلسل ریتصاو

 :گفت یدستم و کتفش گردوندم. با لحن آروم نبی رو نگاهم زدهو دستم رو برداشتم. بهت دمیکش ینیه

 .همون شبه زخمنیا -

ادامه  شیشگیو آرامش هم سردیـم گذاشت و با همون خون*ـردنـ*گـ ی. کف دستش رو رودیسمتم چرخ به
 :داد

 .دمیبهت نرس یسمتت، خواستم نجاتت بدم؛ ول دمیپر -

اشتباه کرده. جلوتر اومد.  شپی سالکه ده دادیم حیبار چندم داشت توض یکه برا ی. به اونکردمینگاهش م تنها
. احساس االنم کردمیشد. خودم رو درک نم ترکیموهام لغزوند و بازم نزد ی. انگشتاش رو توکردمینم یحرکت

 بیعج یبه گزگز شتریپوستم ب اومد،یم جلوتر یداشتم؛ اما هرچ شدنشکینبود که دفعات قبل، از نزد یاون
 .و نگاهم رو ازش گرفتم دمیسرم رو عقب کش ارادهینمونده بود که ب ایفاصله گهی. دافتادیم

 یبدم. من آمادگ حیبراش توض دیچطور با دونستمیشده بود. نم رهیو سردرگم خ جیانداختم؛ گ ینگاه دزدانه
 .طشراینداشتم. نه تو اون

 .ازش گرفتم یشتریب یفاصله و رفتم ترعقب یقدم

 .نمیمو ببتا دیمن... با -

 :گفتم دیکه به ذهنم رس یزیمسکوت مونده بود. تنها چ همچنان

 .میکنیبعدا  با هم صحبت م -

 .لیدن یدرکم کن دوارمیام داد؟ینشون نم یچرا واکنش پس

 یمعنبی وجدان. عذابامیکردم به خودم ب یو سع ستادمیبلند از اتاق خارج شدم. پشت در ا یو با قدما دمیچرخ
به صورتم  ی. دستدونستیرو م نیا دیبا لیچرا وجودم رو در بر گرفت. حالم خوب نبود، دن دونمینمبود؛ اما 

 .گرفتم شیسمت باغ در پ بهبرسم، راهم رو  بخوریدردبه یجهیبه نت اونکهیو ب  دمیکش

 پسرهیدم. صدا کر  دمیرو که د خدمتکارینیاول نیهم یبود و سرگردون شده بودم، برا چدرپیچیپ یکم قصر
 :کرد و گفت یکوتاه مینوجوون بود. تعظ

 د؟یدار یبانو، امر دییبفرما -
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 ؟یکنیم ییبزرگه، منو تا باغ پشت قصر راهنما یلیخ نجایا -

 .دیای. دنبالم بلیبا کمال م -

 اهشیفر و س ی. موهاداشتیبود که قدماش رو بلند برم پوستیاهسی و اندامبه راه افتادم. پسر الغر دنبالش
زانوش به تن  ریتا ز یو گشاد و شلوارک دیلباس کوتاه سف هیهم داشت و  یرو تا ته کوتاه کرده بود و قد بلند

سرش رو از تنش جدا  یرحمیکه ادوارد با ب یگناهیب یپسربچه انداخت؛یم یاد ادی رو من اشکرده بود. چهره
 .کرد

. دیرسمی گوش به بلندتر هاپرنده یو صدا شدیزرد شروع مو  دیگل سف هایبلند و بوته یبا شمشادا یپشت باغ
 :و گفت ستادیپسر ا

 د؟یندار ایگهی. امر دجاستنیهم -

 .نه، ممنونم از کمکت -

و  کیبود. راه بار یقیبهشت حق هیحق داشت، اونجا  یاحترام گذاشت و رفت. وارد باغ شدم. ناتال لبخندزنان
سرسبز  یتنومند و سرسبز احاطه شده بود. طور یرفت که از دوطرف با درختامقابلم قرار گ ایزهریپر از سنگ

اطراف از برف و زمستان  ینایسرزم کهیرحالمرتبه هم زمستون رو تجربه نکرده بودن؛ د هی یبودن که انگار حت
 .شدیم دهیزودرس پوش

کنم؛  دایراه باغ رو پ یبه راحت ستمتونیحلقه پلکم رو به هم فشردم. م یادآوریبه دوروبرم انداختم. با  ینگاه
هدم صحبت  یداشتم عادت نکرده بودم، اصال  ذهنم سمتش نرفت. شا اریکه در اخت یاما چون به حضور قدرت

 .شده بود میباعث فراموش لیبا دن

و با دقت و  اهاستیگ نیدر حال گشتن ب دمیکردم، د داشیپ وقتی. رفتم تام طرفکردم و به دایرو پ راهم
 .اندازهیم یسبد چوب هی یو تو کنهیجدا م یانبوه نیرو از ب یسبزرنگ یس برگاوسوا

 :شدم کینزد نهسیبهدست

 .یمشغول یانگار حساب -

 :لبخند زد دنمیو با د دیعقب چرخ به

 !یاومد رونبی اتاق. باالخره از اونیه -

 :سبدش اشاره کردم و گفتم به

 ؟یکنیم کاریچ یدار -

 !گل نیا ی. حتشهیم دایپ یاهوگیگل جورهمه جانیتا باهاشون دارو بسازم. ا کنمیجمع م ییزایچ هیدارم  -

 بوییچی. جلو رفتم و از دستش گرفتم. خواستم بوش کنم؛ اما هنمیرو باال گرفت تا بب یرنگیو نارنج بیعج گل
 :دمی. روبروش زانو زدم و پرسدادینم

 بو نده؟ شهیمگه م ه؟یچه گل نیا -
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 .کردمی درمان رو زخم که درمانگره پودر ساختن اون یِ اصل هایاز ماده یکی نیا -

 !نداشت ییبو چیکردم. واقعا  ه کشینزد مینیتکون دادم و دوباره به ب دنیفهم یرو به نشونه سرم

 :و نشونم داد دچی اشرو از شاخه کیاما کوچ ر،یغالف شمش هیسبزرنگ و دراز شب زچیهی

 ؟یو گرم ش یبهت دادم تا بخور یزیچ ادتهیفلفل.  گنیم نی. به انیبب -

 .نهیدستش گرفتم و نگاهش کردم. پس فلفل ا از

 .غذاها استفاده کرد یتازه و سبز تو بعض جورینیخشک کرد و هم ا شهیهم م نویا -

 !درسته بخورنش؟ نویا یعنی -

 :و گفتم دمیرو در هم کش اخمام

 کنه؟می تحمل رو مزه و طعم اون یک -

 :دیخند آروم

 .شهیغذاها استفاده م یبعض یگفتم که تو ؛یبه عنوان چاشن ،یاصل ینه به عنوان غذا -

 !آها

 :گرفته بود گفتم نییپا یزیچ داکردنیبه اون که دوباره سرش رو واسه پ یاز فلفل گرفتم و جد نگاه

 .باهات صحبت کنم خوامیم ،یتام -

 :جواب داد طورهمون

 .بگو -

 .افتاده یچه اتفاق نکهیا ؛بگی بهم تام از گذشتهخو یم -

 .نگفت؛ اما آروم سرش رو باال آورد یزیگشتن متوقف شد و چ از

 .نکردم ایاستفاده چیمن از حلقه ه -

 .گرفته شد؛ اما منتظر موندم تا شروع کنه اشچهره

 :گفت ینسبتا  طوالن یبودم. بعد از مکث دهیبود که تا حاال ند ینگاهش حس تو

 .گهید یجا هی میپس بر -

 .شناختیباغ زده بود که راها رو م یقبال  تو دورهی دیرسمی نظر. بهمیکردم و بلند شد قبول

 هوا تو سنجاقک و پروانه مثل هم هاحشره یمختلف. بعض یاهایسبز بود و پر از گ کردمیهرطرف نگاه م به
افتادم. پلک  گائلیو ا کلیما ادیو دم بلند. از پروازشون  یرنگ یبا باال بوغریبیعج هایپرنده ای. کردنمی پرواز

که با ترس  هاییبچه با کنانخنده یناتال کهپشت چشمام نقش بست  ایرو هم گذاشتم تا بفهمم کجان. صحنه
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 یوهیش دیرسمی نظرهم به گائلیو ا کلیبشن سرگرم شده بود. ما کیداشتن به اژدهاها نزد یسع یو کنجکاو
 .زدنیم هرترفندی به دست هابچه یو خنده غیدرآوردن ج یگرفته بودن و برا ادیرو  یباز

 :تام رو صدا زدم یسنگ مکتین هی دنیچشم باز کردم. اطراف رو از نظر گذروندم و با د دوباره

 .خوبه نجایا ،یتام نجایا ایب -

 :گفت نشست و بعد از چندلحظه کلنجاررفتن با خودش و نگاه منتظر من کنارم

اعتمادت رو نسبت به من از  زایچیبعض دنیبهت بگم؛ اما دوست ندارم با فهم یکه خواست یزیحاضرم هرچ -
 .یدست بد

 :گفتم بخشینانیدادم و دستش رو تو دستام گرفتم. و با لحن اطم رونیرو ب بازدمم

اعتمادم  زاچینیدارم. پس با ا انگر یاعتماد به د یدرست دنِ یفهم یبرا ایگهینگران اعتماد من نباش. من روش د -
 .رهینم نیبهت از ب

 .کنه و حرف بزنه دایپ یشتریبه دنبال حرفم زدم تا آرامش ب یکوتاه لبخند

 :گرفت و شروع کرد ینفس

. شاهزاده دمیرو د یبزرگ و باشکوه دختر یمهمون هیتو  روزهی. نیسرزم یاز اشرافا یکیپدرم تاجر دارو بود،  -
 نکهیتوجه من رو به خودش جلب کرد. غافل از ا دا  ینداشت؛ اما شد ایکنندهرهیخ یافهیق کهنیسانسا. با ا

از  شبی زمانشدم. من اون خوشحالیلیخ دمیفهم یکرده بودن. وقت یزریرو برنامه مالقاتنای هامونخانواده
 امه که هم به دختر مورد عالقهخوشحالم کن تونستیاز اون نم شتریب یزچیچهی و بودم طلبتنوع و طلبحد جاه
. میبه هم تعلق گرفت شهیهم ینگذشت که جشن ازدواج ما برپا شد و برا یزچی. بشم حاکم داماد هم و برسم

. بعد از طورنیدوستش داشتم، اون هم هم یلخی منم و بود باوقار و العادهکلمه فوق یقعوا یسانسا به معن
از قلمرو  یسفر تجار هی برای که بود سالشهفت-شش آرتور. شد ترکامل میپسرم، آرتور، خوشبخت ااومدندنیبه

 وحواسمکه تموم هوش یدافن سمبه ا بازی العادهفوق دخترهی. دمیرو د ییروستا دخترهی سفر خارج شدم. تو اون
 منطقه تو اون شتربی دوهفته خاطرشخودش کرد که به یفتهیمنو ش یبه قدر دافنی. کرد معطوف خودش به رو

 سانسا با مگذاشت. بعد از برگشتنم رابطه ریو ترفنداش باالخره روم تأث تاجذابی که بود دوهفتهاون و. موندم
 یخدمتکار روزهی نکهینکرد. تا ا یسفر گذاشت و اعتراض یخستگ یرو پا فتارمن ر او که بود، شده رنگکم و سرد
خوشحال  یلیما اومده تا منو مالقات کنه. خ ید به قلمروبرام آورد که توش نوشته بو یاز طرف دافن اینامه

 یک دونمیرفتم. نم دنشیمناسب به د تیموقع هیبهش اسکان بدن و تو  یمناسب یشدم و دستور دادم در جا
که  یزن داشته باشه تا وقت هی تونهیفقط م یاز حاکم، هرمرد ریما غ نیمتوجه شد و به حاکم خبر داد. تو سرزم

کردن و محاکمه شدم. اونجا بود که  رمیـانت کرده بودم. دستگ*ـی. و من به دختر حاکم خرهیبقش بمهمسر سا
کرده بودن و به محل  ریرو انکار کنم؛ اما اونو هم دستگ یافند با مکردم. اول خواستم رابطه یچه اشتباه دمیفهم

رو گردن من انداخت،  رهایتقص یهمه خودش و یشروع کرد به التماس و تبرئه وقفهیب یمحاکمه آوردنش. وقت
کرده بودم.  یبه ثروتم بود. اشتباه بزرگ دنشیرس یبرا نقشههیبه من فقط  شدنشکیتازه متوجه شدم که نزد

به  لحظههینتونستم  یشرمنده بودم و حت زچی. از همهارنیرو که بهم نوشته بود ب ایو گفتم نامه مشد یعصبان
نگفت و فقط با نگاه  یچیکنه؛ اما ه دادیسانسا نگاه کنم. انتظار داشتم دادوبدلخور و پر از اشک  یچشما
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بود. من  یزهرچی از تربخششادی لحظهحکم اعدامم از زبون حاکم اون دنی. راستش شنکردیآبم م نشیسنگ
 ...کم نذاشته بود؛ اما من یچیکردم؟! سانسا ه کاریچ

. زهیمن اشک بر یجلو دادیبه خودش اجازه نم یفته بود؛ ولزد. صداش گر  یمکث کرد و لبخند تلخ چندلحظه
 :و ادامه داد دیکش یآه

برم گردونن، سانسا مقابل پدرش قرار گرفت و تقاضا کرد ازم بگذره.  چالاهینگهبانا به س نکهیقبل از ا -
 و کردم شنگاه زدهبهت تونست؟یرفتارش رو تحمل کنم. خونم به جوش اومده بود. چطور م تونستمینم

نشد  یکرد. در آخر هم حاکم راضیاز خودم متنفر شدم. با وجود مخالفت پدرش باز هم اصرار م شتربی هرلحظه
 شتربی هرلحظه روز رو هم اعدام کردن. از اون یاز قلمروش طردم کرد و دافن شهیهم یرهام کنه و برا مجازاتیب

. هرگز خودم رو کردیمثل خوره منو نابود م ساالنیو سرافکنده شدم. احساس گناه تموم ا مونیاز قبل پش
 .شممی سازمشکل امیب راهتون. حاال هم مطمئنم اگه همدمینبخش

 یداستان نیتام چن کردمیگند زده بود؛ اما به واقع فکر نم یحساب گفتم؟یم یجز سکوت نداشتم. چ یحرف
 .داشته باشه

من بود. در آخر مجبور بود باهاشون  کینزد یاون از دوستا ؟یچاما باالخره  اومد؛یباهامون م دیداشت، نبا حق
که ازش حرف  یمهربون و باگذشت یشاهزاده اون دی. شاافتهیم یچه اتفاق ندهیدر آ میدیدیم دیروبرو بشه. با

 .اشانوادهخ یهیدوباره باهاش روبرو بشه و البته بق تونستیم زدیم

*** 

 کل یدانا

رنگ گرفته بود  یکه کم یدینرم و سف یخون قرمز شده بود توسط پارچه هایه از لکهک دشیبلند و سف یدستا
 .شدیپاک م

دستش به سمت کِتفش ُسر داد، و دوباره کارش رو تکرار کرد؛ اما خودش سخت به فکر  یپارچه رو رو خدمتکار
 .داده سوق اشن رو به گذشتهآب درون وان او یِ نداشت. انگار که گرم یفرورفته بود و به حرکات خدمتکار توجه

 یاییبایچقدر خوب ز ادشیفکر کرد که با وجود سن ز نیبه صورتش انداخت. به ا یخدمتکار دزدانه نگاه زن
 کنه؟یرو مرور م یزیکه فکر لرد االن کجاست؟ و چه چ کردیحفظ شده و اصال  تصور نم شیجوون

 ایسرش بود. پرده یباال ریاز جنس حر ای. پردهآوردیم ادیبه  دیشد یضربه چشماش رو بعد از اون بازکردن
 .شدیم زونآوی هااهزادهش و هازادهتخت اشراف یکه فقط باال

 .بازش نگران جلو رفت یچشما دنی. پسر با ددیرو د یبرد و صورت نسبتا  تار پسر ترنییرو پا نگاهش

 ؟ینیبیمنو م -

که  ایکنندهرهیخ ییبایشد، به ز رهیچندلحظه به روبروش خ یبرا پلکاش رو به هم فشرد و دوباره باز کرد. یکم
 .بود دیبع پسرهی یبرا

 :دیپرس یفیضع یصدا با
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 من کجام؟ -

 :گرم و مهربون جواب داد پسر

 ؟یارینم ادیبه  یزی. چیقصر یتو تو -

 :مشهود بود فشیضع یاز صدا تعجب

 !قصر؟ -

کرد. حاکم و سربازانش تموم خانواده و نسلشون رو از  رترایو افکارش رو هوش یقلبش جار ینفرت تو احساس
 .از اون بود که نفرتش رو بروز بده ترفیهم ضع دی. شااوردیبه زبون ن یزیبرده بودن؛ اما چ نیب

 :با همون لحن قبل گفت پسر

 دسترو به تیسالمت یشدم؛ اما نگران نباش، به زود دنتدیبیجنگل در حال شکار بودم که باعث آس یتو -
 .یارمی

 :رفتار گرمش متعجب شد از

 !؟یهست یتو ک -

 .یصدام کن امیلیو یتونیم -

 :کنه یرو مخف رتشیح نتونست

 !ام؟یلیشاهزاده و -

 :و سرش رو تکون داد دیخند

 .گفت شهیهم م طوریاون -

وجه مت یبودن. خوشحال بود که هنوز خون داشت و کس هایدشمنان پترون نتریسرسخت یسلطنت خاندان
موجودات رو داشتن؛ اما بعد از  یهیاولشون خونِ قرمز بق یفقط در زندگ هاینشده بود؛ چون پترون تشیموجود

 .شدیمرگ اولشون خونشون خشک م

 .برگردی تخانواده شیپ یتونیو م شهیحالت خوب م ینگران نباش به زود -

که از دست داده بود، حقش  ییزایچ یهمه دَووند. بعد از شهیسرش ر یانتقام در کمتر از چندلحظه تو فکر
 کنه؟ یقصر زندگ توی هازادهرو مثل اشراف ینبود مدت

 :دیمحو شد و پرس امیلیچشماش جمع کرد. لبخند و یو تو اشک

 ؟یشد؟ درد دار یچ -

 !ندارم ایمن خانواده -

 :شاهزاده رنگ تأسف گرفت نگاه
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 .متأسفم یلیاوه. خ -

 :ورتش نشوند و ادامه دادص یرو یفیلبخند ظر دوباره

 قبوله؟ ،یقصر بمون. به عنوان عذرخواه یتو یکه کامال  خوب بش یتا وقت -

 .زد و سرش رو تکون داد یلبخند سلنا

بشه؛ اما  امیلیو یفتهیبود تا سلنا نفرتش رو فراموش کنه و ش یکاف هفتههیهفته تو قصر موند و همون  هی
بعد قصر رو ترک کرد؛ اما هرروز  هفتههیدر کار باشه.  یوصال ستیو قرار ن ستطرفههی اشعالقه دونستینم

 .کنه انیکنه و احساساتش رو ب قاترو مال امیلیدوباره بتونه و دیتا شا رفتیکنار همون آبشار م

خودش رو مرتب  ی. حسابادیبا افرادش به قصد شکار به جنگل ب خوادیبعد باخبر شد شاهزاده دوباره م دوماه
جلو رفتن و مانعش  بهیغر هی دنیدوسرباز با د د،یبه اونجا رس یمحل اطراق شاهزاده شد. وقت یرد و راهک

به زور عبور کنه که دستاش رو  ستقانعشون کنه. در آخر خوا تونستینم کردیو اصرار م یسع یشدن. هرچ
 چه خبر شده؟ نهید تا بباز چادرش خارج ش عیسر امیلی. ودیرس امیلیبحثشون به چادر و یگرفتن. صدا

 .رو بعد دوماه نداشت دنشیسلنا متعجب جلو رفت. انتظار د دنید از

 !سلنا -

نور آفتاب که از  یکرد. پرتوها تیو سلنا هم نگاهش رو به سمتش هدا دنچرخی عقب به اصدا سرباز نیا با
به  ی. لبخندکردیرو دوچندان م شییبایو ز شدیم دهیتاب امیلیبرگ درختا گذشته بود به صورت و الیبهال
 .احترام کردن یسلنا نشست و سربازا ادا هایـب*لـ

 چه خبر شده؟ -

 ...میکرد یاصرار داره شما رو مالقات کنه. هرکار بهیغر دخترنیا جنابیعال -

 .که باال رفت، سرباز حرفش رو قطع کرد امیلیو دست

 .گردمیسر پستتون. من االن برم دی. شما برستیالزم ن -

 :گفت و رفت جلو روخنده امیلیبزنن، اطاعت کردن و اونا رو تنها گذاشتن. و ایگهیحرف د نکهیا بدون

 !یینداشتم دختر موطال دنتویانتظار د -

 :زد و در جواب گفت ایخندهتک سلنا

 ؟یدوباره ناکارم کن ینکنه قصد دار نمیناراحت؟ بب ای یخوشحال شد یعنی نیو ا -

 .دنیخند هردو

 ؟موافقی زدنقدم کمهیندارم. با  یقصد نینه، همچ -

 :صورتش کنار زد و گفت طرفهینازآلود موهاش رو از  سلنا
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 .البته که موافقم -

هرچه  خواستمی و بود فراگرفته رو اشقلب دخترانه یرناپذیوصف یهم حرکت کردن. شاد یشونهبهشونه
 .زودتر احساساتش رو اعتراف کنه

 لته؟تو چند سا -

 ام؟می نظربه رتریهجده. چطور مگه؟ پ -

 :با خنده گفت امیلیو

 ؟یکنیم یزندگ اطرافنیبدونم ا خواستمینه. فقط م -

 .آبشاره از ترطرفاون یمن کم یاوهوم. کلبه -

 :گفت بارطنتیش یسرش رو تکون داد. سلنا دستاش رو پشت سرش قفل کرد و کم امیلیو

 ؟ینببی رو امکلبه یخوا یم -

 :ادامه داد داریبا لحن خنده و

 .کنم ییرایازت پذ تونمیمطمئن باش م -

 :دیصدادار خند امیلیو

 .چرا که نه -

*** 

 من؟ یبانو -

 ستادهیا ریحر یکه پشت پرده یافتاد. سرش رو برگردوند و به خدمتکار رونیزد و از خاطراتش ب یکوتاه پلک
 .شد رهیبود خ

 .دراک اومدن جنابیعال -

 .یبر یتونیخوبه. م -

 :گفت یکنار زد و به سرد کردیم زیتم اشنهیس یکه رد خون رو از قفسه یزن دست

 .تو هم برو -

 .رفت رونیفاصله گرفت و ب یو به آروم دیاز حرکتش رنگش پر خدمتکار

 :گفت در شدنشد. لرد بعد از بسته ترکیچندقدم نزد دراک

 ؟یکرد کاریخب. چ -

 .ز سربازا رو فرستام دنبالشون بگردنا یادیتعداد ز -
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 ستن؟یکه ن یعاد یسربازا -

نفر رو  هیداشته باشن.  یشتریرو هم طلسم کردم تا قدرت ب تریپ ایاز افراد خودم هستن؛ اما سرباز شتریب -
 .جادوگرا( فرستادم تا با ارتش برگرده نی)سرزم النیهم به تا

 :کرد و گفت یمکث لرد

 غذا حاضره؟ -

 .کننیرو آماده م زیم دارن -

. رهیمونده بود و نتونست نگاهش رو بگ رهیبه مقابلش خ اریاختی. دراک بستادیوان ا یبلند شد و تو یآروم به
 :گفت کمربهزد و دست یچندلحظه صبر کرد، بعد پوزخند پروایلرد ب

 ؟یشد رهیخ یدراک؟ به چ هیچ -

 :رفتگ ریحر ینگاهش رو از تن محوشده پشت پرده دراک

 .کنه تآماده ادیب گمیبه خدمتکار م -

 .اوهوم -

 .به لب آورد یداریلبخند معن ذاشت،یم رونیقدم از وان ب کهیچشم دوخت و درحال رفتنشرونیب به

*** 

 رایساف

بود که انگار  یمعنیجمع شده بودن برام ب یکه دوروبر ناتال هاییبچه یخنده قدرخأل داشتم. اون احساس
 .بودم دهنخندی حالتابه وقتچیه

بزرگ و  ینهیو مقابل آ دمیکش آهی. اتاق داخل برگشتم بالکن از و گرفتم شونکودکانه یرو از شاد نگاهم
 .کردم نگاه امافتاده های. به شونهستادمیا وارید روی ونگارپرنقش

 برام سخته؟ قدرنیا هشیهم کارنیمن قصد دارم به احساساتم غلبه کنم؟ چرا ا یعنیداغون  یافهقینیا

 ست؟یداشتن حلقه ن یمن برا یستگیاحساسات باعث شا نیهم مگه

. دمیچندتا درخت د نی. چندلحظه بعد خودم رو بارمیب ادیدور رو به  ایهم فشردم. خواستم خاطره یرو رو پلکم
مت برگردوندم. . سرم رو به همون سدیخودم به گوشم رس یخنده ی. صدااومدنمی آشنا نظرکه به ییدرختا
. قلبم ضربان گرفت. دمیرو د میپدر یو پشت سرم خونه دمیگرگ بزرگ در حرکت بودم. به عقب چرخ هیسوار 

آروم  یو اسکات، برادرم. دوباره صدا یمام طورنیتنگ شده بود. هم اشیرگیپدر و سخت نجا،یا یچقدر دلم برا
 .دمیخودم رو شن یشدهو محتاط

 .نهیما رو بب یکس دیبا. نواشیبرو،  واشی -
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 ،یشکل داد. با چهارسال اختالف سن رییغت لئو به گرگشدم و اون ادهینگاه کردم که پ سالمزدهیبه خود س دوباره
 .داد صتشخی رو من از بودنش تربزرگ شدیم یبه راحت

ر کرد؛ اما نگاهم رو رو تا دمی. اشک کمتر از چندلحظه دمیبه وجد اومده بود سواری و از اون میدیخندیم هردو
 .ازش برنداشتم

 !بود یخوب بود. عال یلیخ -

 :گفت زناننفسزدو نفس لبخند

 .بودم دهیندو عیسر قدرنای حالآره. تابه -

 .گردمی. االن برمسایوا جانیخب. هم -

 :رو تکون داد سرش

 .زود برگرد -

. شدیم نباالوپایی معمول حد از ترتند یکم اشنهیس یموند. قفسه رهیو اون به رفتنم خ دمیخونه دو طرفبه
به پشت سرم بود و من چشم به خودش  رهی. نگاهش خستادمی. جلو رفتم و درست روبروش ادلرزی امچونه

انگشتم  ریاز صورتشو ز یزیچ ونکها یدوخته بودم. دستم رو باال بردم و خواستم صورتش رو لمس کنم؛ اما ب
 !شانسنیدستم رو کنار تنم رها کردم. لعنت به ا یچارگیحس کنم دستم رد شد. با ب

 نی. پوزخند زد و نگاهش رو به زمکردمیرو لمس کرد و من هردفعه فراموش م یکس االتیخ نیتو ا شدینم
 :لب گفت ریدوخت، ز

 .بارهی نیفقط هم -

 ؟یچ بارهی نیهم بار؟هی نیشد و رفت. فقط هم لیرو برگردوند. دوباره تبد روش

. دادیاز گذشته نشونم م یچندبُعد ریمشت تصو هیحلقه فقط  نیبه ذهن آدما هم نفوذ کرد، ا شدیم کاش
 .بود قیاوج قدرتشم آشکارکردن حقا

ِ نآستی و رنگشدم. لباس بلند سبز رهخی خودم به دوباره و کردم باز رو دارمنم یپلکا  وهوایمناسب با آب کوتاه
 :گفتم ایگرفته یبا صدا تنم سوار شده بود. یاونجا که رو

رو که لئو کرد  یکار یخوای! تو که نمیلعنت ستیآخرش ن نجایا را؟یساف یبه خودت گرفت هایافهیچه ق نیا -
 روستا انتقام مردم اون ،یریانتقامش رو بگ دیداره؟ تو با ایدهفای چه نبودش کردنها؟ فراموش یبذار جهینتیب

 یبه بردگ مناهری رو که دست اون هاییچارهبیاون دبای. ترفتهازدست یشبخت. انتقام خانواده و خویربگی رو
 .یگرفته شدن نجات بد

 .رو باال بردم و صورتم رو از اشک پاک کردم دستم
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 ایخنده نبود، هابچه شیانداختم. حاال که پ یبه ناتال نهیآ یاز تو یدر بزرگ اتاق باز شد. نگاه کوتاه موقعهمون
 لی. اون هم مثل دنکردمیدرک م یرو به خوب نیبودن و من ا شپرتیحواس یبرا ایبهانه ها. بچهبه لب نداشت

 .دادیرفتارش بروز نم یرو تو شیناراحت

 .تکرار شد شمیرو با انگشتم لمس کردم و احساس چندلحظه پ حلقه

 م؟یبر ایآماده -

 :گردوند برم ودشخ طرفبه آروم و گرفت رو امندادم. جلو اومد. سرشونه جواب

 ؟یخوب -

 :زدم و نگاهش کردم پوزخند

 خوب؟ -

 :ـوازش کرد و گفت*ـمرم رو نـ*ـوش گرفت. کـ*فرستاد و من رو در آغـ رونیرو ب بازدمش

 .دونمیم -

 :ادامه داد رهیازم فاصله بگ نکهیا بدون

 به توئه؟ دشونیکه چندنفر چشم ام یدونی. مرایساف یمحکم باش دیتو هنوزم با -

 .دستم گذاشت یرو تو حلقهنیا شاهکیکه فردر ایآره. از همون لحظه -

 یبخشا نتریبود. انصاف نبود که من هرازچندوقت مهم یانصافیب یلیخ نیهم گذاشتم؛ اما ا یرو رو پلکم
 ست؟ین ادیز کمهیبودن به من،  دواریام همهنیرو از دست بدم. ا میزندگ

 یداشت. به آروم دیبود که به من ام ییهم جزو همون آدما ی. ناتالزمینر تا دوباره اشک دمیکش یقیعم نفس
 :ازش فاصله گرفتم

 .میرو منتظر نذار نیشاه مارت نیاز ا شتریتو مراسم. بهتره ب میبر ایب -

 :زد لبخند

 .میبر -

 یزدایا دیرسیم نظراطراف جدا  که شاهکار بود. به ناتی. تزئمیو بزرگ قصر رفت زانگیرتیح یبه سرسرا باهم
 .کنن یاز بهشت زندگ یتو قسمت شهیرو داشتن که هم ازیامت نیا عتیطب

 !باستیمن واقعا  ز یخدا -

 :کردم و گفتم کیرو بهش نزد سرم

 ؟یاومد نجایتو قبال  ا -

 .میاومد انهیهم مخف یلیبودم و خ کیکوچ یلخی موقعاما اون بار؛هیآره  -
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باغو  ریکه مس یهمون پسر نمشون،یبب نکهیکنم؛ اما قبل از ا دایرو پ لیتام و دنرو به اطراف چرخوندم تا  نگاهم
 :احترام گفت یو بعد از ادا ستادینشونم داد جلوم ا

 .حاکم شیپ دیبر دیمن شما با یبانو -

 .بود یاد هیچون شب دی. شااومدیخوشم م پسرنیاز ا قدرنیچرا ا دونمینم

 اد؟یب دیهم با یناتال -

 .بله -

 .خبیلیخ -

 .طرفنیاز ا -

بود و به اطراف  ستادهیو همسر خودش ا لیسرسرا کنار تام و دن یی. حاکم قسمت باالمیبه راه افتاد دنبالش
زد و دستش رو  ای. اون هم لبخند مردونه و پرجذبهمیاحترام کرد ی. ادامی. از چندتا پله باال رفتکردینگاه م

نگاه توجه رو به خودش  نیکه در اول یزی. چتم. به سرسرا چشم دوخرمبگی رقرا کنارش در تا کرد دراز طرفمبه
 تیو شفاف یسبز پوشونده بود و زالل اهانیوسط سرسرا بود. دورتادورش رو گ کینسبتا  کوچ ریآبگ کرد،یجلب م

سرا از سر  یکه شناور بودند. تموم ستونا یآب لوفرین یمخصوصا  گال گذاشت؛یم شیآبش رو هرچه بهتر به نما
چهارزن  یبعد ییبای. زافزودنیگل به طراوتشون م هایاحاطه کرده بودن و غنچه چکایپرو  نشییباال تا پا

. آسمون از غروب آفتاب رو به نواختنیم یننشیآهنگ دل یقموسی آالت با که بود لباسخوش و چهرهخوش
 .ودناطراف رو روشن کرده ب یاما نگهبانا از قبل مشعال رفت؛یم یقرمز

مقابل ما جمع شدن.  یقطع شد و مردم به آروم یقیتوجه همه رو به سمت ما جلب کرد. موس پوریش یصدا
 :شروع کرد شذاتی صالبت با هم اون. کنه صحبت حاکم تا فراگرفت رو جاسکوت همه

 یو حق زندگ کنهمی ظلم اشسلطه ریز ینایکه داره به سرزم دیدونی. منیدیرو شن اهیلرد س یشما آوازه یهمه -
رو تحت  ادنی تموم کمحمله کنه تا کم گهید ینایبه سرزم یقصد داره به زود نیرو ازشون سلب کرده. همچن

هراس  اهیلرد س انیپایما از قدرت ب یمه. همیجنگ یآماده شههمی که ساله. االن دهارهیحکومت خودش درب
لرد هرجفت حلقه رو در دست داره؛ اما همه  میکردیو فکر م میدر برابرش نداشت شانسیچیچون ه م؛یداشت

تا االن  نیهم برای و! آورده دست به رو هااز حلقه یکیداده. اون فقط  بی. لرد همه رو فرمیکردیاشتباه فکر م
 .صبر کرده

 ادامه و کرد بلندتر رو صداش حاکم. بود گرفتنهمهمه در حال اوج صدای و کردن پچمتعجب شروع به پچ همه
 :ددا

رو متحد کنه تا با کمک هم لرد  زدایما اومده و قصد داره ا شی. اون پهایگهیحلقه دست کس د یگهیجفت د -
 من پس. هانداشتن حلقه قیهستن که ال ایستهیشا یو دوستانش همون انسانا دخترنی. امیرو شکست بد
 .کنمیاعالم م ه،شد غارت ینایسرزم دیجد یملکه را،یرو با ساف عتیطب یزدایامشب، اتحاد ا

 حس دونالد با دادنرو احساس کردم که موقع دست ییرویحرف، دستم رو باال برد و من دوباره ن نیگفتن ا با
 .ذهنم جرقه زد یتو یزچی موقعمردم باال رفت و همون یخوشحال صدای. بودم کرده
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 .کرد ریرگماجراها وجود داشت که ذهنم رو سخت د نیتموم ا ینامتعادل تو اینقطه

 :من رو از فکر درآورد یناتال یفکر بودم. صدا یشد. جشن ادامه داشت و من همچنان تو شب

 شده؟ یزیچ -

 :بپرسه، رو کردم بهش و گفتم یسؤال نینفر چن هیمنتظر بودم  انگار

 .باهات حرف بزنم دیبا -

به حاکم  یکوتاه میو بعد از تعظبه حاکم انداختم که با همسرش در حال صحبت بود. از جام بلند شدم  ینگاه
موردنظرم  یبه جا وقتی. باشه کمتر وآمدکه رفت یی. جادمیکش رونیرو گرفتم و با خودم از سرسرا ب یدست ناتال

 .ستادمیا دم،یرس

 ؟یبگ یخوایم یافتاده؟ چ یچه اتفاق -

 ؟یحاکم توجه کرد یتو به حرفا -

 آره، چطور مگه؟ -

 :فتمآوردم و گ ترنییرو پا صدام

. آخه چطور کردهیحمله نم زداای به نداشته رو هااز حلقه یکیچون  میگیما م ن،ی. ببستیدرست ن یزچیهی -
. یناتال هیقویلیچون قدرت الزم رو نداشته؟! اون خ نه؛یمثل لرد ساکت بش طلبیخونخوار و جنگ آدمهیممکنه 

همه رو قتل عام کرد و  راحتیلیخ حالنیبا ا ادته؟ی نداشت، رو هااز حلقه کدومچیبه هانه حمله کرد ه یوقت
 .رو تو دست گرفت نایسرزم

 :نگاهم کرد. ادامه دادم رهیخ حرف،یب

داره؛  یمنطق لیدل کننیحمله نم زدایا نکهیو لرد خبر داره. ا دونهینم کسچیهست که ه یزچیهیمطمئنم  -
رو داشته باشه. اون دنبال منه تا  لیهمون دل تونهیرده نملرد حمله نک نکهیاما ا خوردن؛یچون حتما  شکست م

 نی. سرزمگهید لدلیهیوجود داشته باشه،  دیهم با گهید زچیهیو قدرتش رو کامل کنه؛ اما  رهیحلقه رو ازم بگ
 ازدیا یاول قلمرو دیکنه نبا ییبراش سودآور باشه؛ پس اگه بخواد کشورگشا تونهیم هیاز بق شتریبیلیخ زدایا

 رو تصاحب کنه؟

 گه؟ید زچیهی... ای هاستمربوط به حلقه یعنی -

 .میبفهم دیرو با نیهم -

 .ریاز حلقه کمک بگ -

 یاهیجز س یچیاما ه د؛یطول کش یبا اون بود. چشمام رو بستم و از حلقه خواستم تا نشونم بده. مدت حق
 ...تمرکز کردم؛ اما شتریو ب دمی. اخم درهم کشدمیدینم

 .کردیکه منتظر نگاهم م دمیرو د ی. چشمام رو باز کردم و دوباره ناتالفتادین اقیاتفچیه
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 شد؟ یچ -

 .نجاستیا سروصدای خاطربه دی. شانمیبینم یچی. هیچیه -

 :سرش چرخوند و گفت یرو تو کاسه چشمش

 یو بخوا یک کنممکنه ش دونستهی. لرد طلسمش کرده. مستین نجای! نه مشکل اعوضینیا هایتهیعجب عفر -
 .یبفهم

 کردم؟یم کاریچ دیاز نهادم بلند شد. حاال با آه

*** 

 کل یدانا

 .مخصوص قصر رفت یآشپزخونه طرفکرد و به کیرو به هم نزد شیو پوست اهیشنل س هایکناره دراک

 :فتگرفت و جلو ر  واریرو از د اشهیتک دنشیداده بود، با د هیتک یواریبه د نهسیبهکه دست نیکاتر

 تموم شد؟ -

 .گرفت طرفشآورد و به رونیب یکیکوچ یسهیاز داخل کمربندش ک رنگیو کم ثانهیبا لبخند خب دراک

تندش اون رو عقب برد و دوباره درش رو  یبرد؛ اما با استشمام بو شینبی طرفرو باز کرد و به سهیدر ک نیکاتر
 .بست

 .کنهیکار رو تموم م نیا -

 شه؟یم یمه چکه اگه بفه یدونیم -

 .فکر اونجاش رو هم کردم فهمه،ینم -

 شش؟یپ رهیامشب م تریکه پ یمطمئن -

 .دنیاما فرداشب حتما  انجامش م شه؛یحالش بد م کمهیامشب که نه. تا فردا  -

 :پوزخند زد نیکاتر

 !اقتیلیب ینسل. عوض یهه. ادامه -

 .بشنوه یکی! ممکنه یه -

 .تقاص کارش رو پس بده دی. اون باستیم نبرام مه یچیه گهی. دستیمهم ن -

 .رو گرفت و وارد آشپزخونه شد نیخشمگ یبا نگاه و

*** 
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نشستن و به خوردن  یگذرا بهش انداخت. بعد از نشستنش همگ ینگاه نیشام، کاتر زیاز اومدن لرد سر م بعد
کار موافق بود. لرد  نینظر داشت. خودش هم با ا ریحرکات همه رو ز ینیزبیشام مشغول شدن. دراک هم با ت
 !نداره اباییچیاز کشتن ه ادیب شیپ یخاص تیبا کشتن ادوارد ثابت کرد اگه موقع

پراضطراب  ی. خدمتکار نگاهزهیبر یدننوشی براش تا کرد اشاره هااز خدمه یکیدر سکوت صرف شد. لرد به  شام
 .ادینه و جلو بمعطل نک یعنیو دراک انداخت. دراک سرش رو تکون داد که  نیبه کاتر

م مقابل لرد *ا*رو در ج یدنینوش رنگاینقره یهم جلو رفت. قادر نبود لرزش دستش رو کنترل کنه. کوزه اون
از حد دست خدمتکار چشمش رو ابتدا به کوزه و بعد به صورتش لغزوند و باال  شیلرزش ب دنیخم کرد. لرد با د

 .ختیر زیم یرو رو یدنینوشاز  یهول شد و کم شتریبرد. خدمتکار از نگاهش ب

 زیم یرو از دور کمرش جدا کرد و رو یدیدستمال سف کردیم یعذرخواه کهیکوزه رو عقب برد و درحال عیسر
 .دیکش

 !دیمنو ببخش جناب،یمتأسفم عال -

 :کردینگاهش م نییهمچنان از پا لرد

 تو چه مرگته؟ -

از  شیشونیبه پ یموند. دراک دست بازمهیدهنش نبده و  یچه جواب دونستیهول شده بود که نم قدراون
 :و خطاب بهش گفت دیکش خرابکارینیا

 حواست کجاست؟ -

 :و گفت ستادیعقب ا خدمتکار

 .... از صبحستیخوش ن کمهیسرورم! حالم  دیعفو کن -

 .رو تماشا کنم اتیخرابکار خوامیاطراف من چرخ نزن. نم یضیمر یبه بعد وقت نی. از اهیکاف -

 :ادامه داد بلندتری و ترسکوت کرد. لرد با لحن محکم چارهیب نز 

 ؟یدیفهم -

 .کنمیرو م کارنیبـ... بله سرورم. حتما  هم -

 ؟یستادیا نجایپس چرا هنوز ا -

 عیکرد و سر متعظی. بره حال از بود مونده کم که بود کرده وحشت قدربپره. اون تونستینم نیاز ا شتریب رنگش
 :مش رو باال برد*ا*رفتنش برداشت و ج ریچشم از مس یرج شد. لرد به سرداز تاالر خا

 رسن؟یم ایکتوریفردا افرادت به و -

 .جنابی: بله عالدراک

 .برسن باشبه حالت آماده ترعیهرچه سر دیمستقرشون کن. با ایقرارگاه نظام یتو دن،یهروقت رس -
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 .بله -

 .دینوش ایو جرعه م گذاشت*ا*ج یسرخش رو لبه هایـب*لـ سپس

 رهیدرش فرورفته بود خ ایکتوریکه و یایکیاز شام به اتاقش رفت. آهسته مقابل پنجره قرار گرفت و به تار بعد
 :گفت و گذاشت اششونه یشد. دستش رو رو کیاز پشت سر بهش نزد تریشد. پ

 ؟ینگران -

 .بهش برسم خوامیشه مکه با یمتیآرزوهام رو از دست بدم. به هرق خوامیهرگز نم گهید -

 :برد و کنار گوشش نجوا کرد ترکیسرش رو نزد تریپ

 .شدن زدهجانهی که نبچه مشتهی. اونا فقط یدیالبته که از دست نم -

 به رو انگشتاش پشت گونهـوازش*نـ ترپی. بود معمول حد از کمتر شون. فاصلهدچرخی طرفشبه یبه آروم لرد
 :دیلرد کش یگـونه

 .کنی استفاده ضعفشاز نقطه یتونی. مشناسمیرو م راسافی دختره من اون -

 !ضعف؟نقطه -

احساساتش رو تو خودش حل کنه خودشو تو اونا غرق کرده. بهم اعتماد  نکهیا جای به دختر احساساتش. اون -
 نازنازی و زادهاشراف دخترهیخودش استفاده کن. اوه! از  هی. از خودش علاریب ادی به رو حلقه اون یکن و قدرتا
 .رنیگیم قرار ریزودتر تحت تأث انیکه احساست ییاونا ؟یدار یچه انتظار

داد. پاش  شیشونیپ یلرد نقش بست؛ اما چندلحظه بعد جاش رو به اخم رو هایـب*لـ یرو رنگیکم لبخند
 .شدنهنش درحال فلجبد کردیو احساس م اومدنیم رونیب ونیدرمیکی هاشعقب رفت. نفس یلق خورد و قدم

 حالت خوبه؟ ،یه -

 :کمرش رو گرفت و صداش زد تریسست شد؛ اما قبل از افتادن، پ زانوهاش

 .سلنا! با توام حرف بزن -

 صداش همچنان و گرفت تررو محکم اششدهنیهم بدن سنگ تریبهش نداد. پ یهم افتاد و جواب یرو چشماش
 .زدمی

*** 

رو درک  تشیموقع ی. اول از جداشدن کراهت داشت؛ اما وقتکردیرو حس متنش  یرو باز کرد. گرما چشماش
 .تخت بود گردوند یکه کنارش رو یو کس ختهیبه هم ر یکلبه یسر جاش نشست. نگاهش رو تو عیکرد، سر

 ادیرو به  شیشب پ قا  یشد تا دق رهخی مقابلش به زدهموهاش فرو برد و بهت یرو با اضطراب تو انگشتاش
 کرده بودن؟ کاری. چارهیب

 .داشت تیباور کنه؛ اما واقع خواستینم
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 !اوه نه -

غرق  یکه حساب امیلیو ی. دستش رو به بازودیتنش باالتر کش یرو رو دیسف یرو رها کرد و ملحفه موهاش
 :خواب بود گذاشت و تکونش داد

 !شاهزاده. شاهزاده بلند شو -

دختر  یبرخاست. چشمش رو رو یبه اطراف نگاه کرد و به آروم یکم یجیتکون خورد و باز شد. با گ امیلیو یپلکا
 :مقابلش چرخوند و زمزمه کرد

 .سلنا -

به اطراف تکون داد و  یواسه گفتن نداشتن؛ فقط سلنا سرش رو با ناباور یحرف کدومچیبرقرار شد. ه یسکوت
 ...یوقت اومدیم نپایی قدرچه خبرنیشدن اشاهزاده از پخش یبده. وجه یراه حل امیلیمنتظر بود و

لباساش  یختگریهمبهاون یرفت. تو نییداد، از تخت پا صیدر حرکاتش تشخ شدیم یکه به راحت یاینگران با
 :شده بود، گفت رهیبه کاراش خ کهی. سلنا درحالدیپوشیم یگریپس از د یکیرو 

 ؟یکنیم کاریچ یدار -

 :بستیرو دور دستش م شچرمی بندمچ یبندا تندتند

 !دینبا شد،یم طورینیا دینبا -

 :شد جاسر جاش جابه یکم سلنا

 ؟یتنهام بذار یخوایم -

 ؟یدیبفهمه، فهم دینبا کسچیه -

 .خواست خودت بود نیا -

 :بلند گفت یو با صدا دچرخی سمتشبه امیلیو

 .خوامیم یچ دونستمینم شبینه نبود. من د -

که مثل قبل آروم بود  لرزونی لحن با و شد دارچشماش نم فشرد،یهم مقلبش رو در  یرحمیانگشتان ب انگار
 :گفت

 .یمنو دوست دار یاما تو هم گفت -

 !من؟ -

 :شهیسرش آوار م یداره رو ایدن کردیسلنا وارفت. احساس م یچهره

 ؟یدروغ گفت -
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 دهیند عصبانی طوراون وقتچیرو نداشت. ه یرفتار نچنی انتظار هرگز اشمهربون و موردعالقه شهیپسرِ هم از
 .بودش

 :سرخ شده بود، اخم کرد و گفت کهیدرحال امیلیو

رو  یزیچ نیچن ی. حق ندارنمسرزمینیا یندهیسلنا! من پادشاه آ یزنیحرف م یبا ک یحواستو جمع کن دار -
 قدرنیبر من ادر برا ی. چطور جرئت کردخوامیم یچ دونستمینم شبی. گفتم من دیاریدرمورد من به زبون ب

 ؟یباش حیوق

 :دیداد کش زانریسلنا تموم شد و اشک تحمل

ازم خوشت  یدیکه منو د یاز روز اول یخودت گفت ه؟یمن چ ری. تقصیرو بکن کارنیبا من ا یتو هم حق ندار -
 ؟یکنمی انکار رو شاومده. حاال چطور همه

 :گفت زیدآمیتهد یبا حالت امیلیو

 !رفتار کنم ایگهیجور د شمیوگرنه مجبور م فهمه؛ینم یزیچ کسچیکه افتاده ه یاز اتفاق -

 .رفت رونیب یبعد از مکث کوتاه و

 .دکوبی هم رو محکم به یچوب در

*** 

تو  گهیمطمئن بشه د خواستیناگهان چشماش رو باز کرد و نگاهش رو به اطراف گردوند. انگار که م لرد
 .ستین زشانگینفرت یکلبهاون

 اششونه یتخت نشست و دستش رو رو یلبه. رفت طرفشبه عیکه بدنش خورد سر یتکون دنیدبا  تریپ
 :گذاشت

 سلنا؟ یشد داریباالخره ب -

 :داشت؛ اما محکم گفت جهیسرگ یرو پس زد و سر جاش نشست. کم دستش

 !بهم نگو سلنا -

 .دیترس نشیتلخ و خشمگ یاز چشما ایلحظه یبرا تریپ

 .یتو بگ یهرچ -

 سرم اومده؟ ییک مخصوص کجاست؟ چه بالپزش -

 .نشده یخاص یمسئله یپزشک گفت متوجه -

 .نه -

 :داد ادامه
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 .بشم هوشیب لیدلی! امکان نداره بامیهست. من پترون یزچیهیحتما   -

 .دیرسمی نظربه یاما لرد عصب کرد؛ینداشت که بزنه و در سکوت نگاهش م یحرف تریپ

 .ادیدراک کجاست؟ بهش بگو ب -

 .کرد ترک رو بزرگ اتاق صداکردن دراک اون یناچار بلند شد و برا به

 .از هوش بره طوریاون لیدلیو سخت به فکر فرورفت. امکان نداشت ب دیکش شیشونیبه پ یدست

 ریجز تصاو یزیرو بهش نشون بده؛ اما چ لشیذهنش از حلقه خواست دل یهم گذاشت، تو یرو رو چشماش
 :چشم باز کرد گرفتیورود دراک رو م یخدمتکار که اجازه یصدا . بادیند یمعنیب

 .بفرستش داخل -

 :باز و دراک وارد شد در

 !نگرانت شدم یلیحالت بهتره؟ خ -

 .دهیبهم نشون نم یزیحلقه هم چ یبرام افتاده دراک؟ حت یچه اتفاق -

 :دیشد و پرس ترکیچند قدم نزد دراک

 ؟یکرده بود دایپ یچه حس قا  یدق -

درست نفس بکشم. دراک،  تونستمینم یشد. حت حسیبدنم ب یاحساس کردم انگار همه دفعههی. دونمینم -
 داره؟ یلدلی چه پس. بندازه حالوجود نداره که بتونه منو به اون ییسم و دارو چیکه ه یدونیخودت م

 دادندست. انگار ازیو نگران بود یعصب یلیخ چندوقتهنی. افتادهیبرات ن ی. اتفاق بدینگران باش ستین یازین -
 .ختهیبه همت ر کردمیاز اونچه فکر م شتریب راسافی

. ختیریبه همش م شیاز پ شیخاطراتش هم ب یادآوری را،یبودن. عالوه بر ساف یقابل قبول لیدال نظربه
 هیشب یزیبودن، چحکومت  یبرا نشانی هانبود. حلقه شییقدرت جادو برای تنها اشحلقه جفت دادنازدست
و حال  ینگران لیرو دل رایفرار ساف ا. بهتر بود اجازه بده دراک تنهذارهیکه هر پادشاه بر سر خودش م ییتاج طال

از اونا  یزیچ خواستیکه به دراک داشت هرگز نم اعتمادی تمام با. اشدرمورد گذشته یقیبدش بدونه، نه حقا
 .بدونه

 .طورنیکه ا -

 .تو اثر نداره یرو یو سم داروچیداشته باشه. ه تونهینم ایگهید لیدل -

ـانت *ـیخ یبرا طرحی طرفبه اون ذهن شدنمنحرف از دراک و بود اشگذشته کردنپنهان یدر تالش برا لرد
 .کرد دیتأک رایساف یپس رو داد؟یم بیرو فر گرانید دی. چرا فقط لرد باکردیم یریجلوگ

 شون نداد؟بهم ن یزیاما چرا حلقه چ -

 :بهش جواب داد سردیکمال خون در
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که نشون نده؛ اما باز هم  هیعیطب گه،ید زیافکار آشفته و نگرانته نه چ لشیدل ،یحال بدت رو خواست لیتو دل -
 .من به بسپارش موقعبهت دست داد اون یاگه احساس مشابه

*** 

 رایساف

 ونیدر م نیداد فردا صبح موضوع رو با شاه مارت شنهادیپ یاتاق قدم زدم تا باالخره ناتال یشب قبل رو تو تموم
 .بذارم

 نیب نفریپنج یجلسه هیقرار شد  دم،یازش نفهم یچیه با  تقری که دلچسب ظاهربه ایاز خوردن صبحانه بعد
 .ما و حاکم برگزار بشه

 یشده بودن. همگ هدیدورش چ یچوب یایوسطش بود و صندل یسنگ زیم هیکه  میرفت بزرگی اتاق سمتهم به با
باهاش  اینگاه کنم  لیبه دن خواستیچرا دلم نم دونمنمی بحبوحه اون ی. تومیجا گرفت ایصندل یبعد از حاکم رو

 .رمیبگ دهیاحساساتم رو ناد کردمیم سعی گرچه بشم، توچشمچشم

 .میهست دنیشن یخب، ما آماده اریبس -

 :ذهنم مرتب کردم و گفتم یرو تو جمالت

مردم؛  ی. همهدیبه ذهنم رس یزیچ د،یکردیو اتحادمون رو اعالم م نیبود یکه در حال سخنران شیب پش -
شکست  رقابلیغ موجودی به هااون با داشتن حلقه کنهیم الیخ دونهیم اهیاز لرد س یزیکه چ یهرکس یعنی

ز دست دادن و عقب نشستن؛ ا ور دشونیغارت کنه. پس ام یکییکیرو  نایشده و قصد داره تموم سرزم لیتبد
 یکرده و سع پراکنیعهیمردم سوءاستفاده کرده. شا یاطالعیو لرد از ب ستین طورنیکه ا دیدونیاما شما االن م

داشته؟ من مطمئنم  پراکنیعهشاینیبه ا یازیکه چرا؟ چه ن نهای سؤال. کنه ترموضوع رو بزرگ و بزرگ نیداشته ا
 حتی داشتن بدون و قدرتمنده العادهفوق پترونیهینداره. اون  یازنی هابه حلقه گهید یحمله به جاها یلرد برا

 هاشکستمون داد. البته که داشتن حلقه رانهیغافلگ ایهجوم آورد و با حمله ایکتوروی و هانه به هااز حلقه یکی
 .ستین شیاصل لیدل نیاما ا شه؛یم رتریو از قبل شکست ناپذ مهمهیلخی براش

 :ادامه داد یهم به فکر فرورفته بودن. ناتال لدنی و تام. خورد گره هم به حاکم پشتکم یاابروه

 یول زدا؟یا یاول از همه بره سراغ قلمرو ستیکنه بهتر ن ییهم هست. اگر بخواد کشورگشا گهید یمسئله هی -
 .نکرده جادیاز قلمروها ا کدومچیه یبرا خطریچهی که سالهاالن ده

 :کردم دییرو تأ حرفش

 .شد مطلع هاکنم که بشه باهاش از تموم اسرار حلقه دایپ یزیچ دیآره. من حتما  با -

شد. واقعا  حق با اون بود. من  یبهم گفته بود تو ذهنم تداع ریکه لرد با تحق یحرف تموم جمالت نیدنبال ا به
 .دونستمنمی هااز حلقه یچیدر برابر لرد ه

وجود داشته باشه که کامال  به عملکرد  یکس نکهیا ایثبت شده باشه  ییجا دیما  بامطمئنم که اطالعاتش حت -
 .کرد ریدرگیلخی رو ذهنم حرفاتون. باشه آشنا هاحلقه
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 :باشه گفت دهیبه ذهنش رس یزیانگار که چ یناتال

 .شده نوشته توش هاحلقه یخچهتاری! کتاب اون -

 جادوهایی و طلسما دادنانجام یآوردنش فقط به نحوه ادیبا به  شهی! همخچهتاری کتاب . اونگفتیراست م آه،
 ترمهم نهیشیو پ خیتار ،ییجادو هایحلقه نیدر مورد ا فهممیحاال م یول کردم؛یکه توش نوشته شده بود فکر م

 .طلسماشه بلدبودن از

 :نگاهش کردم نیتحس با

 !نات نیآفر -

 د؟یدار یکتاب نیشما چن -

 .داد رایپدرم کتابدار اونجا بود و اون رو به ساف شد؛یم ینگهدار ایکتوریو یدر کتابخانه کتابنیا : بله.یناتال

 :تکون داد و خطاب به من گفت یسر نیمارت شاه

 .دیبذار ونیحتما  با من درم دیدیرو که فهم ییزایچ -

 .جنابیحتما  عال -

 د؟یرو ترک کن نجایا نیقصد دار یچه موقع -

 .میکنیحرکت م دیاز طلوع خورش فردا بعد -

شما دوچندان شده و مطمئنا  افراد  یبه بعد خطر برا نیچندتا از افرادم رو همراهتون بفرستم. از ا خوامیمن م -
 .شما هستن بتعقی در جالرد همه

 .ترهراحت شدنتعدادمون کمتر باشه پنهان یهرچ کنمیاما من فکر م -

 :گفت یاز مکث کوتاه بعد

از افرادم  یکی. فتهیبه خطر ب دیجد یبذارم ملکه تونمینم اد،یهمراهتون م نفرهیبا توئه. پس فقط حق  -
 .جنگل اشراف داره هایهو قدرتمنده و به را یارقویبس

زدم  ینشون ندم، پس لبخند واکنشیچیه دیجد یملکه عنوان به من کردنبود اگر در جواب خطاب یاحترامیب
که به طور سربسته  دمیبهتر د م،یاز اتاق خارج بش میو خواست میبلند شد نکهی. بعد از او ازش تشکر کردم

 :برگشتم و گفتم هیبمونه. پس بعد از خروج بق نجایبذارم که قراره ا انشیتام رو به حاکم بگم و در جر انیجر

 .جنابیعال دیبخشیم -

 بله؟ -

 .نشسته بود، منتظر شد تا حرفم رو بزنم زیشت مهنوز پ کهیرفتم. صبورانه درحال ترکینزد چندقدم

 م؟برگردی افزاراخون نیکه از سرزم یبمونه تا وقت جانیامکانش هست که بعد از خروج ما، تام هم -
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 چرا؟ -

برد و سخاوتمندانه قبول  اتیبه جزئ یپ شتریب یکم حاتمیرو شرح دادم و فکر کنم از توض هیقض یطور کل به
 ایصندوقچه طرفاتاق چرخوندم و به یو خودم رفتم. چشم تو ناتالی اتاق طرفاز اونجا به اومدنرونیکرد. بعد از ب

کردم، شبِ فرارمون مقابلم مجسم شد  لـمسجلدش رو  نکهای محضرفتم که کتاب رو توش گذاشته بودم. به
 .آورد ادمیو لئو رو به 

 تام و شد باز اتاق در موقعتخت نشستم. همونکه دوباره گرفته شده بود لب  یو با حال دمیکش یقیعم نفس
شده  دهیپوش یشمیابر یکه با پتو یتخت یوارد شدن. با نگاهم اومدنشون رو تماشا کردم. دوطرفم رو ناتالی و

 .بود نشستن

 کجاست؟ لیدن -

 .نگفت یزی: چتام

 .دادم رونیرو ب نفسم

 .خب اریبس -

 .رو باز کردم کتاب

 دایپ انیجر نفرهی هایرگ یصفحه گذاشتم. مثل قبل، انگار که خون تو یبود روراستم رو که حلقه توش  دست
 .به نوشته شدن لتبدی تا داد ونگارصفحه حرکت کرد و به کلمات نقش یرو اهیس یکنه، رد

و  ارقدرتمندیبس یجادوگر یکیدوخواهر شاهزاده بودن که  شیکردم به خوندن؛ نوشته بود صدهاسال پ شروع
 یو بعد از اونا دخترا اداره رسنیم شونیزندگ انیبه پا زودیلیبود. پدرومادرشون خ عتیمطلق طب زدیا یگرید

اختالف داشتن، اختالفشون به  ندترنکدومشون قدرتم نکهیبر سر ا دوخواهرنی. ارنیگیحکومت رو به دست م
جادوگر  یو شاهزاده شنیم کنن. پس، از هم جدا یقصر باهم زندگ هی یتو توننینم گهیکه د رسهیم ییجا

و  گذرهمی هاقدرتمندتره. سال یچه کس شهیبزرگ ثابت م جنگهی یتو یکه روز خورهیم یسوگند دشمن
 یبود دارا عتیمطلق طب زدیکه ا ی. دخترشنیصاحب فرزند م اوتمتف نِ یاز دوسرزم ایهرکدومشون در گوشه

 یهیجادوگر فرزندانش رو بر پا ی. شاهزادهرسهیاز قدرتش ارث م یکه به هرکدوم بخش شهمی فرزندشش
فرزندان  یخواهرش بشه. وقت یسرانجام موفق به نابود یتا روز کنهیبزرگ م گهینسبت به خواهر د توزینهیک
 بهشون قدرتشو تموم که شد ساخته حلقهبه دستور مادرشون شش دن،یسن مناسب رس به عتیطب زدیا

خسته شده بود و از خباثت خواهرش  ورزینهکی سال همه زندانش داد. از اوناز فر یکیو هرکدوم رو به  دبخشی
سامان بدن،  ممرد زندگی به هاحلقهفرستاد تا با کمک اون ایاز فرزندانش رو به گوشه کیترس داشت. هر

بپردازن. بهشون گفته بوده که مواظب  یازشون محافظت و بهشون خدمت کنن تا در آرامش و صلح به زندگ
و به  دنیبرضد هم شور یاگر روز نی. همچنکنهیم رتغیی ذاتشون با متناسب هادرونشون باشن؛ چون حلقه

 هاحلقه هستن از قدرت حلقه یدارا کهیرحالخواهرانشون رو به ناحق کشتن د ایاز برادر  یکیهم حمله بردن و 
که  یبشه و اتفاقات گهیهمد هیعل فرزندانش یشرط قصد داشت مانع از دشمن نای با درواقع. شد خواهد کم
داشته باشن؛ چون شرط  یشتریب تیامن نیخودش و خواهرش افتاده بود درمورد اونا تکرار نشه و همچن یبرا

فرزندان و نسل  تیامن خواستیم کارنیکه حلقه رو در دست داشت. با ا کردیصدق م یهرکس یآخر درباره
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 شدیباعث م کردیشاهزاده حمله م ینواده یزدایبا حلقه به ا یکنه؛ چراکه هرکس نیتضم شتریبعدشون رو ب
 .نرفت شپی داشت انتظار شاهزاده که طوراون زچیهمه گرچه. بشه کمتر و کم هاقدرت حلقه

 .شدممی ترزدهو هرلحظه شگفت خوندمیم یگریبعد از د یکیرو  هاجمله

 مواقعیآدما و بعض یزریو جنگ و خون کاریکه با طمع وجود داشته نه دوتا ییجادو یحلقه تاشیدرواقع ش پس
قدرتش از  یعنی. دمیسوم نفهم یاز حلقه یزیرفته. دوتاش که معلوم بود کجاست؛ اما چ نیسه تاش از ب زدایا
 !بوده؟ شتریهم ب نیا

! نهید الر  یاپراکنیعهیشا لیبود که ما رو به جواب سؤالمون رسوند. پس دل جاییقسمتش همون نتریجالب
 نیهم یبرا طورنیشاهزاده بودن. هم هایحمله کنه؛ چون اونا نواده زدایا نیدرواقع هرگز قصد نداشته به سرزم

بود،  دهیاز قدرتش ارث رس یشاهزاده قسمت نچون به هرکدوم از فرزندا م؛ینداشت عتیتنها واسه کل طب زدیا هی
 .شون کامل نبودقدرت کدومچیمجزا وجود داشت که ه زدای درعوض پنج

 .لئو و برگردوندن کتاب ممنون باشم یاز فداکار ستیبایمتوجه شدم که چقدر م تازه

ازش  یچیششم که ه زدیسوم و ا یکه نوشته شده بود کامل نبود. هم در مورد حلقه یاطالعات همه،نیا با
 میکردیباهاش صحبت م یوقت ت؟دونسیمسائل نم نیدر مورد ا یزیچ نیچرا شاه مارت نکهیبودم و هم ا دهینشن

 .متعجب شده بود یلیخ

هستن.  زدایارتش ما از ا یهمه کشه؟یرو نم زدایاز ا کدومچیحمله شروع بشه، لرد ه یوقت یعنی نای: ایناتال
 .شهیم میتسل یزوخونریکه لرد بدون خون نهیا شیدرست باشه، معن حرفنیاگه ا

 :در جوابش گفت یبعد از مکث کوتاه تام

 ستیظالمانه ن گهیقراره از خودش دفاع کنه د ی. وقتمیباهاش بجنگ میخوایکه م مییما نیا کنه؛یاون حمله نم -
جادوگرا هستن.  کنهیم دمونیکه تهد یخطر نتری. درضمن بزرگفتهنمی هاحلقه یبرا یاتفاق زدایو با کشتن ا
 .ادیاز جادوگرا برم کارایلیکه خ دونمیداره. من م اریرو در اخت شونلهیاون تموم قب

 !در برابر جادوگرا زدایخواهر در انتظارش بودن. ا یکه دو شاهزاده هبزرگی جنگهمون نیفکر کنم ا -

 خواستمیداشتم؛ پس دوباره به خوندن کتاب ادامه دادم. م یحرفش تکون دادم. هنوز سؤاالت دییرو به تأ سرم
بوده؟ چرا دونالد  امیلیدوتاش دست و چطوری پس داده فرزندانش به فقط رو هااگر حلقه زدایبدونم مادر ا

سوم  یدر مورد حلقه میبود. سؤال بعد ترواهیفقط  امیلیو کهیدرحال امه؛یلوی اجداد به متعلق هاحلقه گفتیم
 ششم کجاست؟ زدیاصال  ا ای ه؟یبود. که بفهمم کجاست و دست ک

! جادوگرهیو  پترونیهیوع مختلف از مخلوقات بودن؛ حاصل ازدواج دون هایکتاب، ترواها زاده هاینوشته طبق
 .رو به ارث برده بودن نشونیوالد یاز قدرتا یبرخ یجزئ یراتییکه با تغ

 دن؟یجنگیم زدایترواها با ا یعنیبود. پس  شیپ یدر ساال شونیجنگ یحلقه درواقع غرامتا تادواون

 .خواستمیوقت م بیو عج چپیدرچیپ قتیحق همهنیا لیتحل یبرا یچندروز



 

 
191 

 سالنیچند یترواها ط آوردن،یبه بار م یادیز یایبوده و خراب رهیبه ذات خوبشون چ ایذات شرور پترون چون
هانه بدذات بودن  یچرا تو دمیفهممی حاال. کردن نابود رو شونهمه تونستنیکه م یمبارزه و جنگ به هرصورت

هستن و  یچه موجودات یکه اونا دورگه دونستنیم یکسان شیوقت پ یلی. از خدیچرخمی دهنبهترواها دهن
 یادیاونا فقط باهم اختالفات ز کنمیمن هنوز هم فکر م کهیکه اونا بدذاتن. درحال شدهیمردم پخش م نیب

 .وجود داشت و داره یو ماورائ یعاد یهرگونه از انسانا یتو یداشتن و بدذات

رو به وجود  یعیفجا نچنی اشونتنها بازمانده یبوده. وقت یکار درست یلیخ اترونیپ نسل نابودکردن نظرمبه اما
 .آورده همون بهتر که کشته شدن

فکر فرورفته  یتو یسوم نوشته نشده بود. هرسه تا مدت یدر مورد حلقه یزیاما چ د؛یرس انیبه پا هانوشته
 :دمی. رو کردم به تام و پرسمیبود

 ششم ننوشته؟ زدیا ایسوم  یاز حلقه یچیپس چرا ه -

 جادیا یراتییچون ممکنه تغ ؛یرو بفهم قیاز حقا یبعض ی. تو اجازه ندارستیتو ن اریحلقه کامال  در اخت نیا -
 .بزنه بیآس ندهیبشه که به روند اتفاقات آ

 .کننیکه همه فکر م هیاز اون تردهیچیپ انیجر نکهی: مثل ایناتال

 بذارم؟ ریتأث ندهیکدوم آ یبفهمم؟ قرار بود رو دیسوم بود. چرا نبا یحلقه ریرو تکون دادم. فکرم درگ سرم

اما لجوجانه برگشتن و اطرافم رها شدن.  دم؛یموهام فرو بردم و به عقب کش یتو یرو با سردرگم انگشتام
 .رفتم گائلیو ا کلیما نگهداری محل طرفبه اریاختیب

 کسچی. خرافات چقدر کارساز بود! هکردنیه بودن و استراحت منسبتا  گرم و مرطوب چمبره زد هوای اون تو
 یبا اژدهاها باز گاهی که بودن تربزرگشون شجاع یاز آدما کیکوچ هایبچه یعنی. زدنمی پرسه اطراف اون

غذادادن چندگوسفند رو از  یبشن. برا کشونیغذادادن نزد یحاضر نبودن برا یاما بزرگساالشون حت کردن؛یم
داشت.  یاعتقادات یتیبا هرقوم یغذا بخورن. خب، هرکس یکرده بودن تا خودشون موقع گرسنگ زیع آوارتفا

 .هیطانیموجود ش هیبود که اژدها  نیمردم هم ا نیاعتقاد ا

 یبهشون برسم سرش رو از رو نکهیقبل از ا داد،یم صیهم تشخ یتنم رو از چندفرسخ یکه انگار بو کلیما
 اومدنم به که بود اون از تربخشلذت گائلیا یرو تماشا کرد؛ اما تابش آفتاب برا شدنمکیبرداشت و نزد نیزم

 !تکون هم نخورد یدست از چرتش بکشه. حت دنمید یبده و برا تاهمی

 .ستین کلیما شیپ لیبود که دن بیعج برام

 :کردم ـوازششن و گذاشتم اشپوزه یآورد، منم دستم رو رو نییسرش رو پا ستادمیکه ا کلیما مقابل

 حالت خوبه؟ -

 !پسر لوس ای فرستاد و چشماش رو بست. رونیاز گلوش ب یبیعج یجوابم صدا در

 .یکنار اومد یبه خوب دتیانگار با دوست جد -
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هم دل  یلیخ یعنی نیفرستاد. خب ا رونیب شینیبرگردوند و نفسش رو صدادار از ب گائلیرو به سمت ا سرش
 .ازش نداره یخوش

 .خودخواه و لجبازه یکم ادمی نظربه خب آره -

 :کردم و ادامه دادم یمکث

 .نمتیبیفرصت نشد حالت رو بپرسم. خوشحالم دوباره سالم م میاومد نجایا یاز وقت -

دادم. پاهام رو دراز کردم  هینشستم و به شکمش تک نیزم یصورتش برداشتم، جلوتر رفتم؛ رو یرو از رو دستم
گردنش نشون از  یدهیخواب هایغهیپام گذاشت. ت یو سرش رو رو دیخم کرد. چرخ که اون هم گردن درازش رو

 .دمیسرش گذاشتم و آه کش یبود. دوباره دستم رو رو شیآرامش درون

 باهات راحت باشم؟ تونمیم -

 .بهم چسبوند شترینازکش رو به هم آورد و سرش رو ب پلک

 شنی. باعث مکننیم شتریو ب شتریرو ب مزهیدارن؛ اما... انگ یادیزدرد  اتفاقانیافتاده نه؟ ا یچه اتفاق یدونیم -
 رو تکشون. من انتقام تکارمیب ادیانتقام دادم هرلحظه به  یبرا شاهکیکه به فردر یکه خوردم و قول یقسم
از  که از دوستان و مردمم، یخون یقطرهتقاص قطره تا کوبمیرو به بدنش م ریشمش ی. هزاران ضربهرمیگمی

که به  یترپی جمله از. تاسهکه عاشقانه دوستش داشتم پس بده. هم خودش و هم اون یخانواده و پادشاه
مردمش رو  یبکنه؟ چطور تونست همه یکار نچنی مادرش با پدرش، با تونست چطور. نکرد رحم اشخانواده
 !هیبزرگ یمرگ خوشبخت اد؟یل جور درملرد بگذرونه تا فقط به قدرت برسه؟ اصال  با عق یو آتش اژدها غیاز دم ت

که در  یجنگ توی. کنم خطر قدراون تونمیاما نم رم؛یفراتر از مرگ براشون درنظر بگ یمجازات شدیم کاشای
که  کردمیم دشیتبع ییممکنه خطرناک باشه وگرنه به جا دنشینفس کش لحظههی ی. حترهیبم دیبا میدار شیپ

 ام؟یاز تصور مرگش چقدر به وجد م یدرک کن یتونی! مرهیه و نتونه بممرگ باش شیافتننیدست یآرزو

 :دمیخند ارادهیب حرفنیاز گفتن ا بعد

 عدالتیچی. هزنهمی وپادست عذاب تو ابد تا وقتراحته که بعد از مردن در آرامش نخواهد بود. اون المیحداقل خ -
 مگه نه؟ ذارهیراحتش نم

 رشییتغ یزیت یبه شکل چنگاال دادمیکه انگشتام رو تکون م ی، به همون راحترو مقابل صورتم گرفتم دستم
 .کردم ورششعله ترراحتدادم و از اون

متحمل  ویدرد کردمیم الیخ دن؟یرو انجام م کارانیترواها چطور ا کردمیفکر م شهی! همکیما نیبب نویآه. ا -
 !رفتن راه که آسونه براشون قدرهمون کارانیا فهممیاما حاال م شن؛یم

 ییشد. صدا رهیپام برداشت و به دستم خ یهم سرش رو از رو کلی. مادادیآتش دور دستم ابدا آزارم نم یگرما
 .کرد دتولی خودش از مانندخرناسه

 :بلند شدم نیاز زم یرو به حالت اولش برگردوندم و به آروم دستم

 .حرف بزنم لیبا دن دیبهتره برم. با -
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 :و آروم گفتم دمیبه گوشش کش نـوازشی دست. زد امبه شونه یآروم یآورد و ضربه کیرو نزد سرش

 .. مطمئن باش حالم خوبهکلینگرانم نباش ما -

شده رو به دهن گرفت و  زونیآو یاز گوسفندا یکیعقب رفتم و ازش فاصله گرفتم. سرش رو باال برد و  یقدم
 .مشغول خوردن شد. چندلحظه نگاهش کردم

مار تصور کردم. بعد از  هیرو امتحان کنم. چشمام رو بستم و خودم رو  ترواهی یگهید یزد حالتا سرم به
 کلیکه در تمام بدنم به وجود اومد چشمم رو باز کردم. حاال قدم تا نوک بال ما یفیخف یاگرفتگی کردناحساس

 .ترسناک بودم یبتیه و زیت یشایمار نسبتا  بزرگ با ن هی. حاال دیرسیبود م نیزم کیکه نزد

دادم. تعجب کردم.  صیتشخ یرو به راحت یگرم و پرحرارت آهنگر طیکردم. مح دایرو پ لیدن یکمک حلقه جا با
 !داشت؟ کاریاونجا چ

 !بود یبیکه واقعا  احساس عج کردمیاعتراف م دیو جلو رفتم. با دمیخز نیزم یشدم و آروم رو رهیروبروم خ به

 وجوشی. هرجنبکردمیحس م نمیبب نکهیاز ا شتریاما ب دم؛یدیقرمز م ایهاله تو رو جامهکرد، ه رییتغ میینایب
اومده  نییپا یلیخ مییشنوا ت،حساسینی. در عوض اکردمیحس م شدیمتصاعد م ییگرما نتریکه ازش کوچک

 یم تا باعث ترس کسحرکت کرد واردی کنار از. بود شده ترکه اطرافم قرار داشت کوتاه یزیبود و قدم از هرچ
 کارای سرگرم قدراما خوشبختانه همه اون ؛ینیمثل االنِ من رو نب یتا مار بزرگ یکور باش دینشم، گرچه با

 یشد. اگر تروا دورگه دهیذهنم دوباره به سمت لرد کش لحظههی. کردنیبه من نم یخودشون بودن که توجه
 !؟یپترون هی ای انیدرب وونیبه شکل ح نتونیجادوگرا م یعنیجادوگره،  هیو  پترونیهی

 یاحساس کردم؛ ول ی. گرماش رو به راحتدمیرس یآهنگر یموضوع فکر کردم تا به در ورود نیبه ا ریطول مس در
 یزدهو وحشت دهیترس یتوجهم رو جلب کرد. سرم رو چرخوندم و با چهره یمتالطم و ناآروم یقبل از ورودم، گرما

 دهیپشت سرش چسب یچوب واریترس به د ازرو نشونم داد.  یباغ پشت ریجه شدم که مسموا پوستیاهیپسر س
 .دکشی عقب رو خودش ترزدهرفتم؛ اما اون وحشت ترکینزد ی. کمکردیبود و به من نگاه م

 .نشم یباعث ترس کس خواستمی! فکر کنم مرم؟می دارم کجا! پرتم. چقدر حواسآه

 یو چشما دیکش بلندی داد بشه، ترآروم نکهیا جایبرگشتم. به میت انسانشکل دادم و به حال رییتغ عیسر
 .کنهیاالن غش م کردمیشده بود که فکر م ریمتح یرو گرد کرد؛ به قدر اهشیس

 :کردم آرومش کنم یسع

 !نترس. منم ،یه -

 :گفت پتهاما با تته زد؛یهنوز دودو م چشماش

 !مـ... من یبـ... با... بانو -

 :شدم کشیباال برده بودم، نزد میتسل یدستام رو به نشونه هکیدرحال

 . قصد ترسوندنت رو نداشتم. حالت خوبه؟خوامیمعذرت م -
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 :ستادیاز صورتش جمع شد و صاف ا یبه آروم ترس

 ن؟یشده بود شکلیاون یچطور یعنی... رو کارااون یبله، خوبم. شما چطور -

 :اختماند باال رو هامزدم و شونه یکج لبخند

 .ستیسخت ن ادیخب، ز -

 :رو تو چشماش خوندم؛ اما ادامه نداد و گفت یشتریب یکنجکاو

 ن؟یگردیم ییبازم دنبال جا -

 :انداختم یو نسبتا  بلند آهنگر یچوب یبه دروازه ینگاه

 .گردمیم لیکردم، دنبال دن دایجامو پ -

 :دمیافتاد. پرس نیزم روی شدهواژگون یبه سطل آب چشمم

 مال توئه؟ نیا -

 :افتاده بود، به مقابل پاش نگاه کرد ادشیکه تازه  انگار

 .بود لیدن یبرا نیاوه نه، ا -

 یفهیلط نتریمن بزرگ یبرا لدنی کردنخطاب جنابی! البته تصور عاللیو اون رو دن کردیرو بانو خطاب م من
 .پرکننبدون الفاظ ده ،یمیبود؛ گرم و صم لیفقط دن شهیبود. اون هم ایدن

 .میکنیو دوباره پرش م میریمن بود، با هم م رینگران نباش؛ چون تقص -

 .نیخودتون رو به زحمت بنداز ستین یازینه بانو، ن -

 .آبه سطلهیفقط  م،یبر ای! بالیخیب یه -

و  میدرو دور ز  یبلند آهنگر واریرو برداشت و مؤدبانه اشاره کرد باهاش همراه بشم. د یزد. سطل خال لبخند
 .بود تراز من کوتاه وجبهی. فقط میهم راه رفت یشونهبهشونه

 :گفت پاکردنپاواوننیا ی. بعد از کممیدادینزدم و در سکوت ادامه م یحرف

... که دوستتونه همون خاطرمخصوصا  شما. به ن؛یناراحت هست جوریهی تونهمه نیاومد نجایکه به ا یاز زمان -
 ن؟دادی دستش از

 :سرم رو تکون دادم و زمزمه کردم یرومآ به

 .اوهوم -

 !واقعا  متأسفم -

 .کردیرو دوچندان م میرو عوض کردم. بازکردنش فقط ناراحت بحث
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 ه؟یاسمت چ -

 .اِنزو -

 ؟یکنیقصر کار م یتو وقتهیلی. خیدار یاسم قشنگ -

 .قصر بودم یمتولد شدم تو یاز وقت -

 .داخت تا از آب پرش کنه. سطلش رو به چاه انمیدیرس یچاه به

 :دمیباال پرس دشیکشیم یوقت

 کنن؟یکار م نجاای هم تپس خانواده -

 :لبخند زد و محترمانه گفت بازم

. گرچه میکنیخدمت م نیو به شاه مارت میینجاای ساکن هاستبله. من و پدر و مادرم، و دوتا خواهرام سال -
 .قصر باشه ینداره که تو نویاشانس  یو باشکوهه؛ اما هرکس بایتموم قلمرو ز

 .خوبه یلیخ -

بگم  تونستمی. مکنهیو محترمانه برخورد م آدابهمبادی قدرپسر نوجوون و خدمتکار اون هیبود که  خوبیلیخ
 .دمیند شکلینیا یخدمتکارا کجاچیه با  یتقر

 کرد؛ینم تمیاذ ادیته گرماش زو گرم بود. الب سوختهاهیداخل س ی. فضامیشد یتا وارد آهنگر مینزد یحرف گهید
 .نشوندیپوستم م روی کمعرق رو کم هایدونه یول

 ی. بعضدنیدمیبه درون کوره م یخاص هایبا دستگاه یبودن و گاه ستادهیآتش ا یمرد مقابل چندکوره نیچند
 یدرنگیدود سفکه  بردنشونیآب فرو م یو بعد تو دن،یکوبیگداخته م یبه آهنا نیو مع کدستی هایهم ضربه
 .خاستیبه هوا برم

مقابلش  یآهن یغهیت یرو رو کدستی ضرباتغرق کارش شده و او ن یکردم. حساب دایرو پ لیراحت دن یلیخ
 لدنی که طورگذاشت؛ همون لیو تماشاش کردم. اِنزو سطل آب رو مقابل دن ستادمی. پشت سرش ادیکوبیم

من نگه. اون هم گوش داد و  ضوراز ح یزیگرفتم که اِنزو چ مینبی مقابل رو امانگشت اشاره کرد،یازش تشکر م
 .کرد و رفت یکوتاه میتعظ یزآمیطنتیبعد از لبخند ش

به تن داشت و عضالت  یاهیس یبسته بود، رکاب شیشونیبه پ یدیسف یشدم. پارچه رهیخ لیبه دن دوباره
 .گذاشته بود شیبه نما زدیق مکوره بر  هایعرق با نور شعله هایدونه خاطربازوش رو که به

ناراحت بود و وجودم رو  ایکارش شده بود و  ریدرگ یبه سخت ایکردم که چطور متوجه حضور من نشده.  تعجب
 .گرفتیم دهیناد

 .دمیرو در حقش انجام م یواقعا  دارم ظلم دیشا کردم؟یدر برابرش احساس گناه م چرا
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. به عقب ندمیرو صاف کردم تا بب امنهیبلند شد، س یدیو دود سف آب فرو کرد یرو تو اهیفلز بلند و س یوقت
 رونیرو ب یبعد یغهیسرخ و ملتهب فرو برد و ت یزد. آهن رو دوباره داخل زغاال یلبخند کوتاه دنمیو با د دیچرخ
 .چکش دنیو شروع کرد به کوب دیکش

 ؟یکنیم کاریچ نجایا -

 .ستون گذاشتم ینگاهش باشم. هردو دستم رو پشت سرم رو رسریدادم تا در ت هیتک یرفتم و به ستون جلو

 .نمیاومدم تو رو بب -

 :گفت سردخون یلیبهم بندازه، خ ینگاه نکهیا بدون

 .اوه -

 .یچیه گهید و

 ن؟یهم -

 :نگاهم کنه حرف زد نکهیبدون ا دوباره

 .یایو به اتاقم ب یصبر کن یتونستی. مستیتو ن یبرا یمناسب یجا نجایاما ا ؛یاومد دنمیممنون که به د -

 !صبر کنم تونستمینه، نم -

 :نرفت. ادامه دادم نییپا یبعد یضربه دنیکوب یرو هوا موند و برا دستش

 .دمتیدیاالن م دیبا -

 :بزنم راهکردم خودم رو به اون یرو خودم گفتم و سع یبعد یباز هم جمله و

 ؟یاز من ناراحت -

 :و گفت دچرخی طرفمرها کرد. به دیکوبیرو که م یاهیس یغهیت یرو کنار گذاشت و انتها چکش

 .که ازت ناراحت باشم یانجام نداد کاریچیتو ه -

 :شدم ترکیرو از ستون گرفتم و بهش نزد امهیسرتاپاش گردوندم و تک یرو رو چشمام

 ؟یستیواقعا  ناراحت ن -

 :رو به دست گرفتو دوباره چکش  دیرفت؛ اما چرخ نییچندلحظه پا یبرا نگاهش

 .یعرق کرد یبرو، حساب نجای. از استمیازت ناراحت ن را،ینه ساف -

 .با گرما ندارم یهستم و مشکل ترواهیمنم االن  -

بود که در دست  ییداخل کوره که مثل اونا هایغهیت یچشمم رو کهیکردم موضوع رو عوض کنم. درحال یسع
 :دمیپرس گشتیداشت م
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 ؟یسازیم ریشمش یدار -

 .یمعمول یرایآره؛ اما نه شمش -

 .دیرسمی نظربه راضی بحث موضوع شدننداشت و از عوض یلحن سرد بارنیا

 ؟یرشمشی جورچه -

 :اونکه دست از کار بکشه گفت یب

 .و تماشا کن نیکه کنارته بش یایچوب یکُنده یرو -

 .شدم رهیارش خکنده روش نشستم و به ک دنیرو به اطراف چرخوندم و بعد از د سرم

کتاب نوشته شده بود براش  یکه تو ییزایتا از چ دمدی مناسب رو فرصت مدتاون یتو د،یطول کش هاساعت
 یاز آدما کیچیه خواستیرو پشت سر گذاشته بودم و اصال  دلم نم ایمثل کاتس ایکنم. و چون تجربه فیتعر
 .آوردم نییحد ممکن پا تاشنوه، صدام رو ب یبه راحت تونستیهم م یبفهمن، و دن یزیچ یآهنگر یتو

 .رفتن رونیخوردن غذا ب یاز ما دوتا برا ریغ یشده بود و همگ کیکامال  تار هوا

 .ستین یدرموردشون معمول یخاص یساخته بود و من منتظر بودم تا بفهمم چه نکته یو باشکوه بایز یرایشمش

آورد و  رونیب یخشت واریرو از پشت د رنگیرهیو ت یوبچ یرو جا انداخت، جعبه ریشمش یدسته نکهیاز ا بعد
 .بازش کرد

 .بلند شدم و جلو رفتم یتوش بود. با کنجکاو نیالماس بلور چهارتا

 !یوا -

 ه؟ینظرت چ -

 شون؟یهستن؟ از کجا آورد یچ بان،یز یلیخیلیخ -

 .ستنین یمعمول یالماسا نایداده. ا هیبه ما هد نیشاه مارت -

 .بده حیگاهش کردم تا توضن زآمیاستفهام

 خودش و حاکم خاص افراد ها،عمل کنن. فرمانده ترعیو سر ترزتی و ترمحکم رایشمش شنیباعث م الماسانیا -
 .روش قرار داره ییالماسا نیدارن که چن ییراشمشی هم

 هایکهیبارگذاشت. چندلحظه بعد  ریشمش یدسته یرو شیخال گاهیبرداشت و درون جا اطیرو با احت شونیکی
 یشدهدادهقلیص یغهیالماس رو پوشوند. بعد تموم ت یاز اطرافش رشد کرد و مثل تار عنکبوت رو یو براق یفلز

 .فراگرفت یزیو اسرارآم بایز ایونگارو نقش تیرو شفاف ریشمش

 :. زمزمه کردممیلبخند زد اریاختیب هردو

 !من یخدا -
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 :گفت ییصدا م،یبود ریشمش ییبایکه محو ز طورهمون

 ن؟یبه خودتون استراحت بد یکم ستیجوان بهتر ن جنابانیعال -

چندقدم  گهیهمراه چندتا خدمتکار د نی. شاه مارتمیدچرخی صدا سمت به زدهمحو شد و شگفت لبخندامون
 .به لب داشت مهربونی و رنگبود و لبخند کم ستادهای ترطرفاون

 .میکرد احترام سرمون رو خم یبه نشونه همزمان

 نجا؟یا نیاومد یک جنابی: عاللیدن

 تموم شد؟ رای. کار شمشستین وقتیلیخ -

 .بله -

کرد و  شیبررس نیداد. حاکم با تحس لیرو که در دست داشت بهش تحو یریکلمه، شمش نیاز گفتن ا بعد
 :گفت

 !یحاذق هم هست آهنگرهیپس تو  -

 .دیلطف دار -

 :از همراهانش داد و گفت یکیرو به  ریگردوند، شمش لینمن و د نیکه ب ییاز نگاه گذرا بعد

 رایشمش نی. ادیخوردن شام به ما ملحق بش یبودن بهتره برا نجاینصف روز ا با  تقری از بعد نظرمبه ارخب،یبس -
 .میدیم لیرو بعدا  بهتون تحو

 :. حاکم ادامه دادمیانداخت گهیبه همد یشدم. نگاه میمتوجه گرسنگ تازه

 .بدن وشوتا بدنشون رو شست دیکن شونییراهنما لطفا   -

 :به سمتمون اومدن. حاکم دوباره گفت دونفر

به دوخدمتکار مرد گفتم  بارنی. پس ایبدنت توسط زنا مشکل دار وشویکه با شست دهیبه گوشم رس یراست -
 .تا کمکت کنن

 :به من گفت ییه کوتاه و گذرامکث و نگا یرو خاروند و با کم اشنهیبهش نگاه کردم. سمت راست س گنگ

 .جنابیام... ممنون عال -

که  یکار یخودم رو گرفتم و برا یجلو سختیساعتا من رو به خنده واداره؛ اما به تونستیصحنه م نیا تصور
 .حاکم گفت با خدمتکار همراه شدم

. با کمک خدمتکار لباسام رو دیکشیخوشبوشده نبود، بلکه وانِ آب گرم انتظارم رو م یاز حوضچه یخبر بارنیا
 :گفتم کردیکه کمکم م یواردش بشم، حلقه رو درآوردم و رو به زن نکهای از قبل اما رفتم؛ وان سمتدرآوردم و به

 .گمش کنم خوامینم ؟یبذار یامن یجا نویممکنه ا -
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 .البته بانو -

وان  یذاشت. منم برگشتم و پامو تولباسام گ یهیکنار بق یکیکوچ یحلقه رو گرفت و داخل جعبه محترمانه
به قلبم فرورفت.  یزیانگار خنجر ت لحظههیقلبم رو فراگرفت.  یدیگذاشتم؛ اما ناگهان نفسم بند رفت و درد شد

 .کردیم مرتبرو که از تنم درآورده بود  ییخدمتکار حواسش به من نبود و لباسا

 .به قلبم چنگ انداختمنشستم  شدیکه بخار ازش بلند م یآب گرم یتو یآروم به

 نکهیتا ا دمیکش قعمی نفس چندبار و کردم تکرار رو کارم. شد ترفرستادم. درد آروم رونبی رو امشدهحبس نفس
 .دادم هیوان تک یچوب یوارهدی به و کردم رها رو امشدهرفت. بدن منقبض نیاز ب

 !مردنم زود بود یبرا هنوز

*** 

 کل یدانا

 خواستیاز اون م شتریبه موندن تو تخت خوابش داشت و ب یبیعج لیو باز کرد. تماچشماش ر یبه آروم تریپ
فراموش  وقتچیکه قطعا  ه ییایشب رو هیبمونه و شب گذشته رو مرور کنه.  رهیهمچنان به زن مقابلش خ

 .باز شد لبخندی به هاشـب*کرد. لـ ینم

 .شد داریبود ب رانهیگمچ شهیکه مثل هم یو با نگاه یلرد به آهستگ لحظههمون

 .رخیصبح به -

 :پوزخند زد و گفت لرد

 !تیپ یایم خوشحالیلخی نظربه -

 باشم؟ دینبا -

 :شد و ادامه داد زخیمیدستش ن یرو

 .کردم یسپر ایزن دن نیمن شب گذشته رو با بهتر -

 و نشست اششونه یرورفت؛ اما دست لرد  ترکینزد یبرداشت کرد. کم خوبی به رو اشخنده تری. پدیخند لرد
 :شد مانعش

 !یتریبده. تو هنوز هم فقط پ رییمن و تو تغ نیرو ب یزیچ ستیشب گذشته قرار ن -

 :محو شد لبخندش

 ...! اما من و تو؟یچ -

منم که  نیهم ا صورتنیدر ا یکه من باردار شم و حت فتهیق ماتفا اون یوجود نداره. در صورت ییمن و تو -
 .کنمیحکومت م
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 .من دوِست دارم یول -

 :رو قطع کرد حرفش

 !یبهتره دهنتو ببند-

 !سلنا -

 طرز صداکردنم بهت هشدار دادم نه؟ نیدر مورد ا -

 :سکوت برقرار شد و بعد ادامه داد هیچندثان

 ؟کنی تماشام زدهو بهت یدراز بکش نجایا یتا ابد که قصد ندار-

زدن مونده  یبرا یحرف گهید دیرسنمی نظررفت؛ به نییتخت پاناباورانه لبخند زد و از  ،یپس از مکث کوتاه تریپ
 .باشه

*** 

 رایساف

و  دمیکنار کش یرو کم دمیلباس سف یقهیتا آماده بشم.  کردیبودم و خدمتکار کمکم م ستادهیا نهیبه آ رو
 طورینیا یچ یبرا ای جوریچه دونستمینگاه کردم. نم امنهیس یملتهب سمت چپ قفسه یبه لکه انهیمخف

رو به حالت اول برگردوندم.  امقهی ر،خدمتکا شدنکنزدی با. ستساده یالتهاب پوست هیشده. گفتم احتماال  
 همراه شدندوشم انداخته شد. بعد از آماده یرو ایرهتی سبز دارو شنل کاله دمیزره پوش شیپ یمثل دفعه

 .میپشت کاخ رفت یحوطهو منتظر من بود، به م ستادهیکه اون هم حاضر ا ناتالی

 کلیبا ما لیباشه. دن یچه کس دادمیبود که احتمال م یمشغول صحبت با حاکم و پسر جوان ناشناس تام
که کنار حاکم  یدیداد. به پسر جد رییتغ گائلای سمتهم راهش رو به ی. ناتالدیسرگرم بود و اومدن ما رو ند

 کلیگندمگون و قد بلند که ه یوستپ ،یمشک وابرویو چشم ینسبتا  بلند مشک یبود نگاه کردم. موها ستادهیا
 .ساختیم یمرد جنگ هیو از اون  دیکشیرو بهتر به رخ م اشدهیورز

 گرفت باال رو سرش موقعثابت موند. همون کلیما یکنار خدمتکارا گذشت و رو رنگایقهوه یاز صندوقچه نگاهم
لبخند  هیلبخند زد. جوابش رو با  دنمیبشه. به طرفم برگشت و با دمتوجهم  لدنی تا کرد اشاره من به چشم با و

 :حاکم توجهم رو جلب کرد صدای که دادم رنگکم

 را؟یساف یرفتن شد یباالخره آماده -

حاکم نگاه  حرفای با زمانکرد و هم متعظی برابرم در پسر. برداشتم قدم طرفشونبه یگردوندم و به آروم چشم
 .تا مغز استخونت رو از هم بشکافه تونستیکه انگار م ایرهیو بهم دوخت. نگاه تاز حد نافذش ر شیب

به بعد در خدمت تو خواهد بود. مطمئن  نیو از ا وئهی. اسمش آنتونزدمیکه ازش حرف م هیهمون کس نیا -
 .یبهش اعتماد کن یتونیم رایمس داکردنیباش تو پ

 !بایز ینخواهم کرد بانو دتونیناام -
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 !بود خوبیلیجمله خ نیاول ی! خب، براونرمیون چربزب چه

 سرم حرفش جواب در. بود نافذ شدتنسبت بهش داشتم؛ نه بد و نه خوب! اما نگاهش به یمتناقض احساس
 :رو پشت سرم احساس کردم لدنی حضور که دادم تکون رو

 .خوشبختم تیی. از آشناویآنتون میدار شیرو در پ یدراز ریمس -

 .طورنیمنم هم -

 .دیدار شیراه در پ ونصفیروزهی بای. تقردیوقت رو هدر ند نیاز ا شی: بهتره بنیمارت شاه

 !یوا

طول  زماننیانتظار داشتم کمتر از ا تره؛کینزد نجایبه ا ه،بقی به نسبت افزاراخون یگفته بود قلمرو یناتال ادمهی
 :دیمتعجب پرس لیبکشه. دن

 !کشه؟یطول م قدرنیبا وجود اژدهاها ا-

که سر راهتون  هاییاز محدوده یبعض ی. توکشهیطول م قدرنیا نیهم یبرا د؛یتموم راه رو پرواز کن دیتونینم -
 .هوا پخشه که فقط اژدهاهاتون قادر به تحملش هستن یتو ییکه بر فراز جنگله َسم ا هاییقرار داره، در ارتفاع

 !: اوهلیدن

رو که کنارشون بود بلند کردن و جلوتر آوردن.  ایاشاره کرد و اونا صندوقچهحاکم به خدمتکارا  حرفنیاز ا بعد
افتاد که توش قرار داشتن. از  ایشدهکاریو کنده بایارزیبس هایسپس درش رو باز کردن و چشمم به غالف

 طرفمرو برداشت و به یریخدمتکارا شمش زا یکی. انییرایچه شمش دمفهمی بود شوندسته یکه رو ییالماسا
 :گفت زدهجانیو ه دیکش رونیرو از غالف ب غهیت یدادن. ناتال یکیگرفتمش. به هرکدوممون  لمی کمال با. گرفت

 !محشره یلیخ نیا -

 .خواهد بود یزیچ نیچن لیمثل دن یدست آهنگر ی: قطعا  ساختهنیمارت شاه

 !باارزشن یلی. خجنابیممنونم عال نیکه بهمون داد ییایاز هدا-

 !می: درسته، واقعا  سپاسگزاریناتال

 :گفت ایگهید یصدا

 !قهرمانان جوان دیاریبه دست ب رایشمش نیرو با ا یبزرگ یایروزیپ دوارمیام-

 :و دوباره رو به ما گفت دیبه صورت شاداب همسرش پاش ی. حاکم لبخندمیبه سمت صدا برگشت یهمگ

 .میکنیم تیبله. براتون آرزو موفق-

 .نیکه نسبت به ما داشت یلطف و سخاوت یهمه یممنونم. برا-

 :به طرفم اومد و گفت تام
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 .وقت رفتنه گهید-

 :ـوشش گرفتم. کنار گوشم گفت*درآغـ یـوشش رو برام باز کرد. دستم رو دورش قفل کردم و به گرم*بعد آغـ و

 .یموفق باش -

 .ممنونم -

چقدر دوست داره دوباره  دونستمی. مدمیفهم خوبیلیرو خ شیبه چشمام دوخت که معن یجدا شد و نگاه ازم
 .ارهبی دست به رو اشخانواده

 راه به واردتازه یویو همراه آنتون میاز حاکم تشکر کرد گهید بارهیـغل کرد. *رو هم بــ یو ناتال لیاز من دن بعد
 خچهیکتاب تار یکه تو ییزایداشته باشم و از چ یخصوص ایبود که با حاکم جلسه نی. البته درستش امافتادی

 .خونده بودم بهش بگم

تعلق  ییزداای به هانبودم. بلکه حلقه دیجد یکتاب نوشته شده بود، درواقع من ملکه یکه تو یقیوجود حقا با
 چه. بچشم رو بودنطعم ملکه خواستیشاهزاده بودن. اگه بخوام صادق باشم، منم دلم م هایداشت که نواده

 یمن بودم که برا نیو همچن دادمیم وندیرو به هم پ زدایمن بودم که ا نیکه دوست نداشته باشه؟ ا هکسی
 !از اونا کدومچیلرد اقدام کردم، نه ه هیحمله عل

 باشونیسرسبز و ز ینایسرزم یبود، تا ابد تو ایگهیو اوضاع طور د شدیبه خودشون سپرده م زچیهمه اگه
 نشستنیو فقط عقب م شهیتباه م شونیو زندگ رنیمیارن مد چارهیعده آدم ب هینداشتن که  یو کار موندنیم

 بهتر؟ نیا از یبه اونا نداشت، چ یتا از مردم خودشون محافظت کنن. لرد هم که کار

شکل غارت بشن. مردم  نیکه قرار بود به بدتر گهید ینایو مردم سرزم دادمیرو نجات م نمیمردم سرزم دیبا من
 دادمیبود. اجازه نم یبراشون کاف طشرای اون یتو کردنزندگی سالداشتن؛ ده یتسخ طیهانه واقعا  شرا یچارهیب

 .من خواهد بود شمنداشت، مطمئنا  د یقصد نی. هرکس چنرهیحلقه رو ازم بگ یکس

*** 

 کل یدانا

 یامقرارگاه نظ یو درحال استقرار تو دهیرس ایکتوریجادوگرها، به و نیسرزم الن،یکه از تا ییروهایو ن سربازا
 .کردنمی وصداسر یبودن، حساب

بودن که  ایچارهبی پوشکهنه یخدمتکارا ۀاونجا یای. تنها ناراضدنیرسمی نظربه یاز نقل مکانشون راض یهمگ
که  اومدنیمنفور به حساب م ینانوشته افراد ینیقوان یچون بر مبنا گرفتن؛یمورد آزار قرار م یبه هرصورت

 یزخم ینبود و با وجود دستا اعتراضی گونهچیه جای که درهرحال. بدن پس تقاص دهنکر  گناه خاطربه ستیبایم
 .کردنیمونده بودن و کار م بندیدستورات پا یبه اجرا ف،یو بدن کبودشده و کث

 اتاق طرفاونجا رو ترک کرد و به یاهوینگاه گرفت و ه یشده بود، به سرد رهیخ نییدَکَل به پا یکه از باال دراک
 .رفت مخصوصش
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نور آفتاب به برفا بتابه. در اتاق  دادیاطراف قصر اجازه نم یهوا یشگیهم یبرف قطع شده بود؛ اما گرفتگ بارش
 :داد سوق طرفشبود، با ورودش نگاهش رو به ستادهیمنتظر ا نهسیبهدست نیرو باز کرد و وارد شد. کاتر

 ؟ییچرا تنها -

 .فرستادم دنبالش -

 ؟قابل اعتماده یمطمئن -

 !ونهیبهم مد یمن کنه. حساب ی. اون حاضره خودش رو فدادمیخریرو به جون نم یخطر نیاگه نبود چن -

 .ازش گذشت یکه بشه به راحت ستین یزیچ کنن؟یازش استفاده نم هیچرا بق ،یزنیکه ازش حرف م یطلسم -

 :گفت و رسوند حداقل به رو اشفاصله دراک

هم فراموش شده. من  زایچیلیشده. خ یمخف زایچیلیخ کنهیه هم وصل مما رو ب یکه همه ایگذشته یتو -
 .نزدم یحرف کسچیو درموردش به ه دونهمی طلسمکه از اون امیتنها کس

 :دیصورت دراک رها کرد و پرس ینفسش رو تو نیکاتر

 ؟یچرا تا االن ازش استفاده نکرد -

 .دمیم رو از دست ماز قدرتا یلی! خیداره کت ینیسنگ بهای طلسم اون -

 .ـلقه کرد*حـ نیرو دور کاتر دستش

 ؟یبهاش رو بپرداز یخوایپس چرا االن م -

 .یخوایرو بکنم که تو م یکار خوامیکه کنار تو باشم. چون م نهای خاطرفقط به ست؟یواضح ن -

 :دورشدن نکرد یبرا یپوزخند زد؛ اما تالش نیکاتر

 .یارمی دست به قدرتات از تربا ارزش یزچی طلسمن او یدراک. تو در ازا ستمیمن بچه ن -

 :برد نیینگاهش رو پا دراک

 بدم؟ یبه خودم سخت قدرنینجات ادوارد ا یشم و برا کیطلسم رو با تو شر دیچرا با صورتنیدر ا -

 :دیدندوناش غر یو از ال دیدراک کوب ینهیبه س ایضربه یعصب نیکاتر

 !یمن عاشق ادواردم لعنت -

 :دستش رو باال برد و گفت هی دراک.کرد قطع رو اشوندر مکالمه یصدا

 .آروم باش خبیلیخ -

 :ادامه داد سپس

 .تو ایب -
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چپش  یابرو یرو یمیخراش قد ای زخمهی یکه موهاش تا ته کوتاه شده و جا یحرف، مرد جوان نیدنبال ا به
 .فرود آورد قلبش گذاشت و سرش رو یوارد شد. مشتش رو رو کردیم ییخودنما

 .کردم فیکه برات تعر یلوگانه؛ همون نیا -

 :گفت و برداشت قدم سمتشبود، به انیهمچنان توش نما تیکه آثار عصبان یبا صورت نیکاتر

 !ادیسرت م ییچه بال دونمیوگرنه نم ؛ینکن دمونیناام دوارمیخوشبختم لوگان. ام-

 .نزدن تا کامال  خارج شد یحرف کدومچیه رفت. رونیبه دراک انداخت و ب ینگاه حرفنیاز ا بعد

 ؟یو کجا بر یکن کاریچ دیکه با یدونیم -

 .مونمیمنتظر م دیکه گفت جاییو همون ارممی دست به درختو اون یرهیبله قربان ، هرطور که باشه ش -

 .روت حساب کنم تونمیکه م دونمیخوبه. م -

*** 

 یاز سوزش محسوس پوستش کالفه شده بود زرهش رو باز کرد و گوشه هکحالیدر هیفاصله از بق یبا کم رایساف
 .زدینبض م یدوونده بود و کم شهیعفونت کرده باشه، به اطراف ر نکهیرو کنار زد. مثل ا اشقهی

 ه؟یچه کوفت گهید نیا -

فسش رو احساس نکرد. ن یلمس درد نیپوستش تماس داد، اما از ا یرو یسرانگشتاش رو با قرمز یآروم به
 .دیفرستاد و دوباره زرهش رو پوش رونیب

 .دید الوسای کردنبرگشت، اونا رو در حال جمع هیبق شیپ یوقت

 ؟ایآماده را؟یساف یکجا بود -

رو که درحال  لیشده. جلوتر رفت و نگاه دن دهپریرنگ یاحساس کرد کم یرو تکون داد؛ اما ناتال سرش
 .دیمون سمت کشبود دنبال خودش به ه شآتی کردنخاموش

 ده؟یحالت خوبه؟ چرا رنگت پر -

 .خوبم ستین یزیچ -

 ...انگار یول -

 .نگران نشو خودیب ،یخوبم ناتال -

 .کردینگاه م رایهمچنان به ساف لیو ازش دور شد؛ اما دن دینپرس یزیچ گهید حرفنیا با

 و؟یآنتون میبر ییهوا میتونیاز راه رو م گهیچقدر د -

 .رفت ییهوا شهیتا شب م میبر وقفهیاگه از االن ب -
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 م؟یو ادامه بد میو اگه شبو هم موندگار نش -

 .میساکن بش ییجا دمدهیتا سپ دی. حتما  بامیشبونه توش حرکت کن میتونیجنگل خطرناکه. نم نینه، ا -

 :موضوع بود گفت نیاز ا شیناراحت یدهندهکه نشون یبعد از مکث رایساف

 .میفتیپس راه ب -

 .لیپشت دن ویشد و آنتون گائلیسوار ا ،یپشت سر ناتال دشخو

 .آسمون، بر فراز جنگل پرواز کردن یراه افتادن و تو به

که رو به  ییدرختا کرد؛یپاشون نگاه م ریز یگره زده بود، به درختا یدستاش رو دور ناتال کهیدرحال رایساف
 .کردیدرختا رو تار م رتصوی ابر رنگکم هایعبور توده یزردشدن گذاشته بودن و گاه

نشون بده؟  یچه واکنش ارهیتالش کنه اون رو از چنگش درب یزدیحلقه بود، که اگه ا ریهنوز هم درگ فکرش
متعلق به خودشون بود و ممانعت  هاییهیارث هاحلقهنیا ی. از طرفرهیپذیرو نم یزچینیکه هرگز چن دونستیم

 .دشیمحسوب م یدزد جورهی دادنشاز پس

 گهیو در سمت د شدیبه صلح و سازش م قیتشو یشده؛ در طرف میذهنش به دوقسمت تقس کردیم احساس
 .موندیباهاشون دوست م ستیبایکه موقتا  م یدشمنان شدن؛یم فیبراش مثل دشمن تعر زدایا

جدا بشه؛ از بدنش  کردیم یسع ایهیشد. سا نینفسش سنگ ایلحظه یتموم تنش مورمور شد و برا ناگهان
تو  یی. سپس صدادیند یزیاتفاق نشد و چ نیمتوجه ا کسچیاما موفق نبود و دوباره به بدنش برگشت. ه

و  کننیحکومت م لقهح بدون هاستقرن دیشا ای هاسال االن اوناست؟ حق هاگفته حلقه یک»سرش گفت: 
و خوشحال بودن. اونا  گرفتنیم اونا جشن شدیلرد خرد م یضربات سربازا ریکه تنِ تو ز یخوشبختن. وقت

 گرفتنفکر پس یحت یاجازه بد دی. نباکننیرفتار م هازادهلیخدمتکاراشون مثل اص حتی که خوشبختن قدراون
 «!؟یکتاب بزن یمطالبِ تو اوناز  یحرف دبای چرا اصال  . بگذره سرشون از حلقه

اگه بخوان حلقه رو  ی. حتشنیانه باهات متحد م! اونا دارن صادقرایساف»شروع کرد:  ایگهید یصدا بالفاصله
و  یلرد رو شکست بد یخوایتو داره؟ تو م یبرا یتاهمی چه بودن! ملکهیرو از دست نداد یزیچ رنیازت بگ

و تا ابد  یگردیخودت برم نیسرزم. بعدش تو به کننیاونا هم دارن کمکت م ،یمردم رو از دستش نجات بد
 «!ستیاخالق تو ن یتو طلبیسلطنت را؟یبهتر ساف نیاز ا یچ گهیثل قبل. دبود؛ درست م یخوشبخت خواه

 .کرد ترمحکم یو دستش رو دور ناتال دیکش یقیفکرا آزاد بشه. نفس عم نیسرش رو تکون داد تا از ا رایساف

 .چنددرخت مستقر شدن نیاستراحت شبانه ب یهوا پرواز کردن و برا یکیگفت تا تار ویکه آنتون طورهمون

 :گفت لیروشن کردن. دن یشینبود. آت یو نگهبان یداریبه ب یازیپس ن دن؛یخوابیم ارهوشیمهیاژدهاها ن چون

 .میشام شکار کن یبرا میبر ایب را،یساف -

 .میباش تا ما برگرد ویآنتون شیپ جانیتو هم یباشه. ناتال -

 :گفت یبا لحن شوخ یاز رفتن ، ناتال قبل
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 ن؟یریسفارش بگ نیخواینم -

 :کرد و جواب داد میباالرفته در برابرش تعظ یبا ابروها لیو دن دیخند ویآنتون

 د؟ییفرمایم لیامشب م یرو برا یمن! چه گوشت یاوه بله بانو -

 :گفت نهسیبهنازک کرد و دست یپشت چشم یناتال

 !یشکار کن یداشته باشه. البته اگه بتون یذیآهو گوشت لذ کنمیخب ، فکر م -

 !یبانو ناتال نیکن و ببصبر  -

 ویشدن و رفتن. آنتون لیتبد رنگیرهیبزرگ و ت هاینهیدر هوا به گرگ یاشاره کرد و هردو با جهش رایبه ساف سپس
رفتن اونا رو با چشم  ریکه مس یبه ناتال رهینشست و دستاش رو پشت سرش ستون بدنش کرد، خ نیزم یرو

 :گفت کردیم بیتعق

 .کنن دایپ یخوب یباشن و غذاها یاهرم یایشکارچ دوارمیام -

افتاد و  وآنتونی بندچشمش به گردن کهیبازدمش، درحال فرستادنرونیگرفت و بعد از ب رمسی نگاه از اون یناتال
 .نشست نیزم ی، مقابلش رو«!ادمی نظربه ترجذاب بندگردنچقدر با وجود اون»از ذهنش گذشت 

 .حساسنیلیصاحباشون خ یاونا رو یدونیم زدم؛یاژدهاش نم یرو جلوحرف  نیتو بودم حداقل ا یاگه جا -

 :انداخت و گفت کلیبه چشمان براق ما ینگاه ویآنتون

 گم؟یم یمن چ شهیناراحت شده باشه. مگه متوجه م ادنمی نظراما به -

 ؟یدونیاز اژدهاها نم یچی. تو، هشهیالبته که متوجه م -

 .بهشون نداره ایعالقه ادیز یکس کنمیم یکه من زندگ ییجا -

 :گفت یزیبا ت یناتال

بهتون حمله  دی. شاستننی شدهرام شون. اژدهاها وجود دارن و همهدیبدون شتریب دیپس با ادیاگه بدتون م -
گوشت  مشتهی مونهیکه ازتون م یزیحتما  تنها چ دیندون یچی. اگه هنیباهاشون مواجه شد روزیهی ایکردن 

 !ستخاکسترشده

وارد قلمرو  اژدهاییچیه دنیدارن و اجازه نم یاطالعات جامع یمرز ینداره. نگهبانا یاطالع کسچینگفتم که ه -
 .دونممی شوندرباره یبشه. منم کم

 :سرش رو تکون داد و اون دوباره گفت یناتال

 ارن؟یبه دست ب یخوب یگوشت شکار توننیم ،ینگفت -

 .دمدی حالبهه تاک هیایشکارچ نیبهتر لیالبته! دن -

*** 



 

 
207 

و دوباره به هوا  ذاشتیم نیزم یکه رو هرقدمی با. بشه قدمهم لیکرد تا با دن شتریسرعتش رو ب رایساف
ادامه  دنیفاصله به دو کمهیآورد و با  نیی. پس دوباره سرعتش رو پاشدیتار م یو کم دیلرزیم دشید د،یپریم

 .داد

 زشونیت یدندونا یاز ال ی. با هرنفس بخارکردنمی رد رو وبرگاا و شاخو درخت دنیکشینفس م یبه تند هردو
فاصله  ینشسته بودن حساب یو ناتال ویکه آنتون ییبود. از جا شونیدرون یگرما یدهندهکه نشون اومدیم رونیب

رو  سرعتش یکه جا خورده بود، به سخت رایو جلوش متوقف شد. ساف دیچرخ یناگهان یبا حرکت لیداشتن. دن
 :گفت زدمی نفسنفس کهیرو باطل کرد و درحال لشی. بعد از چندلحظه تبدستادیمهار کرد و ا

 ؟یدن یکنیم کاریچ -

 ِ نور کم  یتو یمعمول یگرچه اونا بهتر از انسانا داد،می نشون ترو جنگل رو روشن کردیم یکامل پرتوافشان ماه
 .دنیدیم

 :رفت و گفت ترکی. نزدرفتیم نییبلند و تند، باالوپا یاز نفسا اشنهیدراومد. س شیهم به شکل انسان لیدن

 .باهات حرف بزنم خوامیم -

 !خطرناکه نجایرفته؟ ا ادتیرو  ویآنتون یحرفا نجا؟یاالن؟ ا -

خطر اطرافش قائل بشه. سر  یبرا یتیبخواد اهم اومدنمی نظربود و به شهیاز هم تریجد لیدن یچهره اما
 .بده هیدرخت تک یتنه به تا داد هلش عقب به و رفتگ رو اششونه

 .فتهیتو ب یبرا یاتفاق ذارمیباشه، من نم ییچه خطرا ستیمهم ن را،یبهت گفتم ساف شمیچندسال پ -

 ترنییرو به درخت چسبوند و سرش رو پا اشگهیدست د لی. دنکردینگاه م بشیدر سکوت به رفتار عج رایساف
 :برد

 ؟یسؤال جواب بد هیبه  یتونیم -

 تو حالت خوبه؟ -

 :زد و گفت یشخندیر لیدن

 !بپرسم دیمن با نویا -

 .شد قیکرد و به صورت متعجبش دق مکث

 ادته؟ی ،یگفت یزچیهی ناتالی به امکلبه یتو شیچندوقت پ -

 به سرت خورده نه؟ یزچیهی -

 .جواب سؤالمو بده -

 .ست بشنوهتون یبه راحت لیشد و دن شتریب رایقلب ساف کوبش

 .ادمهیآره...  -
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 :موندیدور نم رایمکث کرد. آهنگ تند کوبش قلب اون هم از گوش ساف یکم لیدن

 ؟یهنوز سر حرفت هست -

 :دیرو پر کرد. نال رنگشیآب یچشما لیدلیب اشک

 !یدن -

 :سرش به درخت چسبونده بودو مشت کرد و خودش جواب سؤالش رو داد یکه باال یدست

 .نه -

 :که حاال صداش هم به لرزه دراومده بود گفت رای. سافستادیو پشت بهش ا گرفت رو

 !درکم کن کنمی. خواهش مستمین یخوب طی! من االن تو شراسترمنصفانهیغ یلیخ نیا -

 :گفت یعصب یبرگشت و کم سمتشبه

 اره؟بی وجوداحساست نسبت به من به یتو یرییتغ دیبا طیواقعا ؟ چرا شرا -

 .انداختیم رایبه دل ساف یشتریهراس ب نینادر بود و هم یلیخ لیورت دنتو ص حالتنیا

 ...بدم حیبذار برات توض -

 :دیپر کرد و حرفش رو بر قدمی با رو اشفاصله لیدن

 !یمنو دوست نداشت وقتچیکه بخوام از دهن تو بشنوم؛ اما تو گوش کن. تو ه ستین یزیچ نینه... ا -

 .شکستیسکوت اطراف رو درهم م یکرده بود و به خوببه پا  ییقلباشون غوغا یصدا

 ...اشتباه یدار -

 :دیهم حرفش رو بر باز

 درسته؟ ؛یتوجه لئو رو به خودت جلب کن یخواستیتموم مدت فقط م دمتیکه دوباره د یاز وقت -

 سیبا شست دستش رد خ لی. دنستادیچشم دوخت و قلبش از حرکت ا لیبه دهن دن زدهرتیو ح شوکه
 :داد ادامه قبل از تربم و ترصبرکردن آروم یو بعد از کم دیکش یقیرتش رو پاک کرد. نفس عمصو

 .که ازش سوءاستفاده شده یرو داد یفقط به من احساس ابزار -

 .ناباورانه سرش رو به اطراف تکون داد رایساف

 .شنومیقلبتو م یمن صدا ست،یبه انکار ن یازین -

 ل،یقبل از تبد بارنیآخر برای دارشدورگه و خش یرو به خودش گرفت و صدا شاینهیگرگ ییبرق طال چشماش
 :رو پر کرد رایگوش ساف

 !نفر دوم بشم متنفرم نکهی. از اینکرد نیگزیفقط ممنونم که منو جا -
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*** 

 ییبایشده بود که به ز لیتبد ایگداخته یبه زغاال شیآت هایخواب بسته شد. شعله ینفر برا نیآخر لیدن چشم
 .کردیو گرماش رو به اطراف پخش م دیدرخشیم

. دود دیرسمی نظربه ترواضح هیاز بق رکایرجیج یو صدا دیرسمی گوش به جنگل کنارواز گوشه یمختلف یصداها
وارد  یو به آروم دیدورش چرخ یرفت. کم راسافی طرفبه میو مستق دیدر هوا چرخ داریدنباله یرهیسرخ و ت

 .قلبش شد

کنه. در عالم خواب  داریرو ب یاز گلوش خارج شد که نتونست کس یآروم یبدنش به انقباض دراومد و ناله تموم
متوجه  یاما باز هم کس د؛یاز قبل نال ترواشیبه قلبش وارد کرد،  یفیآهسته دستش رو باال برد و فشار ضع

 .نشد

 .دوباره آروم گرفت و بدنش دیزد و درخش یحلقه برق نیکامال  وارد قلبش شد، نگ یوقت

*** 

 کدومچیرو رو کرده بود که انگار قرار نبود ه یبهتر یحقه بارنیکرد. ا دنیچشماش رو باز کرد و شروع به خند لرد
 .ازش باخبر بشن ایزود نای به هااز بچه

*** 

 بد الحاون ی. سوزش پوستش کمتر شده بود. معندشیفهمیداشت که نم یاحساس بد رایروز بعد ساف صبح
 .جیگ یمعذب بود و کم دا  یشد شبید انیهم از جر ی. از طرفکردنمی درک رو

 کینزد لیجلب توجه لئو به دن یواقعا  ناخودآگاه برا یعنینه؟  ایدرست بودن  لیدن یحرفا اینبود که آ مطمئن
 شده بود؟

 !وجود نداشت ییلئو گهیداره؟ د ایدهیباشه چه فا قتحقینیاگه ا یحت

خوددار  یلیکنه. تا االن هم خ هیبلند گر یبا صدا خواستیناراحت شد. دلش م شیاز پ شیمرگش ب یادآوری با
 .دیجوشیوجودش م ی. االن فقط حس انتقام بود که توموندیخوددار م دیبوده و با

 و هگرفت نظربود و به کلیگردن ما یرو نِ زی کردنانداخت؛ در حال محکم لیبه دن یرو بلند کرد و نگاه سرش
 .که گفت اعتقاد داشت ییزایبه چ رایاز ساف شتری. انگار خودش باومدمی ناراحت

 شیشگیهم یایموند. به دلگرم رهیهمچنان بهش خ راسافی شد، توچشمچشم رایبرگشت و با ساف ایلحظه یبرا
 ررسینگاه گرفت و از ت لیبذاره؛ اما دن ونیاحساس بدش رو باهاش درم خواستیداشت و دلش م اجیاحت

 .بذاره شپی پا کردنشواسه آروم شهیچشماش خارج شد. قرار نبود مثل هم

 ینابود طورنهمی بود؛ پدرش دادنازدست ریهم همچنان درگ یناراحت بودن، ناتال ویاز آنتون ریهمه به غ حاال
 .که براش مملؤ از خاطرات گوناگون بود ایدهکده

 .شده رهیبهش خ یاز ک دونستی. نمدیذش رو متوجه خودش دچشم دوخت و نگاه ناف ویو به آنتون دیکش یآه
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رو  یفی. ککردیرو حاضر م گائلیرفت که داشت ا ناتالی طرفداد و به رنگیلبخند جذابش رو با لبخند کم جواب
 یداد و مشک آب رو برداشت تا چندجرعه بنوشه. بعد از خوردن وقت یداخلش بود به دست ناتال لشیکه وسا

 :دیپرس گردوندیبرممشکو سرجاش 

 ؟ینداشت ویبا آنتون ایمکالمه شبید -

. سرش رو آهسته تکون داد و دوباره رو دشیبود انداخت؛ اما ند ستادهیقبال  ا ویکه آنتون ییبه جا ینگاه یناتال
 :گفت رایبه ساف

رو  حرفیچیو ه کنهیفکر م ارهیکه به زبون م ایهرکلمه برای. صحبتهخوش و زبونچرب یلیاعتراف کنم خ دیبا -
 ...زنهیحساب نشده نم

 :مناسبش، ادامه داد یدر جا رایساف فیجاکردن ک یبرا یاز مکث کوتاه بعد

 .منصب هنوز جوونه نیا ی. برانیاز افراد مخصوص شاه مارت یکیسن شده  نیبا ا نهیهم یفکر کنم برا -

 :کرد دییهم تأ رایساف

 !اوهوم -

 ه؟بدی آدم نظرتبه -

 .نشونم نداده یبد زیه که چحلق -

 یعبوس سر کنه. ناتال یچهره نیافتاد که کال  قصد داشت امروز رو با هم لیدوباره نگاهش به دن حرفنیاز ا بعد
 !وقتچیبوده؟ ه یبودش ک دهیناراحت د قدرنیکه ا یبار نیبود. آخر بیرو گرفت. براش عج رایهم رد نگاه ساف

 .نیبود ختهیهردوتون به هم ر نیبرگشت یافتاد؟ وقت یقچه اتفا شبیشما د نیب یراست -

 :انداخت و گفت نییسرش رو پا رایساف

 .با هم دعوامون شد -

 اد؟یاز من برم ی! خب، کمکل؟یدعوا؟ تو و دن -

 .نات جمیخودمم هنوز گ -

 !ن؟ینکنه به هم زد نمیبب -

 :و گفت دیکش یدوباره آه رایساف

 .دونمینم -

که  ایرابطه یبده؛ برا یکرد بهش دلگرم سعی اشبه بحثشون ادامه نداد و با فشردن شونه نیاز ا شتریب گهید
 .شروع نشده قرار بود به آخر برسه

 .به عقب برگشت عیو سر دیکه درست پشت سرش بود، به هوا پر ویآنتون یصدا دنیشن با
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 ست؟آماده زچیهمه -

 !ویآنتون می: پوف! ترسوندرایساف

 :و گفت کرد یجذاب یخنده

 .خوامیمعذرت م -

خبرمون  توننیم شدیم کیاز اطراف بهمون نزد یاگه خطر طورینیپرواز کنن، ا گائلیو ا کلیآره... بهتره ما -
 .کنن

 .میپس حرکت کن -

 یباال کلیدستور پرواز داد، پشت سرش هم ما گائلیهم موافقتش رو با تکون سرش نشون داد و به ا یناتال
 .دید به هوا پربزرگش رو باز کر 

مستقر بشن و  گهید جایهیصبحانه  یگرفتن برا میاحتمال داده بودن که افراد لرد دنبالشون باشن، تصم چون
 .نمونن جاهی نیاز ا شتریب

 :قرار گرفت و گفت رایکنار ساف ویشروع به حرکت کردن، آنتون یوقت

 نم؟یحلقه رو بب تونمیم -

شد تا  قیچشم به حرکاتش دق یاز گوشه لیبه سمتش گرفت. دندست راستش رو  یبعد از مکث رایساف
 :لبخند زد ییبایرو گرفت و به ز فشیو ظر دیمحترمانه دست سف وی. آنتوننهیحلقه بب دنیواکنشش رو از د

 .باستیز یلیخ -

 دز یرفت. حدس م نیکامال  از ب رایساف دیدر سر نداشت و ترد یبد تیپس ن نه،یحلقه رو بب تونستیم اگه
 :آورد و گفت رونی. دستش رو از دستش بکردینم یرو معرف یبشه، حاکم قطعا  آدم بد طورنیا

 هستن؟ زدیهمه ا نتونیسرزم یتو -

 :جواب داد دیرسمی نظرخوشحال به رایبا ساف یکه از بازشدن بحث ویآنتون

 .تفاوتنباهم م روشونیقدرت و ن زانیم یهستن که تو زدیاز مردم ا یلیخ ینه همه؛ ول -

 که حاکم شده؟ ترهیاز همه قو نیشاه مارت یعنی -

 .آره -

 :بلند شد یاعتراض ناتال ی. صدادنیرس یبعد به درخت قطور و بلند یکم

 .مگرسنه واقعا   من هابچه -

 .میو صبحونه بخور میبمون جانهمی منم نظربه -

 .موافقم -
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به  ایضربه. رفت سمتشعبوسش گفت و به یچهرهنیبه ا ییلب ناسزا ریاخمو کرد. ز لیبه دن ینگاه سپس
 :دیجا خورد و ابروهاش باال پر لیکه دن دکوبی اششونه

 !؟یناتال یکنیم کاریچ -

 :و گفت دیخند زیر یناتال

 شه؟یم دایواسه صبحونه پ یزچی درخت اون باالی نظرتبه -

 .غذا خورد شهیاونجا هم م م،یتا زودتر برس میبه نفعمونه که توقف نکن -

 .: بسپارش به منرایساف

و باال رفت. بعد از  دیدرخت دو یتنه روی سرعتبه یکوتاه نگاهمنی با هم اون رفت، نشونه طرفشبه لیدن نگاه
از حد  شیب ی. چشمش به لونهدیود رسب اومده وجودبه هاشاخه ونیکه م یایخال یعبور از چندشاخه به فضا

 :کرد زمزمه. داشت قرار داخلش تخم تاافتاد که سه یبزرگ

 !من یخدا -

 یروشن هایکه لکه رنگرهیتخم شترمرغ و ت یبه بزرگ ییاز تخما رو برداشت، تخما یکیوارد لونه شد و  اطیبااحت
 :اومد نییاز پا یناتال صدای. کرد لمس رو اشو پوسته دی. دستش رو روش کشکردیم ییروش خودنما

 را؟یساف یدید یزیچ -

 :و تخم رو نشونشون داد ستادی. مقابلشون ادیدو نپایی درخت از دادنجواب یلبخند زد و به جا هارادیب

 .دینیرو بب نجایا -

 :گفت یجد لیدن

 .اژدهاست هیتخم  نیا -

 نجاست؟ی: اژدها؟ چطور اویآنتون

 .هست باالهم اون گهید یچشه؟ دوتا نجای: مگه ارایساف

 .: ممکنه والدش سر برسهویآنتون

خوردم فراموش نکردم. با  شپی هارو که سال ی. هنوز طعم اونمیو بر مبرداری هم رو دوتااون نیای: پس بیاتالن
 .واسه صبحونه فکر کنم ایگهید زیبه چ تونمینم گهید نایوجود ا

 .ی: باهات موافقم ناتالرایساف

 :کرد و متفکرانه ادامه داد یاخم

 .بود ایمتعلق به چه نژاد و گونه ستین ادمیاما  دم؛ید کتابهی یتو رو قبال   یتخم نیچن ریکه تصو ادمهی -
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 رنگرهیت یتخما زخیشب ینوشته بود اژدهاها جاییهی ادمهی. خوندمیکتابخونه درمورد اژدهاها م ی: منم تویناتال
 .ذارنیم

 ز؟خیشب -

رو از  رشی. شمشدیور خودش چرخد ینگران و تدافع یسرش رو رو به آسمون بلند کرد و با نگاه لیدن ناگهان
 :آورد و گفت رونیغالف ب

 ...سمتمون، مواظب ادیداره م یزچیهی-

 یدرخت یرو ینامرئ زچیهی کنه، کامل رو اشجمله نکهیذهنش متوجه شده بود؛ اما قبل از ا یتو کلیاخطار ما از
هوا  یبرگا رو هم کند و تو شدنشدهیافتاد. همراه کش نیشد و به زم دهیقرار داشت کش شونیکیکه در نزد

 .دنیکش رونیبرو  راشونیهم شمش یو ناتال وی. آنتوندنیدینم یچیپراکنده کرد. ه

 ه؟یچ گهید نی: ایناتال

حمله فرود اومدن و  یبرا گائلیو ا کلیشد. ما داریروبروشون پد رنگیاهیس یاژدها دفعههیبعد  چندلحظه
 .رفتن طرفشبه

 :جلو رفت. داد زد عیانداخت و سر به تخم اژدها ینگاه رایساف

 !دی... صبر کندیصبر کن -

دستش  لیکه دن رفتیهمچنان جلوتر م رایکردن. ساف یننشیاژدهاهاشون رو وادار به عقب عیسر یو ناتال لیدن
 :رو گرفت

 ؟یریم یکجا دار -

 .دیغر کرپیغول اهیس یاژدها

 .رهیپس بگ نویهم خوادی. ملیتخم مال اونه دن نیا -

 :دیو جلوتر رفت. دست آزادش رو بلند کرد و داد کش دیکش رونیدستش رو ب سپس

 .برش گردونم خوامی... منیآروم باش. بب -

و  دیچرخ رایاما ساف د؛یجلو دو لیاسمشو صدا زد. دن دهیترس یبرد. ناتال کیتخم سرش ر رو نزد دنیبا د اژدها
 .شد شدنشکیمانع از نزد

 یبی. احساس عجگرفتیاژدها نم اهیس یهم نگاه از چشما لحظههیگذاشت.  نیزم یخم شد، تخم رو رو آروم
 یمعطل کرد. اژدها هم انگار سحر چشما شتریب ستادنایصاف یکرده بود و برا داپی کردنشنسبت به طرز نگاه

 بهش چشم دوخته بود. رهیخشده و  دیدرخشیحلقه که داخلشون م یرویو برق سبزرنگ حاصل از ن رایساف
 :شجاعتش متعجب شده بود و نگران آروم گفت نیاز ا یناتال

 !عقب ایتو رو خدا ب ؟یکنیم کاریچ یدار -
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 ناتالی که کنه لمس رو اش. دستش رو آهسته باال برد تا پوزهکردینگاه م رهیبه حرفش همچنان خ تیاهمیب
 :دیکش غجی زدهوحشت

 !نه -

شد و سرش رو بلند  ی. اژدها دوباره عصباندیبه عقب چرخ عیو سرتمرکزش به هم خورد  رایرصدا ساف نیا با
فرستاد که البته  راسافی سمتبه رو اشآزاردهنده اریاز حد بلند و بس شیکرد، دهنشو باز کرد و اصوات ب

 کهحالیدر صحنهنیا دنیبا د وی. آنتونتزد و محکم گوشاش رو گرف غیج رایقرار داد. ساف رتاثی تحت رو شونهمه
به سمت مخالف  یبلند ادیگوشاش درحال انفجاره، دست چپش رو باال برد، مشت کرد و با فر کردیاحساس م

 .دیکش

بزرگ و قطور درخت کنارش خم شدن و محکم به سر اژدها ضربه وارد کردن و کنارش زدن. خودش  هایشاخه
 .دیهم از درد گوشش نال

 .ار گرفته بوداصوات بلند قر  ریتحت تأث رایاز همه ساف شتریب

 .کرد دورش کنه یو سع دیرو عقب کش رایساف یبازو دهیترس یحمله جلو رفتن، ناتال یدوباره برا گائلیو ا کلیما

و در شب  یکه در روز نامرئ ییگفت؛ اژدها یبود که ناتال یزخیشب یهمون اژدها نیاومد، ا ادشی باالخره
اصوات  دیتول ییتوانا افروزیدر کنار آتش نیود. همچنب صیقابل تشخ یبه سخت اهشیو س رهتی رنگ خاطربه
 .رو ناشنوا کنه یهر جاندار تونستیرو داشت که م ایآزاردهنده اریبس

 یحال بازوش رو از دست ناتال نیمقابلش تار شده بودن. با ا ریو تصاو دیشنیاطراف رو درست نم یصداها
 .دیکشیو گوشاش سوت م رفتیم جیکه گ گذاشت شیشونیپ ی. بالفاصله دستش رو رودیکش رونیب

 ؟یستیخوب ن را،یساف -

 .عقب بکش گائلویا ،یناتال -

 .ببرنش نی! بذار از بایوونهیتو د -

 !! آهش؟یبکُش یخوایم ره،بگی پس رو اشبچه خواستیاون فقط م -

ذاشت و از هم دندوناش رو دور گردن اژدها گ کلیبه سرش فشار داد. در همون زمان ما شتریرو ب دستش
فورا   نهیبتونه بهتر بب دیکه خمارشون کرده بود تا شا ییبا چشما رای. سافدیبلند نال ی. اژدها با صدادشیدر

 :سرش رو باال برد

 !نه -

به دستور  گائلیپرتش کرد؛ اما ا یفرستاد و به کنار کلمای طرفحلقه رو به یرویدستش رو باال برد و ن ارادهیب
 .عقب نشست یناتال

 رای. سافدیافتاد و از درد نال نیزم یداشت، رو یدیشد یزریخون کهیو درحال ستهیپاهاش با ینتونست رو اژدها
تا  دیکرد و اژدها رو در بند کش دنییرو وادار به رو هاییبا قدرتش شاخه وی. آنتونددوی سمتشبه سرعت به

 .وارد نکنه زدیکه مقابل سرش زانو م رایبه ساف یبیآس
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 :گذاشت کلیما یدندونا یاز جاها یکی یبود. دستش رو رو یز گردنش جارا خون

 !ایخدا -

روبروش گرفت و آتش  یِ ناکار و وحش وونیزخم ح یهردو دستش رو باال رایشدن. ساف ترکینزد یو ناتال لیدن
 .مشخص نبود به سمت زخما فرستاد یلیروز خ ییکه در روشنا یرنگیسرد و آب

 شپی لحظهچند وقتی کنه اقدام کردنشدرمان یبرا تونستی. چطور مکردمی نگاه بهش زدهو بهت جیگ لیدن
 !بود کشته بشه کینزد

 .دیچک رایگوش ساف یبهش دوخته شده بود. چندقطره خون از الله یحس چیهیاژدها هم ب بازمهین یچشما

رفت.  یدیوستش رو به سفکه رنگ پ جایی تا کرد، ترمحکم رشیشمش یدستش رو دور دسته یحلقه لیدن
پس روش  شد؛یم یاحساسات عصب نی. از اانداختیبود که هربار قلبش رو به لرزه م یهمون اخالق قا  یدق نیا

 .فتهیرو برگردوند تا چشمش بهش ن

 .رو غالف کرد و به کمکش رفت رشیشمش یناتال اما

رو بند  تیزریهم خون کارنیسرِ جاش. ا گردونممی برش نباش، تبچه نگران. شدم تمتأسفم که وارد لونه -
 یزریتا بهترشدن زخمت درد و خون کنهیاما کمک م ه؛یموقت رشی. درسته تأثدهیم نیو دردت رو تسک ارهیم

 .ینداشته باش

 .لبخند زد یناتال

رو  اییهشاخه ریدرخت برگردوند. با شمش یاز جاش بلند شد. تخم اژدها رو به باال د،یرس انیکه به پا کارشون
 .بود شده کمتر صداها اون ری. تأثدیکش یقی. نفس عمدبری بود بسته وپاشبه دست ویکه آنتون

 .میبر -

*** 

استراحت  یکم یبرا رفتن،می افزاراخون قلمروی به افزاراروح نیدارو از سرزم دیتجارت و خر یکه برا یکاروان
 .طومار شده بود یکاغذا یرو یزیر حال نوشتن چکاروان که وانتِس نام داشت، د سیاتراق کرده بودن. رئ

وانتِس  زیم یوارد شد؛ قارقارکنان رو یاهیچادر کنار رفت و کالغ س یورود یکرد، پرده دنیشروع به وز باد
 .نشست

 ی. قلموهیچ یپرنده نشونه نیزود متوجه شد اومدن ا یلیو به کالغ نگاه کرد. خ دیدست از نوشتن کش وانتِس
رفت. کالغ هم بعد از اون خارج شد و وانتِس دنبالش به راه  رونیقلمدون گذاشت و از چادر ب یدستشو تو

 .افتاد

 یشاخه یکالغ رو خورد،یجنگل که همچنان آثار بارش برف توش به چشم م یتو یریمس کردنیاز ط بعد
 .نشست یدرخت

 !لوگان -
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 :و گفتبه لب نشوند  یشخندیدرخت خارج شد. ر یاز پشت تنه لوگان

 .گذشته یادیوانتِس! مدت ز -

 :رو داد و گفت شخندشیجواب ر وانتِس

 ؟یکن یزیازم طلب چ یباز اومد هچی... روز آره، از اون -

 :گفت یهمراه لبخند لوگان

 .طلبت رو با من صاف کنه! من جونت و نجات دادم تونهینم یچیوانتِس، ه هیچه حرف نیا -

که افتاده...  هیاما اتفاق کرد؛می نابود منو اژدها کاش اون یا دمیم حیترجپس درست حدس زدم. گرچه حاال  -
 ؟یخوایم یچ نمیبگو بب

 .کنهیحرف نزن، ناراحتم م طورینیاوه! ا -

 یزانو زد و چندقطره از محتوا نیزم یآورد. رو رونیرو که از چرم ساخته شده بود از کمربندش ب یکیکوچ ظرف
 .رشد کرد ییبایسبز و ز اهیگ نیاطرافش به سرعت آب شد و از دل زم یچکوند. برفا نیزم روی رو ظرف اون

 :گفت زدهرتیح وانتِس

 ...دارو نیا -

 :و بلند شد دیرو عقب کش یدارو رو نگاه کنه که لوگان ظرف چرم کیرفت و خواست از نزد جلو

از  کمیلیخ اشهاولی مواد بودنکمساخت و  سختی خاطرکه به یدونی... و حتما  مادیخوشت م دونستمیم -
 .اما من حاضرم بهت بدمش شه؛یدرست م دارونیا

 .بود رهیبه گرفتن دارو داشت و فقط به دست لوگان خ یدیشد لیم وانتِس

 ؟یخوایم یدر ازاش چ -

 :گفت بست،یظرف رو م کیو کوچ یدر چوب کهیدرحال

 .راحت یلیخ زچیهی -

 ؟یچ -

 .درخت لونا یرهیش -

 :وانتِس گرد و بزرگ شد یشماچ

 درخت لوکاس به اون جنابیجز عال یکس ارم؟یدرخت رو برات ب نیا یرهی! من چطور ش؟یگیم یدار یچ -
 .نداره دسترسی

 .یوارد قصر بش یتونیم یو به راحت یمعروف تاجرهیوانتِس. تو  یتونیتو م -
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 .ستشدهحفاظتمکان فوق  هیکار امکان نداره. اون تو  نیلوگان ا -

 .یددی رو مکان اون یخب... تو حت -

 .نداشت دهیفا گهیشد؛ اما د یعصب رهیزبونش رو بگ یکه نتونسته بود جلو نیاز ا وانتِس

 .بگردم گهید یکیدنبال  تونمیم یکنیرو نم کارنیاگه ا -

 .کمربندش جا کرد و روش رو برگردوند یرو تو دارو

 یمین یداشت به اندازه اریکه لوگان در اخت ییو مانع رفتنش شد. دارو دینتِس دوچندقدم نرفته بود که وا هنوز
 .راحت ازش بگذره تونستیو نم دیارزیاموالش م یاز همه

 .رو برم و برگردم یسفر تجار نیتا ا یبهم فرصت بد هفتههی دیاما با ارخب؛یبس -

 :لبخند زد و گفت ثانهیخب لوگان

 .منتظرتم جانیهم گهید یهفتههیخوبه. من  -

 .قبوله -

*** 

 رایهمچنان نگران در کنار ساف یغذا بخورن. ناتال دنیبه مقصد رس یگرفتن وقت میکه افتاده بود، تصم یاتفاقات با
 .رفتیراه م

 می. باالخره تصمفشردمی ترو مشت دستش رو محکم انداختیم رایبه خون کنار گوش ساف یگهگاه نگاه لیدن
 :گفت راسافی موقعه؛ اما همونگرفت بهش بگ

 ؟یناتال -

 بله؟ -

 ؟یزد غیلمس کنم ج وونوحی اون خواستمیم یچرا وقت -

 :انداخت و گفت نییسرش رو پا یناتال

 .رمیخودم رو بگ یاومد و نتونستم جلو ادمی یبد یخاطره دفعههیمتأسفم دست خودم نبود. راستش  -

 بد؟ یخاطره -

. میاژدها بود، به محل آموزششون رفت تیترب یدم همراه دوستم که پدرش از مسئوالبو کیکوچ یوقت بارهی -
 یکارا یاز رفتن و تماشا ی. بعد از مدتکردنیبود رام م چموشیلیرو که خ یبالغ یبود که داشتن اژدها یمدت

از کرد و... دهنشو ب هویآروم شد. اونم دستش رو جلو برد و خواست بهش دست بزنه؛ اما  یپدرش، اژدها کم
 .بده انجام تو درمورد رو کارکه نکنه اون هم همون دمی! من ترسدیپدر دوستمو بلع
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 یهم در جواب، دست اون رو به گرم یکه متأثر و متعجب شده بود، آهسته دستش رو گرفت و ناتال رایساف
 .فشرد

 اومد؟ چی اژدها به سر اون -

 .کشتنش -

 ؟یدوستت چ -

 :کرد رو پر یناتال یگلو بغض

 .اون.. شبِ حمله کشته شد -

 :گذاشت اشرو دور شونه اشگهیو دست د دیکش یکدوم شب حمله. آه دونستیم

 .زمیمتأسفم عز -

 .میشیم کیبه مرز قلمرو نزد میدار -

سرِ جاهاشون قرار داشتن.  یمعمول یلیو درختا خ یعاد زچیو بعد به اطراف کرد. همه ویبه آنتون ینگاه رایساف
 .هیچ دونستنیکه نم یداشته باش.. اتفاق یافتاد آمادگ یرفتار کردن تا اگه اتفاق تراطیتبااح

ن. کرد شدناطرافشون ناگهان شروع به خشک یرفت و درختا ترنییگودتر و پا نیکه جلوتر رفتن، سطح زم یکم
از خودشون دفاع تا  دنیکش ریشمش همگی. کردن نگاه برشونو متعجب به دورو ستادیپاهاشون از حرکت ا

 .کنن

اتفاقات  نیا یبه جا دشای تا رفتن جلوتر. اومد باال آرومشد و آب آروم سیپاشون خ ریز یدهیسرد و سرماد خاک
 یبود، درختا دنیکه قابل د ییشد و تا جا ینم دهیاز اطراف شن صداییچی. هننیبب یآدم ایسرباز  ب،یعج

 .دیوشجیم نیکه از زم آبی و داشت قرار شدهخشک

 !کنن؟یم سی! دشمنا رو خن؟یفقط هم ه؟یادفاعی حصار جورچه گهید نی: الیدن

 .دیرسیکه حاال به مچ پاشون م آبی و شدهخشک یجلوتر رفتن. همچنان درختا بازم

 :گفت کردیرو غالف م رشیشمش کهیدرحال یناتال

 !نی... هریبه شمش یازیواقعا که، فکر نکنم اصال  ن -

کردن بلند شن؛  یافتادن. سع نیهم به زم هیخورد و پشت بندش بق نزمی سر با اش،جمله شدناز تموم قبل
تموم  دنیشکنفس یبرا رایآب فرو رفته بود. ساف یانگار قدرت حرکت ازشون سلب شده بود. صورتاشون تو یول

که تونستن انجام  کاری تنها کردن؛رو  شونیسع یهم همه اشونهی. بقدیتالشش رو به کار برد و به کمر خواب
 .بهشون وصل شده ینیسنگیلیخ هایوزنه کردنیبدن. احساس م

 تکون... بخورم؟ تونمیچه خبره؟ چرا اصال  نم نجای: ایناتال

 افته؟یداره م ی: چه اتفاقرایساف
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 :گفت دادیدهنش رو تکون م یبه سخت کهیدرحال ویآنتون

آب... درختاست... حرکت...  نیچرخه... ا یما... م یکه تو رگا هیداره مثل خون انیدرختا جر یکه تو یآب -
 ...... وگر... نهدینکن

 :نگران صدا زد رایبگه. ساف یزیچ تونستینم گهید

 ؟یناتال ل؟یدن و؟یآنتون -

نگذشت که  یادیشد. مدت ز ترنوسنگینی. آب باالوباالتر اومد و بدنشون سنگدینشن ییصدا کدومچیه از
 یانگشتا یهم افتاد. حت یادامه داره. چشماش رو یوضع تا ک نیا دونستیآب رفت. نم ری زسرشون کامال  

احساس رو دارن.  نیهم هم هیبق دونستیو م آوردیحرکت بده. داشت نفس کم م تونستیدستش رو هم نم
سبزرنگ از  ینورانو  لیطو یرشتهحلقه رو به کار انداخت. چهار یروی. نشدنیخفه م رفتیم شیپ طورنیاگه ا

از آب خارجشون کرد؛  عیو سر دیچپی وپاهاشونرفت. دور دست شونیکیحلقه خارج شد و هرکدوم به سمت 
خم شدن و محکم چهارتاشون رو دوباره پرت کردن  هشدخشک یکه درختا دیچندلحظه هم طول نکش یاما حت

 .نتونستن ناله کنن یشد و حت نیآب. آب از خونشون رنگ یتو

*** 

 رایافس

 چه خبره؟ نجای. ادمیشنیم ریبازشدن قفل زنج ی. صداسوختی. بازو و پهلوم مکردممی بودنمعلق احساس

شده بود  دهیچیکه دورم پ ییواقعا  تو هوا معلق بودم. محکم با طنابا کردم،یچشم باز کردم. درست حس م آروم
 کرد،یاطراف رو درک م سختی. ذهنم بهخوردیم به مشامم هیخون خودم و بق یشده بودم. بو زونیآو ایبه چوبه

 .بودم هوشداشتم؛ اما تنها من به یادیدرد ز

 چپیمن طناب یمن رو داشتن؛ اما به اندازه تیاتفاقات گذشته به اطراف چشم گردوندم. اونا هم وضع یادآوری با
 .شده بود دهیچپی هاشونشونه ـغل و دور*ربــینشده بودن. طناب فقط ز

 لیخون دن یو روشن بود. بو کیشد توجهم رو جلب کرد. فضا تار یم دهیکش نیزم یچهارنفر که رو یپا یصدا
. دوباره نگاهش کردم. سر کتفش زخم کنهیم یزریهنوزم داره خون یعنی کردم؛یاحساس م شتریب هیرو از بق

 :داشت. زمزمه کردم یقیعم

 !لیدن -

 زونیکه بهش آو یطناب دفعههیواکنش از طرفش بودم؛ اما  نریتو منتظر کوچک کردمینگاهش م طورهمون
 .دمی. نالنیبودم شل شد و افتادم رو زم

 :کردم حرف بزنم یبلندم کردن. سع یلطافت چیهیب اومدن،می نگهبان و سرباز نظرکه به ییاز آدما دوتا

 .میستیما دشمنتون ن -

 :گفت شونیکی
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 !ساکت شو -

 :شدیج ماز گلوم خار یبه سخت صدام

 ...شدن. ما دشمن یزخم ی... بدجورنیدوستام رو نجات بد کنمیخواهش م -

 :صدا باز گفت همون

 !ساکت شو یریبم یخوایاگه نم -

 ...حلقه استفاده کنم؛ اما یرویبودن. خواستم از ن یهم زخم ویو آنتون یداشت. ناتال یزریخون لیبودم. دن نگران

 !تو انگشتم نبود. نه حلقه

شدن و بازوم رو  یعصب ستادنمینبود. اونا از ا کدومشونچیبه نفع ه نیبودم و ا یکردم. حاال عصبان متمقاو
 .دنیکش

 من کجاست؟ یحلقه -

 :و بانفرت گفت دیدوباره بازوم رو کش شونگهید یکی

 !فطرتپست طانیش فتیراه ب -

 !فطرت؟پست طانیش

دورگه و اخطارگونه  یی. با صداکردمیدونام رو تو دهنم حس مبود. رشد دن دنیدر حال جوش ماینهیگرگ احساسات
 :گفتم

 من کجاست؟ یحلقه دمیپرس -

 :عقب گذاشت یقدم دهیترس شونیکی

 ...من... اون... اون یخدا -

. نیحمله بردم و انداختمش رو زم شونیکیبفهمم به سمت  نکهیشدم و بدون ا لیدست خودم نبود. تبد حالم
 .نداشتم یشوخ کسچین حلقه با ه. در برابر اودمیغر

 ازم گرفت بودنش؟ یو کارساز بدم. به چه جرئت قیعم خراشهیرو باال بردم تا صورتش رو  امپنجه

 :داد زد یکی

 !رنیدوستات بم یخوایصبر کن... اگه نم -

و  نیننگهبانا فرق داشت. چشماش خو یهی. سرم رو برگردوندم. مدل لباسش با بقستادیدستم از حرکت ا و
چرخوند و دستش رو به سمتش دراز کرد. بالفاصله خون  لدنی طرفبود. سرش رو به اهیس هایبدنش پر از رگ
 هوشبه قدریاما هنوز اون د؛یچیاز قبل. صورتش از درد به هم پ دتریشد یلیخ خت؛یر رونیاز زخم کتفش ب

 .رفتم جلو زدهکردم. نگران و وحشترو باطل  لمیتبد عسری. کنم تحمل نتونستم. کنه باز چشم که نبود
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 !تمومش کن... بسه، بسه -

زدم و به زانو افتادم. من  غیبودن. ج ماصلی ضعفبکنم. دوستام نقطه یحرفم اعتنا نکرد. حاضر بودم هرکار به
 .بودم میتسل

 !شیکشیم ی... دارکنمیخواهش م -

 :د. با سر به نگهبانا اشاره کرد و گفتآور  نییبهم نگاه کرد و دستش رو پا ایسردانهلبخند خون با

 .یایبا ما م ایگهید تقالیچیپس بدون ه -

 ی. از تومیافتیدردسر م توی جاهمه خاطرتنزدم. بلندم کردن و با خودشون بردنم. لعنت به تو لرد که به یحرف
 ن،یمع هایبا فاصله مونگهیقصر و طرف د واریکه طرف راستمون د مینگهبانا، عبور کرد سِ یپشت سر رئ ییراهرو
و بزرگ که  کیمختلف و کوچ یاز درختا بودقصر پر  یمحوطه یقرار داشت. پشت ستونا، تو یقطور یستونا

 ییبازیهیبودن؛ نه با  یو معمول یعیطب ن،مارتیبود؛ اما برخالف قصر شاه دهیبه اطراف بخش ایکنندهرهیخ ییبایز
 .یعیفراطب

دوشم نداشتم و لباسم داغون، پاره و  یرو گهی. شنلم رو دسوختیهمچنان م و بازوم دیکشیم ریت پهلوم
 .بود شده آلودخون

 .همسر و پسرش یزادگاه تام و محل زندگ شد؛یم دهید یادزی وآمد. رفتمیقصر شد یداخل یوارد فضا باالخره

سرم رو باال گرفته بودم و به  ورودمون رو اعالم کرد. یکه حاکم حضور داشت، خدمتکار یورود به تاالر اصل یبرا
 گاهیرو که پدر شاهزاده سانسا بود نشسته بر جا یانسالیم رمردی. انتظار داشتم پ کردمیم یدقت اطراف رو بررس

کنارش قرار داشت، با غرور  یصندل یکه رو یو زن بودتخت رو اشغال کرده  ،ایاما پسر جوان و برازنده نم؛یبب
 .کردینگاه م

بودم  دواریزانو بزنم. بازم نبود حلقه، خونم رو به جوش آورد. ام کردن مجبورم و دادن فشار رو امشونه نگهبانا
 :گفت یکه بتونم خودم رو کنترل کنم. پسر با لحن محکم

 ن؟یو از کجا اومد نیهست یشماها ک نمیبگو بب به،یخب غر -

 .هانه نیهستم، از سرزم رایمن ساف -

 .نیطرف لرد فرستاده شد پس حدسم درست بود. شما از -

 .سرشون آورده باشن ییبه اژدهاها افتاد؛ نکنه بال ادمی تازه

 .میکنیلرد کار نم ی. هرگز برامینه قربان. ما از اونجا فرار کرد -

 !داده بهت رو هااز حلقه یکیکه  یکینزد یعوض طانشیاون به قدرچطور حرفت رو باور کنم؟ تو اون -

 گفت؟یداشت م یچ

 .گرفتم شاهکفردری از رو حلقه. من اوندیشما کامال  در اشتباه جناب،یلعا -
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 :شد تریجد

 .هردو حلقه رو ازشون گرفته اهی! لرد س؟یهست یپادشاه هانه؟ چطور ممکنه؟! مگه تو ک -

ه. من کن یرناپذیشکست یرو کرده تا خودشو قدرتمندتر نشون بده و ادعا پراکنیعهشاینی. لرد استین طورنیا -
. ما فتهیهستم. شاه شبِ حمله قبل از مرگشون اونو بهم دادن تا دست لرد ن شاهکیسپاه فردر یدختر فرمانده
 .میو شکستش بد میحمله به لرد آماده بش یرو با خودم متحد کنم تا برا زدایا خوامی. من ممیستیدشمنتون ن

 :فکر کرد و گفت یکم حاکم

 چطور حرفت رو باور کنم؟ -

 .رو بهتون نشون بده قتیحق تونهی. اون مدیا حلقه رو ازم گرفتشم -

 .شده بودن رهخی ما به سکوت در همه. کرد اشاره هااز خدمه یکیسر به  با

 .با حلقه برگشت خدمتکار

که  یرعادیو غ بیعج لیتما هیتونستم خودم رو کنترل کنم. دستام رو مشت کردم.  سختیحلقه، به دنید با
 .افتاده بود انجری به وجودم تو بودم نکرده شحس حالتابه

 .رو به چشمام دوخت. حلقه رو برداشت و تو انگشتش فرو برد زشیت نگاه

 .درمورد ما نشون بده قتویحق دیو ازش بخوا دیچشماتونو ببند -

 .رو بست چشماش

... 

 نگاه دانلود ساخته ومنتشر شده است تیکتاب در سا نیا

www.negahdl.com 

... 

 ینیغمگ یشاهزاده سانسا بود. برخالف ظاهر مغرورش، چشما نیزنِ کنارش چرخوندم. پس ا یرو رو همنگا
تام رو هم خواهد  دونستمی. مشدیخوشحال م یلخی اش،پسر بالغ و بر تخت نشسته دنیداشت. حتما  تام از د

 .هار بی خاطرمدت، به همهنیپدرش رو بعد از ا یبتونه چهره کنمیو فکر نم دید

 :گفت یچشم باز کرد. پس از مکث باالخره

 ؟یتو اونجا برده بود -

 .بله -

. حلقه رو از انگشتش خارج کرد و ستمیازم خواست با اومد،می سمتم به که طورجاش برخاست و همون از
 .گرفت طرفمبه
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 .یبهم حق بد دوارمیمتأسفم. ام یلیخ -

 .رو باال برد و حلقه رو وارد انگشتم کرد دستم

 کنمی. فقط خواهش مدیاز خودتون محافظت کن اه،یدر برابر لرد س دیقربان. شما با میدیما بهتون حق م -
 ...و اژدهاهامون ان؛ی. اونا زخمنیدوستامو نجات بد

 نیا دی. مطمئن باشطورنی. اژدهاها هم همکنهیدرمانشون م عیکه سر میدار یی. داروهادینگران اونا نباش -
 .میکنیون جبران مصدمات رو برات

 :گفت یرو به خدمتکار سپس

 .دکنی درمانش و بدن وشوتا زخماشونو شست دیکمکشون کن -

 :شد و بازوم رو گرفت کمیبا احترام نزد بارنیا خدمتکار

 .لطفا   دییبفرما -

که  یز واکنشنگاه کردم. همچنان ا کرد،ینگاهم م ستادهیبرگشتم و به شاهزاده سانسا که حاال ا بارنیآخر یبرا
. حاال احساس دمیممکن بود داشته باشن، مضطرب بودم. به حلقه نگاه کردم و انگشت شستم رو روش کش

 .حلقه قطعا  مال منه نیداشتم. لبخند زدم. ا یبهتر

*** 

 یکتاری تا کارم شدنبدنم کامال  قابل درک بود. تموم یو کوفتگ میبود هوشیو ب زونیآو روزهی چالاهسی اون یتو
لباس  ی. وقتنهیپوستم رو بب یرو یقرمز خواستمیلباسم نذاشتم کمکم کنه. نم دنیپوش ی. برادیهوا طول کش

 قهینیانداختم. نه، با ا ینگاه امقهیو خواستم پشت لباسم رو برام ببنده. به  ستادمیرو تنم کردم، پشت بهش ا
 .شدیمشخص م

استخوان  ریرو تا ز امقهیکردن و  دایپ شیه حرکت دراومدن، افزالباس، ب یدهیدرهم تن یسمانایحلقه ر یروین با
 .آوردن باال امترقوه

 .بهتر شد حاال

 :وارد اتاق شد و گفت یخدمتکار مرد

 .من یبانو کنمیم یهمراه یشما رو تا تاالر اصل -

 دوستام؟ -

 .اونا هم در حال حاضرشدنن -

حرکت  اصلی تاالر طرفلباسم نکردم. همراهش به یقهی رییبه نگاه متعجب خدمتکار از تغ یرفتم و توجه جلو
که چه  دمیتازه فهم م،یدیبه تاالر رس یپام نره. وقت ریسبزرنگم رو باال گرفتم تا ز یشمی. دامن بلند ابرمیکرد
 .نخورده بودم یزیبود که چ روزهیبهتر؟  نیاز ا یبرامون در نظر گرفته. خب چ یمفصل ییرایپذ
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 دمیفهمیم کردم،یلبخند زد. حاال که دقت م دنمیبود، با د رنگشییم طال*ا*از ج دنیرحال نوشجوان که د حاکم
 !تامه هیچقدر شب

. در برابرشون دمیبه صورت مادرش پاش ی. لبخندستادمیکه خودش و مادرش نشسته بودن، ا یزیم مقابل
 :دمیشاهزاده سانسا رو شن یصدا بار،نینخست یکردم و برا میآهسته تعظ

 درمان شدن؟ یزخماتون به خوب -

 .بله کامال   -

 .دیلذت ببر دوارمیبرگزار شده. ام یمراسم به عنوان عذرخواه نی: احاکم

 .خواهد بود طورنیحتما  هم -

 :نگاهم کرد نیتحس با

 .میتا صحبت کن میذاریم ایبعد از مراسم باهم جلسه -

 :دامه دادو ا دیچرخ ایگهیروشن و سبزرنگش، به سمت د یچشما

 .دی. لطفا  از مراسم لذت ببروستنیدوستاتون هم به جمعمون پ -

 :گفت یمیبا لحن مال خدمتکار

 .بانو طرفنیاز ا -

 دن،یرسمی نظرسردرگم به یهنوز کم کهدرحالی هارفتم. بچه ایگهید زیکردم و همراه خدمتکار به سمت م تشکر
 نیب ی. خدمتکار صندلاومدنمی سالم نظربه ی. همگدمیکش اینفس آسوده دنشونی. با دنشستنیم زیپشت م

 .دیرو برام عقب کش لیو دن یناتال

 :گفت عیسر ی. ناتالمینشسته بود ایصندل یرو ویو در آخر آنتون لیبعد من، دن ،یناتال ابتدا

 .سرت آوردن ییبال میفکر کرد یستین نمونیتو ب میدید ی. وقترایساف مینگرانت شد یلیخ -

 .ش نگرانتون کردمببخ -

 :زد و گفت لبخند

 .فراموشش کن گهید -

 :کنار گوشم گفت ینگاه کردم. ناتال لیدن رخمین به

 !رو ببلعم زمینیتموم ا خوادمی دلم که مگرسنه قدراون -

 ؟یکنیخب چرا شروع نم-

 لیرو به سمت دنجلو برد. دوباره سرم  زیم یرنگارنگ رو یایبرداشتن خوراک یو دستش رو برا دیخند زیر
 .برگردوندم
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 .که مشغول شده بود ویآنتون

 :گفتم آهسته

 .یدن -

 :اشاره کردم زیرو به سمتم چرخوند. با سر به م سرش

 ؟یبخور یزیچ یخوایتو نم -

 :دادم ادامه

 .یکنم تا بازم مثل قبل بش کاریچ دیبا دونستمیکاش م -

 :زد یکج لبخند

 مثل گذشته بشه؟ زچیکنم همه کاریبدونم. چ وامخیاز تو م شتریکه ب هیزیهمون چ -

 .انداختم نییرو پا سرم

 ،یاحساس قبل رو بهم ندار گهیکه د ستی. مهم نراینگرانت شدم ساف یلیخ دمتیهوش اومدم و ندبه یوقت -
 .کنارت باشم خوامیفقط م

 :دـوسی*بـ رو امـونه*. سرش رو جلو آورد و گـزدیشدم. لبخند م رهیرو بلند کردم و به چشماش خ سرم

 .میشروع کن ایب -

 !ستوونهیپسر د نی. ادمیشدم و بعد خند رهیبهش خ یکم

با حاکم  یخصوص یگفتگو یتا بعد برا میفرستاده شد ییاستراحت به اتاقا یکم یمراسم، برا انیاز پا بعد
شده بود، جلو رفتم و  ختهیآوکه باالش  یریحر هایبا پارچه شدهنیتخت مرتب و تزئ دنی. با دمیفراخونده بش

 .خودم رو روش رها کردم. دستام رو از دوطرف باز کردم

 داشتم؟ یاحساس بد چرا

 !زدیباهام حرف م شهیکاش لئو بود و مثل هم یا

 ایبا اسم کاملش صداش نکرده بودم. هرگز نگفته بود اسم کاملش رو دوست داره  وقتچی! لئونارد. هلئو
 .رو اششدهکوتاه

 .نه! فعال  نه هگری نه، نه بستم؛ رو پلکم عیسوخت. سر امچشم

 :فرستاد و گفت رونیکنارم نشست. نفسش رو با صدا ب یناتال

 کنه؟یم رونمونیاز قلمروش ب حاکمنیبه نظرت ا ؟یدارم. تو چ یبیاحساس عج -

 :رو باز کردم چشمام
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 .شناسمی. من که اخالقش رو نمدونمینم -

 .رهیپذیمباشه  یاگه منطق -

 ...اگه نباشه -

 :و با محبت نگاهم کرد دیچرخ سمتمبه

 .خوب فکر کن یزایبه چ -

 ؟یناتال -

 هوم؟ -

 !منم مثل تو بودم شدیکاش م-

 :زد لبخند

 چطور؟ -

 .یقو -

 :و گفت دیخند صدادار

که فکر  یزیچاز  تریقو یلی! خرایساف یهست یتو قو ؟یکنیم سهیگرفته؟ چطور منو با خودت مقا تیشوخ -
اما تو عقب  کرد؛یاز سرم عبور نم یکار بزرگ نیتو بودم، اصال  فکر چن ی. صادقانه بگم اگه جایهست یکنیم

 کمخودتو دست کنه؟یم یکار نیهمچ ی. کیرو که قبولت ندارن نجات بد ییتا اونا ی. تو جلو اومدیدینکش
 .دارم مانی. من از ته قلبم بهت ارنگی

 :ش رو گرفتمکردم و دست یمکث

 .که شماها رو دارم خوبهیلیخ -

 :ـوازش کرد. پس از چندلحظه گفت*رو نـ صورتم

 دونه؟ینم یزیچ نمارتیاونم مثل شاه یکنی. فکر ممکنی صحبت حاکم با هاحلقه یخچهیدرمورد تار دیبا -

 :رو باال انداختم هامشونه

 .ندارم نظریچیراستش ه -

 :قه انداختم و گفتمبه حل یجام نشستم. نگاه سر

 .کنهیم ترشیاز قدرتاش استفاده بشه قو شتریکتاب خوندم هرچقدر ب یکنم. تو نیبا حلقه تمر دیفردا با -

 .خوبه -

 :کرد و گفت میورود گرفت و وارد شد. تعظ یاجازه زنی. دراومد صدا بعد در به یمدت
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 .فراخوندن یخصوص یجلسه یشما رو برا جنابیعال -

 :بلند شدم ینرم به

 .میما حاضر ارخب،یبس -

 یراهرو به در بزرگ یروشن شده بود. انتها وارید یرو ییکه با مشعال میگذشت یلیطو یدنبالش از راهرو به
 رو رطوبت جا. از همونمیدیرس ایگهیو به در د میرفت نیی. از چندپله پامی. در رو باز کرد و داخل رفتمیدیرس

 .میباز کرد و وارد شد. اون رو هم کردممی احساس

که  اهوگیبزرگ بود و پر از گل یگلخونههینجا او داشتم، انتظار که طورو به اطراف نگاه کردم. همون دمیچرخ
 .بودم دهیرو به عمرم ند اشونیلیخ

 .دهنش باز مونده بود یاز شگفت یناتال

. رفتیو باال م دیچیپیگلخونه م جلب شد که دور ستون یارغوان هایبزرگ و رگه یبا برگا یاهیبه گ توجهم
 :گفت ییرو لمس کنم که صدا بشیو عج بایشدم تا برگ ز کیبهش نزد

 .دیلمسش کن خوادیدلتون نم گهید دیرو بشناس اهگی اگه اون -

هم  لیو دن وآنتونی. آوردم فرود رو سرم و برگشتم کامل. چرخوندم صدا سمتمتوقف شد و سرم رو به دستم
دراومده بود  هیاول فاتتشریاون از لباساش. افزاراخون نیسرزم نیزبیبودن؛ کنار حاکم جوان و ت ستادهیکنارش ا

 تریجذاب یو هرلحظه چهره خوردیم ابصورتش ت یو لختش تو ایقهوه یبه تن داشت. موها ایو لباس ساده
 .گذاشتیم شیازش به نما

شد. کنارم  کیکوتاه و بلند برداشت و بهم نزد یاتیدسچوب یحاو یسطل یرو از تو ینسبتا  بلند دستیچوب
 .گرفت طرفمو چوب رو به ستادیا

 .دیرو با برگاش لمس بد نیا -

 سمتبه هم هاششاخه یهیو بق دیچیپ دستیچسبوندم. برگ دور چوب باشیگرفتم و سرش رو به برگ ز ازش
 .خم شدن دستی چوب

 !اوه -

ِ برگدیکش رونیاز کنار رون پاش ب یکینجر کوچرفت. خ اهگی طرفزد و به یلبخند حاکم که دور چوب  ی. دُم
رو رها کردم و به خودش سپردم. برگ پهن رو  دستی. چوبدیبرگا بر یمابق دنیبود و قبل از رس دهیچیپ یدست

خنجر وسط رگبرگ  وکشده بود، گذاشت. با ن دهیاز چوب جدا کرد و کف دستش که با دستکش پوش
 .اومد رونیب یدیسف یرهیو ش دیکش رنگشیارغوان

 یو چندتا ماده رهشینیو با ا میبرگش رو خشک و پودر کن ی. وقتبرهیزخما رو باال م میقدرت ترم ره،یش نیا -
 .کنهیرو درمان م یکه هر زخم ادیبه دست م یپودر یبعد از مدت م،یمخلوط کن گهید

 .شدیم درست اهیگ نیتام، از ا ییو جادو بیعج داروی اون پس
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 !هیعال یلیخ -

 یبرا شه؛یو از پوست جذب م هسم ی هم اشتازه ی. برگاشهیم دایسخت پ یلیخودروئه و خ اهیگ نیالبته ا -
 .دیلمسش کن دینبا نیهم

 :تکون دادم که ادامه داد دییرو به تأ سرم

 .مکنی شروع رو مونحاال بهتره جلسه -

از  گهید بارهیپلکم رو بستم و  لحظههی. مینزده بود یحرف خچهیاز تارانداختم، تا حاال با اون  ویبه آنتون ینگاه
 .قابل اعتماده یعنیدرموردش هست نشونم بده؛ اما نشون نداد؛ پس  یبد زیحلقه خواستم اگه چ

 :بود اشاره کرد ویو آنتون لیکه پشت سر دن یو گرد یچوب زیبا دست به م حاکم

 .طرفاون دییبفرما -

 :و شروع کردم دمیکش یقی. نفس عممیستنش زیپشت م یهمگ

 د؟یدونیم ییجادو هایچقدر از حلقه دیقبل از شروع بهم بگ -

 .کردهیم یزندگ دوریلیخیلیخ یکه ساال هیزن قدرتمند یساخته گنیهست که م هاییافسانه -

 چندتا حلقه ساخته؟ دیدونیم -

 :دیمتعجب شد و پرس یکم

 !از دوتاست؟ شتریمگه ب -

 .هبل -

 :گفت یباال رفت. ناتال ویآنتون یابرو تایهی

 د؟یدونیم یچ گهید -

 .رسهیم ایکتوریبه اجداد حاکم و ،یزریخون و جنگ هاسال یط هاحلقهنیکه ا -

 دونن؟یم ییرو چه کسا نایا -

 .نجایمردم ا یهمه -

. اون نگفته بود چقدر دونستیهم م نمارتیشاه ی. احتماال  حتدوننیم ایلیافسانه رو خ نیمردم؟ پس ا یهمه
 کسچهی رو اطالعات همه. چطور اونمیبه اون هم بگ میدیفهم یفقط ازمون خواست تا هرچ دونه،یم
 .برده بود ایکتوریمهمه و فقط اون رو از و یلیکتاب خ نیا دونستهی! پس دونالد هم مدونه؟ینم

 تیموقع هی یتام تو انیدادم از جر حی. ترجدادمی گوش جبتع و اون در کمال میکرد فیرو براش تعر زچیهمه
 .حرف بزنم گهید
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و  امیلیکه لرد حمله کرد، ناگهان به ذهنم هجوم آورد. و ی. خاطرات شبدیصبح طول کش یایکیتا نزد صحبتمون
 یود. همهبه عنوان نشان حکومت ب شتریو ب کردنیحلقه نم یاز قدرتا یآنچنان یاستفاده وقتچیه شاهکیفردر

و  کردنیم فتعری هاشونبچه یخواب، برا ازبود که مادرا شبا قبل  هاییهم افسانه دونستنیکه مردم م یزیچ
که از  یاز دونالد و ناتال ریغ م،یهم خبر نداشت زدایاز ا ی. ما حتدونستینم یزیچ بیعج قدرتایاز اون کسچیه

 هاحلقه تا بود اومده شب اون ،شخصی انتقام بر ا لرد عالوهبودن و از داستان خبر داشتن؛ ام امیلیو یمحرما
 اما چطور؟ دونسته؛یاز قبل م س. پرهبگی رو

*** 

گرفته بودم؛ اما خب  رنظریحاکم رو به دقت ز یحاالت و حرفا م،یبود خچهیکه درحال بازگوکردن تار یمدت تموم
 المیبود و خ خوبیلیخ نیهم نشون نداد. ا یبیخودش نسبت به حلقه نزد و واکنش عج تیاز مالک یاصال  حرف

 .بودم داده دست از رو امخونه و خانواده خاطرشحق منه. به حلقهنیباشه. ا طورینیا دی. باکردیرو راحت م

 .بردمونیسراغ داره و فردا به اونجا م یخوب یبا حلقه بهش گفتم، گفت جا نیدرمورد تمر یوقت

. دمیمخصوص رزم پوش لباسای افزارا؛خون نیسرزم یبایاز اون، ز شتریمفصل و ب یروز بعد پس از صبحانه صبح
 ،یموندن و من و ناتال ششونیپ ویو آنتون لیدن م،یمطمئن شد شونیاز سالمت یو وقت میاول به اژدهاها سر زد

شده بود.  دهیچ یجنگ لیابزارا و وسا شاز  یبزرگ که قسمت ای. محوطهمیرفت نیتمر یهمراه حاکم به محوطه
. رو به حاکم که چرخوندممی اطراف به رو نگاهم لبخند با. اومدم وجد به قدراونجا اون دنیچرا با د دونمینم
 :گفتم د،یرسمی نظربه کنندهرهیانصافا  جذاب و خ یلباس رزم یتو

 !ستالعادهفوق نجایا -

 :گفت کرد،یاشاره م یبا سر به خدمتکار کهیزد و درحال ییانمدندون لبخند

 .منه نیمحل تمر نجایا -

 .بود؛ البته از نظر من زیقشنگ و تم قدرنیا نیهم یبرا پس

 .ما یرایبا شمش بارنیحاکم رفته بود، برگشت و ا یکه با اشاره یخدمتکار

 نیمسرز  باالهایمقامات و درجه کنمیبودم، فکر م دهیرو د نایدستم امانت مونده بود. قبال  مثل ا راتونیشمش -
 دارن. درسته؟ ییرایشمش نیچن عت،یطب یزدایا

 .به ماست نمارتیشاه هایهیهد نایبله. ا -

 .داد لشونیبه طرفمون اومد و بهمون تحو خدمتکار

 .سازنیم یخوب نیرو به ا یآهنگراشون ابزار جنگ دونستمینم -

 :و گفت دیآروم خند یناتال

 .ساخته لیرو دن رایشمش نی. امیفاده نکرداونا است جنگی ابزار از حالالبته ما تابه -

 !هیواقعا ؟! کارش جدا  عال -
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 :گفت یناتال ،یاز سکوت کوتاه بعد

 م؟یخب، از کجا شروع کن -

 ه؟یچ کیکوچ یمبارزه هی. نظرت درمورد میخودمون رو گرم کن کمهیبهتره  -

 .ریموافقم؛ اما اول بدون شمش -

 .باشه -

 .ستادیبه تماشا ا یکنار نهسیبهحاکم دست. میرو کنار گذاشت رایشمش

 .شمیم یکیدارم با حلقه  گذره،یم یهرچ کردمی. احساس مدیچرخیخون، تو بدنم م انیحلقه مثل جر یروین

خودم  یکردم تحمل کنم و به رو یبه سوختن کرد. سع شروع التهاب اون یگارد گرفتم، جا یناتال یجلو یوقت
 .کردیم میکالفه و عصب شترینبود، ب ادی. دردش زارمین

 .میرو آغاز کرد حمله

اون پاش رو بلند کرد  یکه با پام به طرفش پرتاب کردم، از هوا عبور کرد و بهش نخورد؛ اما وقت ایضربه نیاول
 .پرت شدم نیزم یپاش رو ینشون بدم، با ضربه یکه بتونم واکنش نیاز ا شیجلوم تار شد و پ

 .گذاشتم نیزم یستمو روفرستادم و د رونیرو ب نفسم

 

 .درست بشه میینایسرم رو به اطراف تکون دادم تا ب شدم،یکه بلند م طورهمون

 ها؟ ،یکردنو کنار بذارمراعات یگرفت میانگار تصم -

 :نگران شد صداش

 . حالت خوبه؟ایفکر کردم آماده دیببخش-

 :زدم و گفتم لبخند

 .بهتره طورینی. استین یآره. مشکل-

 :و دوباره گارد گرفتم دمیکش یقیعم نفس

 .حمله کن -

و عقب  دادمیم یمنم جاخال کرد،می پرتاب سمتم سرهم پشت رو مشتاش. شد ورزد و به سمتم حمله یداد
 نیزم نکهیا جایبه اما دم؛یپاش کش ریخم شدم و ز عیباال برد، سر یلگد چرخش هی ی. پاش رو برادمیکشیم
سرش عقب برد و دوباره  یباالگذاشت، پاهاش رو از  نیزم یتاش و از پشت روو کف دس دیبه هوا پر فتهیب

 .گرفتش عیسر حرکتهی با اما بردم؛ صورتش طرف. جلو رفتم و مشتم رو بهستادیروشون ا

 .دارم ازیآ آ آ. من صورتم رو ن -
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 :دمیخند

 .یکرد شرفتیپ -

 ؟یکنیحرکت م عیسر قدرنیا ی. چطورشتریتو ب -

 .االن نه -

 سمت به بود، گرفته رو مشتم باهاش که رو دستش . اوندمیشکمش کوب یتو امگهیرو گفتم و با دست د نیا
 .انداختمش نیو همزمان با پا به پشت ساق پاش ضربه زدم و رو زم چوندمپی مخالف

 :نگاهش کردم زناننفسنفس

 .جواب سؤالت باشه واسه بعد -

 .باشه حلقه خاطرکه به زدمیشده و حدس م شتریاز قبل بسرعتم  کردمی. خودم هم احساس مدیخند

 .میتسل -

 د؟یدیرو به من م یبعد یافتخار مبارزه -

 :گفتم لمی رفتم و با کمال کی. منم نزداومدی. آروم جلو مدیهردومون به سمتش چرخ نگاه

 .جنابیحتما  عال -

 :ستادمیا آماده

 .حاال -

 یزدم و پشت سرش فرود اومدم. انگشتا یچرخ دم،یکرد. به هوا پر حمله ناتالی از ترو خشن ترعیسر
غلت  نیزم یبه سمتش فرستادم. محکم پرت شد و چندبار رو ییرونی و کردم باز طرفش به رو امشدهمشت

 .خورد. لبخند زدم

 :نگران جلو رفت خدمتکار

 !سرورم، سرورم -

 :گفت عیسر

 .این کیخوبم. نزد -

 :ستادیدوباره ا شده بودن. یخاک لباساش

 ؟یشروع کرد ویرزم یآموزشا یتو از ک -

 .یاز کودک -

 .زدمیحدس م -
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خودم باشه، دست  اریدر اخت نکهیو بدون ا ناگهانی طوراصال  انتظارش رو نداشتم، به کهیرو گفت و درحال نیا
ست خودم و بعد و متعجب، اول به د جیراستم باال اومد و محکم به صورت خودم مشت زدم. سرم برگشت. گ

. دمیرو فهم نجایقبل از ورود به ا نوپاهامودست شدنفلج لیحاکم نگاه کردم. تازه دل رنگنیخون یبه چشما
 .رنیبگ اریبدن رو در اخت تونستنیخون، م انجری کنترل با افزاراخون

 :برگشت هیبه حالت اول چشماش

 چطور بود؟ -

 :نشوندم میشونیپ یرو یاخمو از درد  دمیصورت دردناکم کش یرو رو دستم

 .انتظارش رو نداشتم کنمیاعتراف م -

 !یداشت یعی. حرکت سرطورنیمنم هم -

 د؟یادامه بد دیلیهنوزم ما -

 .ریبا شمش بارنیحتما ؛ اما ا -

داده بود، انداختم و چشمک زدم. لبخند زد و آروم سرش رو تکون  هیتک یستون چوب هیکه به  یبه ناتال ینگاه
 .بده هیه بهم روحداد ک

 :دمیرو برداشتم. قبل از شروع، پرس رمیشدم و شمش خم

 . آره؟دیکنترل کن دیتونیکل بدنو هم م -

 .بدن دونفر رو کنترل کنه تونهیو هرکدوم از ما فقط م کشهیطول م یآره؛ اما کل بدن کم -

 .جنگ کاربرد نداره دونیم یپس تو -

 !بودن ساخته رو کارم ار،افز که فقط دوتاخون شهی. باورم نمآه

 .مثل االن م؛یعمل کن عیسر میتونیاز انداما باشه، مثال  فقط دست، م یکی یوقت ینه؛ ول -

 .اوهوم -

 تاییرو سه یهم جلو اومد و مدت ی. ناتالمیدیجنگ ینسبتا  طوالن یمدت یو برا دمیکش رونیرو از غالف ب ریشمش
کوفته کرد. البته من هم  یو بدنم رو حساب دیجنگیم خشنیلیخ. حاکم برخالف ظاهر آرومش، میمبارزه کرد

 .ذاشتمینم جوابیضرباتش رو ب

رو به سمت گردنش گرفتم.  غهیشد. نوک ت مینکرد و راحت تسل یمقاومت چهی کردم، دفع رو اشضربه نیآخر
 نفسنفس یصورتمون بود و حساب یشدم. آفتاب رو رهیاز عرقش خ سیکردم و به صورت خ یمکث کوتاه

 :میزدمی

 .نیشکست خورد -

 :زد لبخند
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 .متأسفانه -

 .رو پاک کردم میشونیو با پشت دست عرق پ دمیرو عقب کش رمیشمش یغهیت

 .دیخسته شد یلیخ -

 یبشم؛ اما بدون حرف به لبخند تریو قو یکنم تا قو نتمری قدراون خواستینشده بودم، درواقع دلم م خسته
 .اکتفا کردم

 .دیاریبه خودتون فشار ب دیکنم. شما هم نبا یدگیامور رس یسر هیبه  دیباشه. من با یکاف گهیم که دفکر کن -

 .مکان ممنونم نیاز لطفتون بابت ا -

 :اضافه کرد یبه ناتال رو

 گرم آب وان براتون تا نآماده شخدمتایپ د،ی. هروقت که خواستذارمیتنهاتون م گهی. من دطورنیشما هم هم -
 .و زخماتونو درمان کنن امهی

 یبه احترامش کم یاونجا رو ترک کرد. با ناتال یشگیاز خدمتکارا داد و با همون لبخند هم یکیرو به  رشیشمش
 .میخم شد

 :کنار گوشم گفت یناتال

 .هیواقع یزادهلاصیهیاون -

 :دمیباالرفته، سمتش چرخ یابرو هیغالفش جا کردم و با  یرو تو رمیشمش

 اد؟یت. نکنه ازش خوشت مآره هس -

 :دیبه بازوم کوب یمشت

 .ادیکه خوشم م ستین نیا شیمعن کنم،یم فیتعر یاز هرکس -

 :گفتم ایدهیرو تکون دادم و با لحن کش سرم

 .اوهوم -

 :اسمم رو صدا کرد. لبخند زدم و گفتم معترضانه

 ؟یریگیخودت رو م ی. از نگاهت مشخصه. چرا جلویناتال ادینداره که خوشت ب یاشکال چیه -

 هم با. شاهزاده اون و امکتابدار ساده هیکنم. از اون گذشته، من دختر  ایرابـطه ریخودم رو درگ خوامیفعال  نم -
 .اددرنمی جور

 .دست بردار نات. فکر نکنم براش مهم باشه -

 :فرستاد و گفت رونیرو ب بازدمش



 

 
234 

 .گائلیا شیپ رمیمن م -

 .کنه دایپ تونستیکه م ایبهونه نیبهتر

 .امیمنم م -

 .مافتادی راه به وداغون،و درب یرو گفتم و با همون ظاهر خاک نیا

 گائلیبه هوا توسط ا وآنتونی شدنپرتاب یکه اژدهاها رو نگه داشته بودن، با صحنه یبه محل دنیمحض رس به
 .شد نیزد و نقش زم یادی. فرمیمواجه شد

 .دیخندیدلش گذاشته بود و بلند م یدستش رو رو لی. دنمیستادای اهامونج سر شده،خشک و زدهدوتا بهت ما

 :اژدهاش ثابت موند یکرد و رو لیبه دن ینگاه کوتاه یناتال

 ن؟یکنیم کاریچ نی! شما دوتا دارگائلیا -

م رفتم و دست ویزدم. به سمت آنتون کجی لبخند هاشاز خنده اریاختینشست. ب نیزم یاز شدت خنده رو لیدن
 :رو به طرفش دراز کردم

 !؟ایزنده -

 :گفت حال همون در. شد بلند کنانرو گرفت و ناله دستم

 !به گمونم -

توانش به پهلوش  یدراومده بود، به طرفش پا تند کرد و با همه لیدن یوقفهیب هایکه حرصش از خنده یناتال
 .افتاد نیزم یرو یورهی داد،یادامه م دنخندی به که طورهمون یلگد زد؛ اما دن

 االن؟ یخندیم یبه چه کوفت یدار ن؟یکردیم کاری. چشنونی! کل قلمرو صداتو مگهیبسه د -

 :گفت کهتیکهتی بود، شده کبود و سرخ خنده از که طورهمون لیدن

 .اژدهات محشره، نات -

 :خودش به حرف اومد ویخنده. آنتون ریزد ز دوباره

. دیبه گند کش کلمویعطسه کرد و تموم ه هویاما  رفتم؛یم شیشم. داشتم خوب پ کینزد گائلیبه ا خواستمیم -
 یزچی براش واقعا   مشت تو هوا معلق شدم. اون دمیبهش مشت زدم. تا به خودم اومدم د تیمنم از عصبان

 .نبود

 ریوجودم سراز که ناگهان به یشدم که سرتاپاش رو پوشونده بود. با احساسات منفور یلزج عیما یمتوجه تازه
 دست بدم؟ چرا؟ ویبه آنتون دیشد، مردد و آهسته به دستم نگاه کردم. نه! آخه چرا با

 :که بهم دست داده بود، نگاه از دستم گرفتم و گفتم یحالت تهوع با

 .رمیحمام بگ رمیمن، من م -
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که به اتاق من و  ییاهرور  یاز جمعشون فاصله گرفتم. تو دم،یشنیرو م ویآروم آنتون یخنده یصدا کهیدرحال
 یزیو تم دیوارد اتاق شدم و در رو بستم. دستمال سف عیکردم. سر شتریسرعت قدمام رو ب د،یرسیم یناتال

 .ذرههیدقت کنم،  ذرههیبود  یبرداشتم و محکم دستم رو پاک کردم. فقط کاف

 :گفتم خورد،یکه به در م هاییتقه دنیشن با

 .تو ایب -

 :شد و محترمانه گفتوارد  یمستخدم زن

 .شده فیو کث یبدنتون زخم د؟یحمام کن دیلیمن ما یبانو -

 .شمیبله، ممنون م -

 .کنممی حاضر براتون رو گرم االن وان آب -

 یلهیکنم، انگار که م یدستم رو بررس یزیکه خواستم تم نیانداختم. هم ایاتاق خارج شد. دستمال رو گوشه از
 دهیشروع به سوختن کرد. کف دستم رو روش گذاشتم و فشردم. فا دن،یکشیم مانهیس یرو رو ایگداخته

از وسط  یبرآمده و ملتهب های. رگهنمیالتهاب رو بب یلباسم رو باز کردم تا جا ییباال هایدکمه عینداشت. سر
 .سوختیو با هرنبض به شدت م زدمی و بود شده منشعب آور،چندش قرمزی اون

 زچیهمه لحظههی برای. اومد بند نفسم و شد موردم تا لمسش کنم که ناگهان تموم تنم موررو جلو بر  انگشتام
داره  یی. چه بالدمیازم عبور کنه. تندتند نفس کش خوادیاز هوا م یادیو احساس کردم حجم ز دمیرو دوتا د

 اد؟یسرم م

 هیقض نیدرمورد ا نظریچیاه کردم. هگرفتم. دوباره بهش نگ واریبه جلو رفتم و دستم رو به د یبا سست چندقدم
 .بفهمه یزیچ یکس خواستی. اصال  دلم نمداشتیمن رو از افشاکردنش بازم ییروینداشتم و ن

*** 

شد که تنها برم و با حاکم درمورد پدرش  نیبر ا متصمی و کردم صحبت هابعد از صرف شام، با بچه یکم شب
 بارهی گرفت،یورود م یاجازه یو نشونم بده. پشت در اتاقش وقتخواستم تا اتاقش ر یصحبت کنم. از خدمتکار

 .افکارم رو مرتب کردم عیسر گهید

 .مشغول مطالعه بود ییتنها

 د؟یبا من دار ی. کارنیخوش اومد -

 .مهمه یلیبله. خ -

 :. نشستم و آروم گفتمنمیمقابلش بش یصندل یدست دعوتم کرد رو با

 .شما با ما باشه بستنمانپی از ترمهم یاالنم ممکنه حت یحرفا -

 :نشوند و کتابش رو بست شیشونیپ یرو یفیظر اخم



 

 
236 

 شده؟ یچ -

 .و صبور رفتار کنه نیمت شهیهم مثل هم دنشیبودم بعد از شن دواریام

 .دیرفتار کن یو منطق دیفقط ازتون تقاضا دارم آروم بمون -

 :مادامه داد تریرو تکون داد و منتظر شد. با لحن آروم سرش

 .دونمیشما رو م یمن گذشته -

 :دیکرد و پرس یمکث

 ه؟چی منظورتون! م؟گذشته -

 .فرستادم رونیرو ب نفسم

 .مادرتون افتاده یبرا ییچه اتفاقا دونمیم یعنی -

 :دیاز قبل پرس تریجد ییصدا با

 ؟یداشت ایرابطه مادرم با تو. کن صحبت ترواضح -

 .کرده کاریچ دونمیو م شناسمیپدرتون رو م -

 .کرد همچنان آروم باشه یاما سع دم؛یدیصورتش خشم رو هم م یتو حاال

 چطور؟ ؟یدونیم یتو چ -

 ...گهید یکیبا  یتجار سفرهیاما تو  کنه؛یتاجر بوده که با مادرتون ازدواج م هایزادهپدرتون از اشراف دونمیم -

 :رو با بلندکردن دستش، قطع کرد حرفم

 ؟یر خبر دارصبر کن. چطو -

 .منه کیاز دوستان نزد یکیپدرتون  -

 !؟یچ -

 کردنشدر تالش به آروم ی. صورتش به شدت برافروخته شد. بعد از مکثزهیبه هم بر قدرنیا کردمینم فکر
 :گفتم

شما و مادرتون  دندی از قدر. اون اونکنهمی سرزنش رو خودش داره هاست. سالمونهیپش یلیقربان اون خ -
 .موند عتیطب یزدایقلمرو ا یو تو ادبی ما همراه نتونست که بود هزدشرم

 ...که اون! اون؟! زده؟شرم -
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 جوراییهی. شدیم نییباالوپا شعصبی و نامنظم تنفس از هاش. شونهستادیجاش بلند شد و پشت بهم ا از
اجازه بدم روابط  تونستمیداشتم. نم ازیهم به شدت به کمکش ن یاز طرف یول زه؛یبه هم بر دادمیبهش حق م

 .بذاره ریتأث خوامیکه م ییزایچ یرو ،یخانوادگ

 :ستادمیهم بلند شدم و آهسته پشت سرش ا من

 .دیلطفا  آروم باش -

 .کردیم دوارترمیام نای و بود شده دارنم ی. چشماش سرخ و کمدیسمتم چرخ به

 .آروم باشم. اون قلب مادر منو شکسته تونمینم -

از  یکیکه  دونمی. مدشیبکنه تا شما و مادرتون ببخش ی. االن حاضره هرکاردهیعذاب کش یلیکه خ دیباور کن -
 .شماست دندی ما با شدنهمراه یبرا شیاصل لیدال

 یچ یفهمینم ،یمنو درک کن گاهیجا یتونیمرده فرضش کردم. تو نم ساال،نی. تموم انمشیبب تونمینه. من نم -
 .یخوایازم م

 !قربان -

 :شدم رهیکرد. به خودم جرئت دادم و آروم دستاش رو گرفتم. تو چشماش خ سکوت

تا دوباره  دبرگردونی رو تونخانواده خوادی. من مطمئنم شما هم مثل اون دلتون مدیکه ازش دور وقتهیلیشما خ -
 .دیدور هم جمع ش

 :دیکش رونیرو ب دستش

 .نه -

 :به عقب برداشتم. ادامه داد یکوتاه قدم

 !االن نی. همرایساف رونیبرو ب -

به زمان داشت. حق با اون  ازیرفتم. ن رونبی آهسته و فشردم هم به رو هامـب*. لـستادیپشت بهم ا دوباره
 .و قبول کنه ادیکنار ب خواستممی ازش موقعبود که همون ادیز یلی. خکردمیرو درک نم گاهشیبود، من جا

 .ادیبودم بتونه کنار ب دواریم برداشتم. فقط امراهرو قد یانداختم و تو ریرو ز سرم

کردم و  یکوتاه میشاهزاده سانسا تعظ دنیچندقدم عقب رفتم و سرم رو باال گرفتم. با د ،یبرخوردم به کس با
 :گفتم

 .متوجه نشدم خوام،یعذر م -

 :زد یمهربون لبخند

 .زمینداره عز یاشکال -
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کردم و ازش رد شدم. بعد  یراهش نبود. دوباره عذرخواه نی. اشدم مونیپش یبگم؛ ول یزیباز کردم تا چ دهن
 .بزنه یحرف کردمی. فکر نمرفتیپسرش م دنیاز چندقدم به پشت سرم نگاه کردم. داشت به د

رو قبل از  یو ناتال لیبه سمتم برگشتن. دن ی. همگدمدی صحبت درحال رو هاوارد اتاقمون شدم، بچه یوقت
 شدنمی هرحالکردم. به فیتعر نجایدر راه اومدن به ا ویذاشته بودم و واسه آنتونگ انیدر جر ویآنتون دنید
سکوت  یمدت یکه شد، هرچهارنفرمون برا مکردم. تمو فیرو که افتاد براشون تعر یبمونن. تموم اتفاقات خبریب

 :سکوت رو شکوند و گفت وی. آنتونمیکرد

 .بدی فرصت بهش رو امشب بهتره نظرمداره. به ازیحاکم االن به زمان ن -

 .گمیبود، به شاهزاده سانسا هم م ومدهیبهش فکر کردم. اما تا فردا اگه هنوز با موضوع کنار ن -

 .رهینم شیخوب پ مونیاتحاد و دوست جورینیتحت فشارش نذار. ا را،ی: نه سافیناتال

 :گذاشت امدستش رو رو شونه لیدن

 .ش صحبت کنفردا دوباره باها ر،ینگ میعجوالنه تصم -

 .کردمیخوب فکر م یزایبه چ دی. بادمیکش یقیصورتش نگاه کردم و نفس عم به

*** 

 کل یدانا

 یمشت شد. چشمش رو آروم باز کرد و متعجب به صحنه ن،یزم یزمخت و خشک رو یبا لمس برگا انگشتاش
ست. سرش رو بلند چشماش قد علم کرده بودن. بلند شد و نش یکه جلو یکوتاه یمقابلش نگاه کرد؛ علفا

 .شد رهیشب، خ اهیکرد و به آسمون س

به موهاش  یکرد. دست کتحری رو اشخون، شامه ظیغل ی. بودیدرخشیانگشتش نگاه کرد که م یتو یحلقه به
 .شد یخون راه ی. برخاست و دنبال بوختیر نیزم یبه موهاش رو رو دهیچسب یو برگا دیکش

 تفاوت همهبا اون یرو حت ایکتوریآشنا بود؛ قصر و یلخی نظرشبه اطرافروبروش رو دور زد. اون وارید
 یادیکه تعداد ز دیداد. به چنداتاقک رس شیسرعت قدماش رو افزا دنا،دردکشی و هاناله ی. صداشناختمی

 روی گوشهاز اتاقکا هم گوشه رونیب ادشون،یز یلخی تعداد خاطرشده و به دهیتوشون چ نیو خون یسرباز زخم
و  نشستنیاز سربازا م یکیسر  یباال گاهی و بودن وآمدهم مدام در رفت یادیبودن. تعداد ز دهیخواب نیزم

 بدی بغض تر،خوفناک یمشابه و حت هایصحنه یادآوری. با ادیبند ب شیزریتا خون شدنیمشغول پانسمانش م
 تیتوجهش رو جلب کرد. وضع ،دیبه گوشش رس یکینزد یکه از فاصله ییاژدها یبه گلوش چنگ انداخت. ناله

شد. هق زد و دوباره  یملتهب و داغش جار هایگونه یچشمش رو توی زدهداشت. اشک حلقه یمیوخ یلیخ
 :خوردن، بدتر بود. زمزمه کرد ریبراش از صدبار شمش هاییلحظه نیبه دوروبرش نگاه کرد. تحمل چن

 !کنمیتمومش کن. خواهش م کنمیلتماس ما ؟یبهم بفهمون یخوایم ویچ ؟یدیرو نشونم م نایچرا ا -

 .چشماش رو به هم فشرد یبلند سرباز یناله یصدا از
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تخت  یمجروح رو یو پا یبا زره، لباس جنگ یبود. مرد ایگهیدر اتاق د بارنیبعد دوباره باز کرد و ا چندلحظه
 .شستیجلوش نشسته و زخمش رو م یبزرگ وسط اتاق نشسته بود و زن

 :گفت یشد. زن با لحن ناراحت کی. چندقدم جلو رفت و بهشون نزدشناختینم رو کدومچیه

. کردیم دایخاتمه پ یزریوخونخوننیا کاشی. اشهیخاطرم به شدت آزرده م شمیسرورم هربار که از شما دور م -
 قراره ادامه داشته باشه؟ یتا ک

 :وازش کرد و گفتـ*زن رو نـ یرهیت ایقهوه یموها یو به نرم متیبا مال مرد

 از رو هاحلقه یاجازه بدم کس تونمینم یتموم بشه؛ ول ان،یپایب جنگِ نیدوست دارم ا یاز هرکس شتریمن ب -
 .ارهدربی چنگم

 رهی. به دست خودش خاومدمی نظرانگشتاش به یانگشت مرد شد که کامال  اندازه یتو هایمتوجه حلقه تازه
 انگشتی هر به که بود شوناندازه رکردنتغیی ها،حلقه یهایژگیبود. از و فشیرانگشت ظ یاندازه قا  یشد که دق

 .رفتیفرو م

 ...سرورم -

وارد اتاق  مهیسراس یو سرباز دیورود گرفت. زن به عقب چرخ یاز پشِت در اجازه ینگران یصدا
 :اومد حرف به زناننفسشد.نفس

 !اومده نجایبه ا النتای قربان، همسر حاکم -

 :زمزمه کرد زن

 !من یخدا -

 !الن؟ی: تامرد

 .همراهشن نفرفقط پنج جنابیعال -

 :دیبا تعجب پرس مرد

 !؟یچ -

 .ومدهیجنگ ن یاون برا -

 االن کجاست؟ -

 .منتظر شماست یدر تاالر اصل -

 :نگران زن از حرکت متوقفش کرد یبلند شد و قدم کوتاه و دردناکش رو به جلو برداشت. صدا مرد

 !سرورم -
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 رزی رو سرش سرباز. برگشت طرفشبه یهم گذاشت؛ سپس با لبخند گرم یرو هیچندثان یچشمش رو برا مرد
پا  رایقصر رفتن. ساف اصلی تاالر طرفرفت تا منتظر بمونه. بعد از خروج مرد، با هم به رونیانداخت و آهسته ب

 .تند کرد و دنبالشون به راه افتاد

 منتظر سرش، پشت نفربود، وسط تاالر به همراه پنج دهیرس نیزم یند که تا روبل یو دامن رنگرهیبا لباس ت یزن
 .بود ستادهای

 :گرفت قرار مقابلش لنگانلنگ مرد

 ا؟یدیل یدشمن درآورد نیشده که سر از سرزم یچ -

 :به مرد نگاه کرد یاز هرگونه حس خوشحال یخال ایخطاب شده بود، با چهره ایدیکه ل یزن

 .رو غالف کنن راشونیپس به افرادت بگو شمش ز،یحاکم عز ومدمین دنیجنگ یواضحه که برا -

شد و بعد از چندلحظه به سربازا و محافظان حاضر در تاالر، دستور داد از حالت  رهیبهش خ یبا شکاک حاکم
 .خارج بشن یدفاع

 .نفراون هم فقط با پنج ؟یاومد نجایبه ا یچ یحاال نوبت توئه. بگو برا -

 .بشنوه دیجز من و خودت نبا یدارم که کس ییحرفا -

موندن؛ انگار که از  حرکتیو ب ستادنای شدهکه دوروبرشون بودن، مسخ یافراد یناگهان همه جملهنیاز ا پس
 .اول مجسمه بودن

 .شدینم دهیتعجب در صورت حاکم د ایاز ترس  اثریچیه

 .باهات بکنم ایم تا معاملهاومد نجایو بدون اطالع همسر و پسرام به ا انهیمن مخف -

 ه؟چی معامله و اون -

 .ردشونیازت بگ یکس یدیو اجازه نم داری رو هاحلقهتو اون -

 !قطعا   -

 هرگز دوحلقه چون طمع داشتن اون شن؛یکشته م گناهیتا ابد مردم ب افت،یجنگ ادامه خواهد  نیپس ا -
 .یآوردیحلقه رو هم به دست م نیسوم ،یتونستی. من مطمئنم تو اگه مکنهنمی فروکش

 خب؟ -

 .میجنگ خاتمه بد نیتا به ا یبهم کمک کن خوامیم -

 چطور؟ -

 .کنممی پاک مردم تموم ذهن از رو هاحلقهبزرگ و مخرب اون یو قدرتا نیخون یمن گذشته -

 .، ظاهر شدو نامفهوم داشت بیکه روش نقوش عج یکیو کوچ یچوب یبهیهوا تکون داد و کت یرو تو دستش
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کنه. همه جز تو و  داشینتونه پ کسچیتا ه ذارمیم ییرو هم جا بهکتینی. اکنمیپنهان م بهکتینیا یو تو -
 دارداغ گهدی هاو خانواده شهیمتوقف م یطوالن یمدت یبرا هایزریخون طورینی. اکننمی فراموش تخانواده

 .شنیحفظ م شتریتو هم ب های. قدرت حلقهشننمی

 خورن؟یم یبه چه درد هاحلقهنیپس ا -

 .داره اجیحکومت احت ینشان برا هیبه  یهر پادشاه -

 ؟یمدت طوالن یبرا یگفت -

 .رمیجلوش رو بگ تونمیو من نم شهیو گذشته دوباره برمال م قتیحق نیا ندهیدر آ -

 .رو نابود کن بهکتیاون ؟یتونیچطور نم -

موقت  یفراموش نیهم یرو ندارم که گذشته رو کامال  نابود کنم. من برا نیدرت ا. قشهینابود نم بهکتینینه، ا -
 .دارم ازیتو ن یرویهم به ن

 فته؟یم اتفاقنیچطور ا کنه؟یبرمالش م یچه کس -

 .ستین نفرهیکه  دونمی. فقط منمیبب اتیرو با جزئ ندهیآ تونمی. نمستیکامل ن جادوگریچیقدرت ه -

 :رورفت و بعد گفتبه فکر ف یمدت حاکم

 کنن؟یاونا هم فراموش م ؟یچ زدایا -

 یزیچ هینخواهند داشت، بق یارتباط زدایجز ا یینایاما چون با سرزم کنن؛یفراموش م هیکه بق قدرینه اون -
 تونمیکه نم ی. تنها کسدیکه بهشون اعتماد دار دیراز رو بگ نیا کسایی به فقط هم ت. تو و خانوادهفهمنینم
نخواهد  یپس حرف ده؛یدر امور ما دخالت نم وسومه؛ اما اون خودش ر یبذارم، صاحب حلقه یریذهنش تأث یرو

 ؟یکنیزد. حاال با من معامله م

 .داره یلیحتما  دل ؟یرو بکن کارنیا یخوایچرا م -

 :جواب داد ترنیغمگ یبا لحن ایدیل

در  میم حیاز دستشون بدم. ترج خوامی. نمشنیه مکشت جنگانیاز هم یکیچون همسر و چندتا از پسرام در  -
 .یتا بر اثر جنگ و در جوان رنیبم یعیو به مرگ طب یریپ نیسن

 :دیآروم خند حاکم

 .داشته باشه یرخواهیخ یهیروح نتون،یتو سرزم ایگهیجز تو، کس د کنمیفکر نم -

 :گفت و برد جلو رو دارششد. دست حلقه ترکیبرداشت و بهش نزد یقدم

 .قبوله -

و  دیتاب بهیاز کت یدیو شد دیگذاشتن. نور سف بهیکت یدستاشون رو رو ایدیتو هوا معلق شد. حاکم و ل بهیکت
 .برد فرو خودش در رو جاهمه
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*** 

قلبش گذاشت و  یزد و عقب رفت. دستش رو رو یغیج ارادهیمقابلش ب یصحنه دنیگشودن چشماش و د با
 راهنیشده بود. پ زونیخشن و زمخت، آو یاز سقف با طناب جونیمهین دیشا ای نجوینگاه کرد. جسم ب ترقیدق

نگذاشته بود  یباق شیدیاز سف یزیچ گهدی روش آلودِ چرک یایاهیبه تن داشت که خون و س ایپارهو پاره دیسف
 هم به شدهو خون خشک یفی. موهاش از شدت کثکردیرو به اطراف پخش م شیعفون یتعفن زخما یو بو

به پا داشت و ساق  دیرسیتا زانو م شیکه بلند ایشرحهو صورتش رو کامال  پوشونده بود. شلوار شرحه دهچسبی
 .اومدیکامال  به چشم م شیزخم یپا

 :کرد زمزمه و گرفت مرد از اون نگاه

 ؟یرحمیب قدرنیچرا ا ؟یمواجه کن هاییصحنه نیواقعا الزمه منو با چن -

 یعث شد سرش رو به همون سمت برگردونه و بره تا بفهمه چه خبره. دوطرف راهروبا یآخ گفتن کس یصدا
 .دیدیبدتر م یحت ایرو با همون وضع  ییآدما هاییبا فاصله داشتیکه توش قدم برم یو نمور کیبار

 فرنو سه دادینفر شکنجه م هی. شدیشکنجه م ینشسته بر صندل یبود که داخلش مرد یصدا درون اتاقک منبع
سرخ  یلهیتمام م یرحمیبود که با ب جوونی پسر گر. شکنجهکردنیپشت سرش دستوراتش رو اطاعت م گهدی

 .رفتیبه هوا م شاناله یکه صدا گذاشتیم یصندل یمردِ رو یزخم ینهیس یرو ایو گداخته

 .دیاخم درهم کش رایساف

مرد  یگلو یرو برداشت، دستش رو رو لهیم د،یمرد به مشام رس یگوشت جزغاله یاز چندلحظه که بو بعد
 .شد و سرش رو باال گرفت یم نییاز شدت درد به شدت باالوپا اشنهیس یگذاشت که قفسه

 !ـرومزاده*حـ یبرمی سر رو محوصله یزودباش حرف بزن، دار -

 .دیفقط نال مرد

 ؟یبهت دستور داده منو بکش یک ؟یکنیکار م یواسه ک -

 :گفت دیکشیاز زخم صورت و بدنش درد م کهی. با تمسخر درحالدیخند حالیب حرفنیبعد از ا مرد

 ...خوانیمرگت رو م کننیکه برات کار م ییوونایح شتریشاهزاده! ب یمحبوب یلیخ یکنینکنه فکر م ه؟یچ -

شد.  نینقش بر زم یهمراه صندل بعدی مشت با و برگشت سرش و اومد فرود اشگونه یمحکم پسر رو مشت
 .برگشت سرجاش و شد بلند خودبهخود ینامشخص صندل ییرویدست پسر و ن یالفاصله با اشارهب

 ؟یکنیکار م ی. بگو واسه کدمیباره که بهت فرصت م نیآخر -

 .ختیریم شیزخم ینهیس یو رو جاری دهنش از بود دندوناش شدنکه حاصل کنده یخون

 !...منتظرشم وقتهیلیمنو بکش، عجله کن... خ -

به  یازیسرش رو برگردوند. البته ن ایمرد نگاه کرد. پسر پوزخند زد و لحظه یدهیرنج یبه چهره رهیخ رایساف
 .صداش دراک رو شناخته بود یصورتش نبود؛ از رو دنید
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 .زمزمه کرد یرو به سمت مرد گرفت و وِرد رحمشیب پوشاهیس دست

اتاقک رو  ادهاشیگردنش و فر یشکستن استخوونا صدای که برگشت عقب به قدراون د،یبه عقب چرخ سرش
 .پر کرد

 !ینیبی... مینیبیرو م کارنیا ی! لعنت به تو دراک، سزای: لعنترایساف

ِ سه مرد، به همراه اون صدای شدناز قطع پس دنبالشون به راه  عیهم سر رایاتاقک رو ترک کرد. ساف گهدی نفر
 .افتاد

. لعنت به دیکش یقیباز و روشن، نفس عم یو منفور و ورود به فضا کیتار طمحی محض خروج از اون به
 !چاالاهیس

 :پشت سرش گفت یخطاب به سربازا رفت،یقصر م ورودی در طرفکه به طورهمون

 .دیکن شتریتعداد نگهبانا رو اطراف قصر ب -

 :آورد و ادامه داد رونیدستش رو ب اهیس دستکش

 .دیایدنبالم ب گهید ستیالزم ن -

 رنگرهیت یکم لیو بزرگ بود و وسا زیتم اریبس النیرفتن. قصر تا ایگهید ریاطاعت کرده و به مس سربازرسهه
 .بودن

 یبا چشما یرمردیپ یداخل شد. تماشا ی. توقف کرد و مشغول تماشادیرس یاتاق بازمهیدراک به در ن همراه
 .دیرسنمی نظروب بهو حالش اصال  خ دهیتخت مجلل اتاق دراز کش یگودافتاده که رو

اما ناگهان در جا خشکش زد و  د؛یبه درون اتاق، نگاه گرفت و به عقب چرخ شدنرهیپس از چندلحظه خ دراک
 .دوخت رایچشم به ساف

 :گفت وارگردوگردتر شد و زمزمه رایساف یچشما

 !ینینه، امکان نداره منو بب -

 :گفت یکرد و عصب یاخم دراک

 ؟یکنیم یچه غلط نجایا -

نفسش رو فوت  چرخوند،یسرش م ینگاهش رو تو کاسه کهیبرگشت. کالفه درحال عیسر گهیمرد د هی یصدا با
 :کرد

 !آه! خدا لعنتت کنه -

 :خم شد دهیمستخدم ترس مرد

 .متأسفم قربان، قصد ترسوندنتون رو نداشتم -
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 :دیپرس یبعد از مکث دراک

 حال پدرم چطوره؟ -

 :کرد و گفت ومنیمن مرد

 .کنهیپزشک اعظم داره تموم تالشش رو م یعنی... شونیا -

 :به خودش گرفت یناراحت یافهیق دراک

 .. به کارت برسارخبیبس -

به لب نشوند و آهسته  یلبخند داد،می مالش رو راستش مچ که طوررو گفت و از کنارش رد شد. همون نیا
 :زمزمه کرد

 .زودتر بهتر یهرچ -

 :دیحلقه کش نینگ یش رو روپوزخند زد. انگشت رایساف

 .جمله حداقل از زبون دراک قابل درکه نیا دنیشن -

 :گفت کنانمیو تعظ ددوی سمتشبه یرفت. پسرک نوجوان یدنبالش به اسطبل بزرگ به

 .سرورم دییبفرما -

 .اریاسبم رو ب -

 .بله سرورم -

که  ییو تندرو بایز یبل خودشون و اسبااسط یبه اطراف انداخت و دلش برا ینگاه ارهیکه اسبش رو ب یزمان تا
 .نموند یازشون باق یچیشب سوختن و ه هیکه در عرض  ییزایتنگ شد؛ چ کردیم شونیبا وسواس نگهدار

 .رو آورد، دراک هم سوارش شد و به سرعت حرکت کرد یاهیاسب س پسر

ِ یتصاو وا همچنان روشن بود و دراک از دوباره باز کرد، ه یچشم بست. وقت رایاطراف به حرکت دراومدن و ساف ر
 انیبود جر ستادهیکه ا ییکه چندقدم دورتر از جا یپرآب یبه اطراف و رودخونه ی. نگاهشدیم ادهیاسبش پ

 .داشت انداخت

 ایگهیرو از طرف د ییپا یآهسته یبرد و مشغول بستنش شد. صدا درختی سمتافسار اسبش رو به دراک
 .ازشون خارج نشه ییتا صدا کردنیرو م که تموم تالششون یی. قدمادیشن

و در  شدیم کیشد. از پشت به دراک نزد رهیآورد خ رونیاز کمربندش ب یکیکه خنجر کوچ یبه دختر تفاوتیب
 .گلوش گذاشت ریو خنجر رو ز چوندیرو دورش پ دستشهی یناگهان یحرکت

 .دیسرِ جاش خشک دراک

 :گفت وارکرد و زمزمه کینش رو به گوشش نزدبود، ده دهندی رو اشکه همچنان چهره یدختر
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 !تکون بخور یجرئت دار -

 :با تمسخر گفت دراک

 واقعا ؟ -

 .دیحد رس نیمترک به شوننکرد. فاصله مقاومتیچی. دختر هدچرخی سمتشدستش رو گرفت و به مچ

 .یاعتراف کن که جا خورد -

 :آهسته و با لبخند گفت دراک

 .شعله کوچولو ستنی مناسب آمدگفتنوشخ شاهزادههیبه  طورینیا -

 :دیخند دختر

 .موندمیبارون م یبمونم تو بندیپا فاتیو تشر نیبه قوان خواستمیاما اگه م ست؛یالبته که ن -

 !نهکاتری دختر : بارون ؟! نگو که اونرایساف

 :دراک فاصله گرفت و گفت از

 .کنمیداغ م یگرم تابستون بدجور یکنم. تو هوا تنیبا آب خنک رودخونه آب خواستمی. میبه موقع اومد -

 :ابروش رو باال برد یتا هی دراک

 به آب بزنم. سلنا کجاست؟ یتن ادیبدم نم -

 .کنهیکلبه استراحت م یتو -

 .شد تریاسمش جد دنیاز شن رایساف یچهره

 :شد کیرود نزد یلبه به عقبعقب نیکاتر

 .فعال  شاهزاده -

گذشت؛ اما  یانداخت. مدت قیآب نسبتا  عم یکه به تن داشت از پشت خودش رو تو ییسارو گفت و با لبا نیا
 :دراک به صدا درآورد یهشدار رو برا یزنگا دیرسیکه به سطح آب م یی. حبابااوردیسرش رو از آب باال ن نیکاتر

 !نیکاتر -

 .نشد، دوباره اسمش رو صدا زد یبازم ازش خبر یوقت

 نیآورد، کاتر رونیسرش رو ب نیبعد همراه کاتر یآب. کم یتو دیپر یمعطلیکرد و ب رو از کمرش باز رشیشمش
. دراک کمکش کرد تا از رودخونه خارج شه؛ اما خودش بعد از فرستادیـع هوا رو فروم*و با ولـ کردیسرفه م

 .فکرکردن دوباره وارد آب شد یکوتاه و کم یمکث

 :رو از صورت کنار زد و گفت سشیخ یموها د،یتعجب به عقب چرخم شدیکه ازش بخار بلند م یبا تن نیکاتر
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 !دراک؟ -

 :لرد گوشش رو آزار داد یصدا

 شده؟ یچ ؟یکت -

 :هنوز تنفسش منظم نشده بود رو بهش جواب داد کهیدرحال نیکاتر

 .آب یباز برگشت تو ی. دراک نجاتم داد. ولنییپا دمیآب کش هوی یکنم؛ ول تنیآب شهیتا مثل هم دمیپر -

. ادیکشوند و صبر کرد تا نفسش سر جاش ب نیزم یدراک سر از آب درآورد. خودش رو رو حرفنیاز ا بعد
 .که دستش بود جلوتر رفت یزیچ دنیبا د رایساف

 :دپرسی و گذاشت اششونه یدستش رو رو نیکاتر

 ه؟یشده؟ اون چ یچ -

 ش؟یبود دهی. تو قبال  نددمشیکف رود خونه د -

 .دمیند یزیچ نهمچی لحانه، تابه -

 .بهی: همون کترایساف

 .ستین ی. معمولکنمیجادوش رو احساس م -

 :گفت شیشگیبا لحن سرد هم لرد

 .نیشد سیداخل کلبه. هردوتون خ نیایب -

هم  رای. سافهیچ بهکتیکلبه تا منم بفهمم اون یتو نیایب یعنیبدنشون نبود؛ بلکه  یسخی خاطرابدا  به نیا و
 .دیاز خواب پر قیعم دمهیو با  دیچیون بره؛ اما اطراف ناگهان درهم پخواست دنبالش

*** 

 ی. وارد محوطهگذاشتیفکرش رو مشغول کرده بود و راحتش نم یبود حساب دهیخواب د یتو شبیکه د ییزایچ
 ترشیداشت ب یکه همچنان سع وی. و آنتوندید کلمای با زدنرو طبق معمول مشغول سروکله لیشد و دن یبزرگ

 .تصوراتش از ترجالب بودن؛ اومده جالب نظرشبه یلیاز اژدهاها بفهمه. انگار که خ

 «.نجاستیا رایساف یدن»: کلیما

نشست و  سنگیتخته یآهسته رو رایو لبخند زد. ساف دچرخی سمتشکه متوجه حضورش شده بود، به لیدن
 :گفت ویخطاب به آنتون

 .یکنیتو هوا پرواز نم گهیانگار د -

رو به گردن  اشگهیدستش رو به کمر زد و دست د هی وی. آنتونیلبخند کامال  مصنوع هیبود؛ اما با  یخشو
 :دیکوب کلیما یشدهخم
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 .کنار اومد شهمی ترراحت یلیخ یکیبا ما -

سرش رو  شدیم دهیاز گلوش شن آلودیغرش خشم یصدا کهیتکون خورد و درحال ویآنتون یاز ضربه کلیما
 .ترس دستش رو برداشت یبا کم وآنتونی. چرخوند طرفشبه

 «...گهید بارهیصدا کنه... فقط  یکیمنو ما گهید بارهیاگه فقط »: کلیما

 :گفت راسافی به رو و خورد رو اشخنده لیدن

 ؟یخوب -

 .مشغول شده ی. فکرم بدجورستمیبد ن -

 ؟یبه چ -

 .رو نشونم داد ییزایچ هیحلقه  شبید -

 .بود بازگو کرد دهیدرو که  یزیهرچ

 ...کرده و بعدم نشون لرد داده و دایپ یرو دراک اتفاق بهکتی اون یعنی -

 انتقام هم. زده نشونسه رتیهیشده. با  شتریو هانه ب ایکتوریحمله به و یبرا اشزهیو انگ دهیگذشته رو فهم -
 .رو حلقه هم و آورده دست به رو حکومت هم گرفته،

 رو اونجا نذاشته بوده؟ بهیکت ایدیمگه از اول ل گه؟یکرده، نه کس د داشیپ : چطور دراکویآنتون

 گهید دهیرس انیزماش به پا یبوده، وقت موقتی بوده گذاشته موندنپنهان یبرا بهکتیاون یکه رو یطلسم -
 .کرده داشیپ یبمونه. دراک هم اتفاق یمخف تونستهینم

 اومده؟ ایبه دن ایدینسل بعد از ل نیدراک چند یعنی: ویآنتون

 .استیدیآره، دراک از نسل ل -

نفسش تند شده بود  کهیدرحال رایکرد و خطاب به ساف میشد. تعظ کنزدی دواندوان یبعد مرد خدمتکار یکم
 :گفت

 .گشتم دنبالتون رو جامن... همه یبانو -

 شده؟ یچ -

 .شما رو مالقات کنن خوانیحاکم م -

 :شد بلند جاش از و داختان دوتا به اون ینگاه رایساف

 .میبر -

رفته بودن رفتن. حاکم در حال  شیپ یکه دفعه ینیتمر یمحوطه سمتسر مرد از محوطه خارج شد و به پشت
 رایبود و اصال  متوجه اومدنش نشد. مرد خدمتکار دهن باز کرد تا حاکم رو صدا کنه؛ اما ساف یمبارزه با ناتال
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و حاکم براش  یبرقرارکردن ناتال ـطه*رابـ تماشای. کرد سکوتش به ادارو و گذاشت اششونه یدستش رو رو
از ذهنش رد  یریبا لئو مثل ت ناتشیتمر یلحظات رو خراب کنه؛ اما خاطره نیا خواستنمی و بود بخشلـذت

 .شد. دندوناش رو به هم فشرد و فکرش رو منحرف کرد

ذهن حاکم مانع از تمرکزش شد و شکست  تیر هم مشغول. در آخدیرسمی نظرحاکم متفکر و مشغول به یچهره
 :و لبخند زد. خدمتکار به حرف اومد دیرو عقب کش رشیشمش رایساف دنیبا د یخورد. ناتال

 .آوردن فیتشر رای! بانو سافجنابیعال -

دن شده بو دهیچ رهایکه شمش سمتی به. نبود رومهربانانه و خوش شیپ هایدفعه مثل حاکم کردننگاه طرز
 :گفت ذاشتیرو سر جاش م رشیشمش کهیرفت و درحال

 .یبر یتونیم ،یکرد شونییممنون که راهنما -

 :دیپرس یشد و با لحن آروم کینزد رایکرد و رفت. ساف یمیتعظ مرد

 .دینکرد یسپر یکه شب گذشته رو به خوب دونمیحالتون خوبه؟ م -

 .نبود یبله... شب خوب -

 ؟دیدیهم رس ایجهیبه نت -

 :باالتر فرستاد و گفت کمی رو بندشمچ حاکم

 ...دمیرس -

 :داد ادامه

 .ببخشمش تونمینم راحتینیمن به ا -

 د؟یبذار ونیبا مادرتون درم دیخواینم -

 :شد تریجد نگاهش

 !وجهچیبه ه -

 ...هم شونیا جایکه به ستیدرست ن نیا رن،یبگ میتصم دیمادرتون هم با موردنیدر ا جنابیعال -

... برهیمادرم چقدر رنج م دمیفهمیبودم م کیکوچ نکهای با زمان اون من. ترهمهم یزیقلب مادرم برام از هرچ -
 .دوباره قلبش بشکنه خوامینم

که باز دوباره شما دونفر رو  خوادیدوباره قلب مادرتون بشکنه. پدرتون با تمام وجود م ستیقرار ن جنابیعال -
 .ارهیبه دست ب

 :گفت ترکالفه یبا نگاه حاکم
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 سالنیچند ییآبرویو ب موضوعنی. ادوننیما رو م یگذشته اهیقلمروام... همه، داستان س نیمن پادشاه ا -
 د؟یکنیرو درک م تیموقع نیا رن؛یپذیکه بشه با با تمام وجود خواستن حلش کرد. مردم نم ستین یزیچ شیپ

رو  کدومچیه دیق شدیسخت بود که انگار نم یتایموقع دنیچپیمدره نیمشکل هم نیتری. اصلگفتیم راست
 .زد

که  مایی برابر در داره، هادرمورد حلقه یادیکه اطالعات ز ی. کسمیبجنگ اهیبا لرد س میخوایمن و دوستانم م -
که  نیا دارن! با ییچه قدرتا دونهیجادوگرا رو داره که فقط خدا م یلهی. اون قبمشونیشناسیم میتازه دار

رو با خودم  زدایدارم ا دونهیم ادیبه احتمال ز پس. برنمی خبر شواسه یچاپلوس یبرا ایلیاما خ ظالمه؛یلیخ
 هاحمله کنه قدرت حلقه زدایکه اگه به ا دونهی. مکنهیبرنده استفاده م برگهی عنوانبه نیو از هم کنم،یمتحد م

 یروی. اگر ما قدرت و نمییما بلکه بود، نخواهد اون کنندها  شروعجنگ قطع نی. تو اکنهیپس صبر م شه؛می کم
افراد منه،  نتریکیاز نزد یکی. تام میدار ازین زدایجنگ به تمام ا ی. برامیخوریشکست م مینداشته باش یکاف

با ما  دیاخوینم یعنی د؛یاز اون یمصمم به دور قدرنیدوستان منه. اگه ا نیو بهتر نتریکیاز نزد یکیپدر شما 
 د؟یمتحد ش

 :ادامه داد رایسکوت کرد و ساف حاکم

راه  نجایتام رو به ا گهید وقتچیاگه ه یحت د،یو با ما متحد ش دیبذار ونیبا مادرتون درم کنمیخواهش م -
ما رو درک  یمبارزه تیسخت شما رو درک کنم، پس شما هم لطفا  اهم تیموقع کنمیم ی. من سعدیدینم
 .دیکن

کنار  ی. نگاه پرشده از اشکش رو به چشماش دوخت و دستاستادیجلوتر رفت و درست مقابل حاکم ا چندقدم
 .موند رهیبود متعجب خ دهیند رایرو از ساف ییرفتارا نیکه چن یبدنش رو مشت کرد. ناتال

دگاهتون رو از و زا زندگی محل تموم بلکه خانواده، تنهانه شبههیاز هم بپاشه؛  شبههی تونیزندگ دیتصور کن -
 اما من اون د؟یمادرتون رو تصور کن سریجسم ب دیتونی! مدای. چون بچهادیازتون برن کاریچیو ه دیدست بد

 کاریچیو ه دمیرو غرق خون د امشدهکهتیکهیت برادربدون سر!  دم،یپدرم رو د دم،یمادرم رو د دم،ید لعنتی شب
. من اون رو شهیچقدر به اژدهاش وابسته م اژدهاسوارهی دیبفهم که دینتونستم انجام بدم. شما اژدها نداشت
 تموقعی درسته... شدن برده مردمم. بودم برده سالده زاده،اشراف دخترهیهم از دست دادم. برده شدم، من... 

با فکر و  خوابممی لرد کشتن فکر با ساله. دهدیمنو تجربه نکرد تیشما هم موقع یرو تجربه نکردم؛ ول ااالن شم
جنگ شکست بخوره،  نی. اگه امیشکست بخور خوامی. نمکنمیو روزم رو سر م شمیم داریسرش ب دنیبر

. دیرینگ میتصم یاحساس کنمیخواهش م اد؟یبه بار م ایچه فاجعه دیدونی. مفتهیبه دست لرد م زدایا یقلمرو
 !مینجات بد اهیرو از دست لرد س ایدن دیما با

سرش رو  ره،خی نگاه چندلحظه از پس بود، شده متأثر شدتبه رایساف یشدهروان یاشکا که از حرفا و حاکم
 :انداخت و آروم گفت نییپا

 .دیلطفا  آروم باش -

رو زد تا حاکم رو تحت فشار بذاره.  حرفانیا شدیدور نموند. باورش نم یاز چشم ناتال راسافی رنگکم لبخند
 :گفت یکم با لحن ناراحت. حارفتیازش نم یکار نیانتظار چن
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 .رمیگیم میامشب تصم د،یتا شب به من فرصت بد -

 :رفت جلو زدهبهت یاز محوطه خارج شد و اونا رو ترک کرد. ناتال حرفنیاز ا بعد

 !؟یکرد کاریچ -

 !دیمتحد بشه نات، با دیبا م،یندار ایگهیراه د -

 .یکن یبا احساساتش باز دینبا -

 :چرخوند و گفت ناتالی سمتسرش رو به رایساف

 .مشی وارد راه از همون میبراساس احساساتشه مجبور اشیرگیمیاز تصم ایقسمت عمده یوقت -

*** 

 چندانبا نور نه راسافی. بود داده هاشب و چشمک ستاره یاهیجاش رو به س دیخورش ییشده بود و روشنا شب
سرخ و  یگال یبه گلبرگا یو دست ستادیایم ی. گاهزدیبالکنِ بزرگ و پرگل اتاقشون قدم م یتو یمشعال ادزی

وارد بالکن شد. دستاش رو  دنشید او ب دیسرک کش رونیبه ب ی. ناتالدیکشمی هابوته یو سرمازده دیسف
 :ـغل زد و گفت*بــ

 .یدرست کرد ایعجب صحنه -

 :بهش انداخت و گفت یینگاه گذرا رایساف

 ؟ایچه صحنه -

 ...بایز یرزا نیآسمون شب و ا یهایبا س دتیسف یموها -

 .لبخند زد نانهیغمگ رایساف

 گهید زچیهی نه،یآره تموم ماجرا هم کنمیهروقت فکر م قا  یبرام گفت. دق شبتیدرمورد خواب د لیدن یراست -
 .شهیمعلوم م

 :گفت دیبازم سکوتش رو د یوقت

 .نبود ادمی... اوه، ضیهوا سرده، ممکنه مر ؟یینجایا وقتهیلیخ -

 .کنهینم ضمیهوا مر یسرما گهید نفر،هیبه لطف  -

کرد. با وجود  شدنمی تربرافراشته و شکفته راسافی دست با شدنبه گال که انگار از شوق لمس ینگاه یناتال
 :. آروم گفتشدمی ترموجودات زنده هستن ملموس هااهیگ نکهیحلقه درک ا

 دلت براش تنگ شده؟ -

 :بود گرفته دادنجواب یراب رایساف یصدا بارنیا

 داره؟ ایدهیعمرم دلم براش تنگ بشه چه فا یتمام روزا یاگه به اندازه یحت -
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ناراحت جلو رفت و  ایبا چهره ی. ناتالدنیصورتش سر خوردن و چک یاشک رو هایکه زد قطره یپلک نیاول با
 :ـلقه کرد*دورش حـ یدلدار یدستاش رو برا

 ...هم بازم کنارمونن میاگه... از دستشون بد یحت م،یدوست دار یلیکه خ رو ییاونا گفتیپدرم م -

 :گذاشت و ادامه داد اشنهیرو سمت چپ س دستش

 .قلبمون یتو -

 :دیاشکاش رو با پشت انگشتاش پاک کرد و پرس رایساف

 از حاکم چه خبر؟ -

 .دیرسمی نظرکالفه به یلیخ -

 ؟یدیشاهزاده سانسا رو هم د -

 .نه -

 .ششیپ میبر ایا شب وقت خواست و االن شبه. بت -

 .ستین یتحت فشار گذاشتن فکر خوب نیامروز صبح کم بود؟ ا یصبر کن. حرفا -

 .تحت فشار گنینم نیبه ا کنه،یاالن دوروزه که داره فکر م -

... با ؟یستیـانت کرده، متوجه ن*ـیکه در گذشته بهشون خ هیکه قراره باهاش متحد بشن آدم ییاز اونا یکی -
 .شناسمتیاصال  نم کنمیاحساس م کارانیا

تا ابد صبر  میتونیاما ما که نم ه؛یسخت تیموقع یگمی که طورنات. همون یستیکه متوجه ن ییانگار تو یول -
رو  ینفر پس بزنن. مشکالت خانوادگ هیاطر خما رو به یهمه توننیو قبول کنن. نم رنیتا اونا بتونن بپذ میکن
 راجع توننیم میلردو شکست داد نکهیبعد از ا ،خب یلیفکر کنه؟ خ خوادیبعدا  حل کرد نه حاال... م هشیم

 .تا ابد فکر کرد شهمی کنن، فکر بهش

 .رو گفت و بالکن رو ترک کرد نیا

 دیبع رایبود که از ساف رفتاریهمون نیچرا. و ا یراخالقیشد. حرفاش اشتباه نبودن؛ اما غ رهیبه رفتنش خ یناتال
 .دیرسمی نظربه

 :ورود به راهرو چشم بست و زمزمه کرد با

 حاکم در چه حاله؟ -

 .حاکم کدرتر از قبل یدراومد، شاهزاده سانسا در حال ورود بود و چهره رتصوی به اشبسته یپشت پلکا یاتاق

 !حاکم جوان یشد یپس باالخره منطق -
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 ریمس یکه تو یایسنگ مکتین ینبود. رو ادیز یید. روشنادا رییقصر تغ رونیب یمحوطه سمترو به راهش
هم انداخت. دست راستش رو  یقطور قرار داشت نشست. پاهاش رو رو یستونا نیقصر و ب رونیب ییراهرو

 .شد رهیمشعال خ ادزی چنداننور نه ریحلقه ز نیمقابل صورتش گرفت و به درخشش نگ

که  ایشد. با چهره رهیخ لیآورد و به صورت دن نییستش رو پاد ستاد،یجلوش ا نفرهیکه گذشت و قامت  یکم
کرد و حاال  یریجلوگ یناتال شتربی سؤاالت از بحث موضوع کردنبالکن با عوض ی. تواومدنمی خوشحال نظربه

جنگل رفت. کوبش  یتو لیدن شبونا حرفای و لئو سمتبه فکرش دوباره و شد تردلش آشوب لیدن دنیبا د
 شتریداده بود ب هیتک مکتین یرو که به لبه اشگهیکرد خوددار باشه. فشار دست د یشد و سع شتریقلبش ب

 :گفت ددی رو دارشسکوت ادامه یرفت. وقت یدیکرد و سرانگشتاش رو به سف

 ؟یکنیمنو نگاه م طورینیچرا ا ه؟یچ -

 درسته؟ دمیشن یکه از ناتال ییحرفا -

 کدوم حرفا؟ آها، درمورد حاکم؟ -

 :آورد نییپا ینشست و صداش رو کم ارشکن

 .میبه زور متحد بش میتونی. نممیخودخواه رفتار کن یآدما هیشب ستیقرار ن رایساف -

 نیبعدا  حل کنن... هم شونویمسائل خانوادگ دی. اونا بامیش روزیبه لرد پ میتونینم زدایا یبدون همه لیدن -
 .پسرش باشه شیا پباعث شده االن شاهزاده سانس کیکوچ یرگیسخت

 :دیکرد و پرس یمکث کوتاه لیدن

 حاکمه؟ شیاالن پ -

 :سرش رو تکون داد رایساف

 .اوهوم -

 :داد ادامه

و قطعا   نهسرزمینی... اون حاکم ارهیبگ میاحساسات تصم یاز رو دینبا اوضاعنیسخته؛ اما تو ا دونمی! میدن -
. حکومت احساسات سرش کنهیبا مادرش صحبت م شده و داره یراض نیهم یبرا کنه،یدرک م یبه خوب

 خواستیبا تام کرد. م یقبلکه حاکم  کاریمثل همون ،کنی محاکمه رو اتخانواده یمجبور یگاه شه،ینم
 !دامادشو ،یاعدامش کنه حت

 :از جاش بلند شد و گفت بعر

 .ششونیبرم پ دیحرفاشون تموم شد، با -

 لیبود که دن بیفرستاد. عج رونبی رو بازدمش و گذاشت اشلب کوبندهق یو به راه افتاد. دستش رو رو دیچرخ
 .دیشنیرو م یبه اون بلند ینزد. قطعا  صدا یحرف

 .و رفتنش رو به تماشا نشست دیکش یقینفس عم لیدن
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حاکم و ناباور شاهزاده  یکالفه یصدا د؛یشنمی ترصداهاشون رو هم واضح شد،یم ترکیاتاق حاکم که نزد به
ِ بهسا. مستخدمِ آمادهسان  :گذاشت و گفت یاحترام دنشدی با در پشت کار

 .آوردن فیتشر رایبانو ساف جنابیعال -

 :رسوند رو خودش دواندوان یناتال

 .امیمنم م -

 رایتخت نشسته بود. ساف یورود هردو باهم داخل شدن. شاهزاده سانسا شوکه و سست لبه یاز اجازه بعد
انداخته بود.  نییداده و سرش رو پا هیمطالعه تک زیت که پشت به اونا دستاش رو به مبه حاکم انداخ ینگاه
و  دیغلتیم چارهیزن ب یگونه یرو صدابی و آرام اشک. نشست کنارش و رفت سانسا شاهزاده طرفبه یناتال

 .اومدیم نییپا

 من؟ یحالتون خوبه بانو -

 رایجدا شد و رو به ساف زشیانداخت. حاکم از م رزی ور سرش و بست رو چشماش دادناون بدون جواب اما
 :گفت

 برگرده؟ قصر به من پدر عنوانداره که دوباره به نویا یاون رو م،یاگه ما متحد ش یحت -

 .دوباره شما دونفر رو داشته باشه خوادیبه قصر برگرده، اون فقط م خوادیپدرتون نگفته م -

 یسع کهیبه خودش مسلط شد و درحال یکه شاهزاده سانسا کم یانبرقرار شد، تا زم یو بد یطوالن سکوت
 :حال دگرگونش رو کنترل کنه گفت کردیم

 .تماس مشکالت از ترلرد مهم یپسرم، نابود -

 د؟یموضوع ندار نیبا ا یشما مشکل یعنی -

 .گرفت دهیناد نفرهی خاطرهمه رو به دینبا -

خوشحال  راینداشت. ساف یمشهود بود سازگار یغونش که به راحتمصمم و بدون لرزشش با چهره و حال دا لحن
 .دادیواکنش رو از شاهزاده م نیبود؛ چون احتمال ا

 :گفت یبم صدای با لحظهچند از بعد باشه، سردکرد خون یتالش م کهیدرحال حاکم

 !اون به قصر برنخواهدگشت یول م؛یشیبا شما متحد م -

 :اکم رو با چندقدم پر کرد و دستش رو باال آوردخودش و ح نیب یفاصله رایساف

 .بره شیخوب پ زچیهمه دوارمی. امدیمنصرف نشد میتصم نیخوشحالم که از ا -

که نشون از  ییرویمنتقل شد. ن رایبه ساف یدیجد یرویدستش گذاشت و ن یآروم دستش رو تو حاکم
 .بود ترشدنشقدرتمند

 .دوارمیمنم ام -
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*** 

رفتن، منتظر حاکم  یآماده و حاضر ها. بچهکردیم نزمی ترشدنگرم یتالشش رو برا یتاب همهسرد بود و آف هوا
 .فتنیکنن و راه ب یو مادرش بودن تا ازشون خداحافظ

 :اون رو غالف کرد و گفت رش،یشمش یو بُرنده زیت یغهیت یِ بعد از نگاه آخر به درخشندگ ویآنتون

 .پس باالخره حل شد -

. حاکم ارتشش رو به جنگلِ پشت میافتمی راه به بارون کوهستان سمتدنبال تام و بعد به میریمآره. االن  -
 ی. وقتمیریکه گفتم م ی. بعد از اتحاد با حاکمِ آخر همراه خودش و ارتشش به قرارگاهفرستهیآلفا م هایکوه

 .وندنیتا به ما بپ میفرستیم کیحاکما پ هیبق یاونجا هستن. بعد برا نایسرزم یارتش همه میبه اونجا برس

 :کرد و گفت دییبا سر تأ ویآنتون

 .داشت میخواه اریرو در اخت یمیاومم... ارتش عظ -

 .میرو در مقابل دار یچون دشمن قدرتمند -

. اومدنیاشاره کرد که حاکم و مادرش م یگذاشت و با چشم به سمت رایساف یسر شونه یدست لیدن
ادب  یهم از رو رایبه لب داشت. ساف یحیمل یلی. حاکم حاال لبخند خدنچرخی تسمهرچهارتاشون به همون

 :ویو آنتون یو ناتال لیفرود آورد، مثل دن یزد و سرش رو کم یلبخند

 .قربان میسپاسگزار یلیخ توننوازیو مهمان ییراپذی خاطربه -

 .رهالزم ندا سپاسگزاری شد شروع صورتکه به اون نوازیو مهمان ییرایپذ -

 یکیتوقف کرد. به  یناتال یرو شتریصورت همه گردوند و چندلحظه ب یشد. نگاهش رو رو ترقیلبخندش عم و
 لیتحو راسافی به و رفت هابچه طرفدستش بود. به یرنگیخاکستر یسهی. کادیاشاره داد تا جلو ب شخدمتایاز پ
 :داد

 ه؟یچ نیا -

 .هست اجیبهش احت یلیمثل سفر شما خ یسفر توی نظرم. بههشیزخما م عیکه باعث درمان سر هیهمون پودر -

 .. باز هم سپاسگزارمیلیبله خ -

 .رو براتون آرزو دارم یسانسا: سفر خوب شاهزاده

 دایپ یخطرناک یوونایح یجنگل گاه نیا ی. تودیمراقب باش یلی. خدیشروع کن ادهیپ دی: راه برگشت رو باحاکم
 .شنیم

 .: حتما  رایساف

 یکه دردسرا و خطرا یگرفتن؛ راه شیدر پ عتیطب یزداای قلمرو سمتراهشون رو به ،یینها یداحافظاز خ بعد
 .آوردیبراشون به ارمغان م یدیجد
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و سرد کنده شد و  میمال منسیهیرو نداشت، با وزش  ستادنیشاخه ا یتوان رو گهیکه د یزرد برگ
 .افتاد هابچه پای مقابل ـصان*رقــص*رقـ

و سکوت رو  اوردیوضع رو طاقت ن نیا لیاما دن کرد؛یفکر م یزیبه چ یو هرکس رفتنیوت راه مدر سک یهمگ
 :شکست

 ...ننیتا تامو بب انیبا ما م کردمیفکر م -

 :گفت یبا لبخند کج ناتالی. شد جلب سمتش به هابچه حواس

ه، فکر کن به خودش زحمت بده تام به قصرشون برگرد دهیاجازه نم میحاال که باهم متحد شد یحاکم گفت حت -
 .ادیراه ب همهنیا دنشید یو برا

 .انیکه ب خواستنیم کنمی: من فکر مویآنتون

 :ادامه داد یاز مکث بعد

قصر  یتو ییجا گهیاگه مثل تام اعدام نشه د یکنه کارش تمومه؛ حت انتیخ یکیاگه  یسلطنت یخانوادههی یتو -
 مردم خصوصقصر ساکن بشه؛ به یطردشده تو هیکه  رنیپذیونا نمهم مردم هستن. ا شیاصل لینداره. دل

 .زدایمثل ا یلاصی

 :گفت یناتال بارنیسکوت برقرار شد، ا دوباره

 دنبالمون دربعد از فرار، افراد لرد دربه کردمیم الینکرده. خ جادیبرامون مزاحمت ا ریتو مس کسچیتا حاال ه -
 .میکنیم کاریچ میدار دهیلرد فهم را،یساف یگفتیست متو در  نکهای مثل. بکشنمون که باشن

. ما درواقع کنهیبه نفع خودش استفاده م یکه از هرفرصت هواقعی گرموجود سوءاستفاده هی: اون سمبل لیدن
 .میکنمی ترکارش رو راحت میدار

 :زد و ادامه داد یپوزخند

کردنش به  دایپ برای خودش به دادنبعد بدون زحمت کنن و دایرو پ یگنج بزرگ هیکه منتظره تا بق یمثل کس -
 .ارهمی دست به گنجو وقتو اون کنهیاونا حمله م

 ده؟ی: به نظرتون از کجا فهمویآنتون

 :گفت یباال انداخت و ناتال یدیقبی با رو هاششونه لیدن

 !اعتماد کرد شهینم کسچیبه ه -

انگشتاش قفل شد.  یتو لیدن یآشفته و نامتمرکزش انگشتاافکار  نیو ب رفتیهمچنان در سکوت راه م رایساف
به دستش وارد کرد. ضربان  یفینگاهش کنه فشار خف نکهیبدون ا لیخورد و نگاهش کرد؛ اما دن یتکون رایساف

 ...ای لی. دست دنیچ ینداشت که برا نظریچیقلبش باال رفت؛ اما ه

 :به دوروبرش نگاه کرد و گفت لیبودن. دن شده بود و اونا تموم روز رو راه رفته شومیگرگ هوا
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 .اژدهاست اون یلونه کینزد نجاای هابچه -

 ز؟خیشب ی: اژدهایناتال

 :سرش رو تون داد لیدن

 .ندارم ی. احساس خوبمیرد بش ایگهید ریفکر کنم بهتر باشه از مس -

 .نداشته باشن برخوردی اژدها دادن تا با اون رییرو تغ ریمس

 رایچوب توجه ساف کهیت هیشکستن  یاستراحت اتراق کنن، صدا برای داشتن قصد کمشد و کم ترکیکه تار هوا
 :کنه یزد و سرش رو چرخوند تا اطراف رو بررس یرو جلب کرد. چشماش برق

 !هابچه -

 رافاطاون یچیه یبه دوروبرشون نگاه کردن؛ ول یدفاع یو با حالت ستادنیهمه ا رایساف یاخطارگونه یصدا با
 .نبود

 !یگند ی: چه بولیدن

 .دیرسیبه گوششون م دنیدو ای رفتنمثل راه ییاما صدا شد؛ینم دهید یزیچ همچنان

 !..: واویناتال

 .دیبه عقب چرخ رتیرو گفت و با ح نیا

 :گفت دیند یکیجز تار یچیه ینگاه کرد و وقت یبا دقت به اطراف ناتال رایساف

 ؟ی! خوبیناتال -

 !از کنارم رد شد یزچیهیمطمئنم  -

بهش ضربه  یمعطلیو ب دیکش رونیرو ب رششمشی سرعتبه رایساف یموجود عیسر شدنکیاحساس نزد با
 .افتاد نیزم یرو رنگاهیس یاومد و جسم مانندیو ناله دهینخراش یزد. صدا

 .شد خاموش آهستهآهسته صداش

 :ه کردو دوپا نگا اهیبرد و به بدن موجود س کیسرش رو نزد رایساف

 !آدمه؟ ه؟یچ گهید نیا -

 :نگران زمزمه کرد ویآنتون

 !سورا -

 ؟یچ -

 !کننیحمله نم ی. اونا تکمیگرفتار شد یاوه نه، حساب -
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 .پرت شد یبه کنار یبلند یبه عقب برداشت؛ اما چندلحظه بعد با ناله یباز شد و قدم رایصورت ساف انقباضات

 !رای: سافلیدن

 تیموقع نیهم به هم ناتالی. شد مانعش و کرد حمله بهش موجودات از اون یکی به سمتش بره؛ اما خواست
 .دچار شد

 رو اشونجهت حمله صیکه قدرت تشخ کردنیحرکت م عسری قدررفت. اون یزخم یرایبه طرف ساف گهید یکی
ِ یکه به شکل چنگال ت یبا دست لی. دندیفهم شدیم سختیلینداشتن. خ راحتی به مده بود، دراو گرگهی ز
 .زد صدارو  رایبتونه کارشون رو بسازه. دوباره ساف دیکه شا زدیبهشون ضربه م هدفیب

رو که بهش حمله  یچسبناک موجود یکه دستا رایهجوم بردن. ساف یو ناتال وآنتونی طرفهم به گهید یدوتا
 :گفت دهبریدهیاز خودش دورش کنه، بر کردیم یکرده بود محکم گرفته و سع

 !مواظب خودت باش ،یخوبم دنمن  -

بلند شد و نگاه  سختیپا به عقب پرتش کرد. دستش رو به درخت پشت سرش گرفت و به یبا ضربه سپس
 :انداخت که ازش دور افتاده بود رشیبه شمش یکوتاه

 ...آه -

و  رهیارتیتعفن، رنگ بس یکه پرتش کرد دوباره بهش حمله برد. بو یزخمش گذاشت. همون یرو رو دستش
 .کردمی تررو سخت دنیجنگ ادشونیسرعت ز

دستش حس کرد.  یخونش رو رو یکارساز از بدنش عبور داد. غلظت و گرما یضربههیکرد و با  زیرو ت چنگاالش
 هرچهارتاشون سمتبه ایگهدی تعداد موقعافتاد. همون نیزم یآزاردهنده و بعد جسدش رو یدوباره همون صدا

 .اومدن

هجوم  انیکه معلوم نبود از کجا م یادیزیلخی تعداد بالفاصله. اومدن فرود کنانو غرش نیخشمگ گائلیو ا کلیما
 .رفتن باال شونوکولهبردن و از سر

به شکل  لیرو وادار به خم شدن کرد و به کمک اون چندتاشون رو از خودش دور کرد. دن یدرخت یشاخه ویآنتون
 .دیجنگیو م انداختیدرنده چنگ م وونیح هیشده و مثل  لیتبد شاینهیگرگ

 ریهم گ گائلیو ا کلیما یشده بود که حت ادزی تعدادشون قدراما اون کرد؛یاستفاده م شییاز قدرت جادو یناتال
تا جدا بشن، بدتر و با تعداد  دنیکوبیدرختا م یو خودشون رو به تنه خوردنیتکون م یافتاده بودن و هرچ

 .گشتنیبرم یشتریب

برداشتن  یبرا یاونکه تالش یبود. ب دهیفایب یول کرد؛یدور م ای کشتیرو م شونیادیبا هرضربه تعداد ز رایساف
 .کشتشون رحمانهیو ب دیکش رونیب بستیبه کمرش م شهیرو که هم یکیبکنه، خنجر کوچ رشیشمش

 ن؟ییچندتا ایشما لعنت -

 .دیالبه کمرش وارد کرد، بلند ن شونیکیکه  یایکار یضربه با
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. کرد پرت چندتاشون طرفبه یآتش کلیهراسون به سمتش نگاه کرد؛ اما دوباره بهش حمله کردن. ما یناتال
 یرو یادیبرسونه؛ اما تعداد ز رایکرد خودش رو به ساف یبلند سع پرشهیاز قبل کنارشون زد و با  تریعصب لدنی

 .مصمم بودن یلیخ شونیدنابو یکه برا دیرسمی نظرو جلوش رو گرفتن. به دنیسرش پر

خودش  زخمی و کنانو به عقب پرت کرد. ناله دیرو که روبروش بودن بر ییاونا یبا حرکت خنجرش گلو رایساف
 یچی. شما آشغاال هذارمینم»به خودش تشر زد که  یداشت؛ ول یدیشد یزری. خوندیعقب کش نیزم یرو رو

که وجودش رو در بر  یصالیاز احساس است« .کشمیم رو تون. همهنییچندتا ستی! مهم نیچیه ن،یستین
 .بود زاریگرفته بود ب

 .ددرخشی اشاز چشما و حلقه یزد و برق سبزرنگ یادیفر

و پشمالوشون گذاشتن و  کیکوچ یگوشا یدستاشون رو رو دهیچندتاشون رو متوقف کرد؛ ترس ادشیفر یصدا
 .چندقدم عقب رفتن

 .کرد یکث کوتاهمتعجب به ترسشون نگاه کرد. م رایساف

 رایرو به طرف ساف زشونیبلند و ت یشد. ناخنا ردرگی باهاشون دوباره و اومدن سمتشبه سرعتبه گهید تایسه
 .دنیکشیم خراشیگوش یغایو ج بردنیم

 :فرو کرد و تند گفت شونیکیگردن  یکرده بود. نوک خنجرش رو تو دایرو پ راهش

 .ترسنیبلند م یاز صدابزنن، اونا  ادیفر نیبه اژدهاها بگ -

. تعداد دغری سمتشونهم به لی. دندنیکش تونستنیرو که م یرینف نیدهن باز کردن و بلندتر گائلیو ا کلیما
داد بزنن. فقط  طوالنی مدت نتونستن اما شد؛ ترراحت هابچه یعقب نشستن و کشتنشون برا شونیشتریب
مقاومتش درهم شکست  یناتال بودن؛کرده  یهارتاشون رو زخمکوتاه الزم بود تا دوباره حمله کنن. هرچ مکثهی

 .افتاد نیو به زم

 ناخنای موقعفرستاد. همون یکرد و به کمک ناتال نیاز زم اومدنرونیرو وادار به ب یبلند درخت هایشهیر ویآنتون
 .دیبازوش رو به دندون کش گهید یکیپهلوش رو شکافت و  شونیکی زیت

 :التماس کرد با  یگرفتن، به حرف اومد و تقر لیکه از کمر دن یقیو گاز عم هاحنهصنیا دنیبا د رایساف

 !دینش متسلی... هابچه دینش میتسل کنمیخواهش م -

 .دیچپش سوخت و خونش به هوا پاش یبازو

 !آخ -

باز هم  یبود وقت دهیفایب یرو به عقب فرستاد؛ ول اشونگهید چندتای و داد تکون هوا تو رو دارشحلقه دست
 .نداشت یو تعدادشون تموم کردنیحمله م

که  ایکَرکننده یو متعاقبش صدا دیپر نیزم یرو الجثهمیعظ موجودهیکرد؛ انگار که  یفیلرزش خف نیزم
گوشاشون گذاشتن. اونا هم  ی. سوراها با وحشت دستاشون رو روکردیو از کار افتاده م جیرو گ موجودیهر
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خودش رو  رای. صدا قطع شد و دوباره و بلندتر از قبل آغاز شد. سافشدمی گم صدا اون یزدن؛ اما تو غیج
 :گفت دردآلود و کرد اشاره هابه کرشدنش نمونده بود به بچه یزیچ کهیو درحال دکشی ترعقب

ِ  یا -  !رای

 کردن فرار چندتاو چندتا یکییکینکنه. سوراها  تشوناذی صدا تا پوشوند رو شونگوش همه یرو یسبزرنگ یهاله
 .شدن دور و

و دردآلود سرش  حالیب رایکه کشته بودن. ساف ییجسد اونا یاونجا نبودن؛ حت کدومشونچیه گهیبعد د یکم
 .صدا نگاه کرد یدایداد. با لبخند به منبع ناپ هیدرخت تک یرو به تنه

 .شد انینما ییبزرگ اژدها کلیه

 :رفت رایسر ساف یبود، به سرعت باال دهید بیکه کمتر آس لیدن

 .رایساف -

 .گوشاشون محو شد یسبزرنگ آهسته از رو یهاله

 !باش زود. بردار رو پودر. اوناوردیهم من رو از پا درن نایخوبم نگران نباش. بدتر از ا -

 :دستش رو کنار زد و گفت راسافی. کرد ـوازشش*نـ و گذاشت اشکبودشده یگونه یدستش رو رو لیدن

 .انزخمی هاچهعجله کن! ب -

 .شده بود رهیخ کردیو نگاهشون م ستادهیا حرکتیکه ب ییبه اژدها زدهرتیمتعجب و ح ویآنتون

. رفت اژدها سمتبلند شد و به رایخودش و اونا رو درمان کرد، ساف زخمای پودر به کمک اون لیدن نکهیاز ا بعد
از مرگ نجاتش  طورینیا اژدهاهیانتظار نداشت  وقتچیه به اژدها زل زده بود. احتماال   زدهرتیهمچنان ح وآنتونی

 !بده

 !یتو نجاتمون داد -

 :گفت رایسر ساف یتو ییآورد. صدا نیینشست و رام سرش رو پا اژدها

 .یتو هم منو نجات داد -

 :کرد نگاهش متعجب و شدهخشک رایساف

 !تو... تو چطور؟ -

 :رفت و گفت کینزد لیدن

 نه؟ز یداره باهات حرف م -

 !یباهام برقرار کن ایرابطه نیچن یتونینم یخونم رو بنوش نکهیامکان نداره... بدون ا نیا -

 «.دمینوش دیچکیگوشت م یرو که از الله یخون ،یسرم نشست یباال ی... وقتدمیخونتو نوش»: اژدها
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 ...... تو... االنیعنی -

 «.من االن متعلق به توام»: اژدها

زد و با دست اشاره کرد  یانداخت. اون هم لبخند لیبه دن نگاهی. نشست هاشـب*لـ یرو ایارادهیب لبخند
 .جلو بره

 :چندقدم جلوتر رفت و دستش رو بلند کرد تا نـوازشش کنه رایساف

 !یتو مال من -

 «.برگردوندی بهم رو متحمل کنم و بچه یادیدرد ز یبهت بدهکارم. تو نذاشت تشکرهیاز اون،  یجدا»: اژدها

 ؟یایهمراه ما م -

 «.امیهمراهت م یهرکجا که بر»: اژدها

 «شن؟یم چی هاتبچه»ذهنش گفت:  قیهم از طر رایساف

 «.ارمیاونا رو هم با خودم م» : اژدها

 شیپ یمدت یاز مبارزه فیو کث نیخون ویو آنتون لیو دن یناتال د،یبه عقب چرخ یزد. وقت تریقیلبخند عم رایساف
 .دنبو ستادهیپشت سرش ا

 !کی: تبریناتال

 .نی: همچنلیدن

 .و لبخندزنان فقط تماشا کرد نهسیبهدست ویآنتون

 .میرسونیاون به صبح م یلونه کیامشب رو نزد -

*** 

 و بودن داده لم اش،لونه یدرخت تو یباال زخیشب یاطرافشون و اژدها گائلیو ا کلیروشن بود. ما شیآت
 .کردنمی استراحت

 :گفت رایسکوت رو شکست و رو به ساف لیه آتش سکوت کرده بودن. باز هم دنب رهیهم خ هابچه

 ؟یبراش انتخاب کن یاسم یخواینم -

 :دینگاهش کرد و پرس جیگ رایساف

 اسم؟ -

 .یدار اژدهاهیآره. تو االن  -

 .ایناد -
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 اد؟یبهش م یمطمئن -

 چطور مگه؟ -

 .استنادی از ترخشن یلیخ یکی نیآخه... ا -

چطور از اژدهام استفاده کنم.  دبای کردم فراموش کامل طورکه به نهیدارم... اونم ا ترین مشکل بزرگمن اال -
 ادی رو پروازکردن داشتم تازه موقعکامال  بالغه. اون یکینیبود بزرگ کردم؛ اما ا کیکوچ یرو از وقت میقبل یاژدها

 .و مسلط نبودم چه برسه به حاال گرفتمیم

 :گفت رنگیبا اخم کم رایکرد. ساف دنیبه خند آروم شروع لیدن

 ؟یخندیم یبه چ -

 !روز پروازت نیبه اول -

 :گرد شد رایساف یچشما

 !کجاش خنده داره؟ نیا ،یدادیمنو به کشتن م داشتی روزاون -

کرد.  و فرار دیقصد حمله بهش رو داره، از جا پر رایساف دیفهم نکهای محضباالتر رفت؛ به لیدن یخنده یصدا
 :با تمام سرعت دنبالش گذاشت رایساف

 !یدن یمُرد گهید بارنیا -

 :و گفت ستادیا وآنتونی سر پشت کنانخنده لیدن

 .بودن ی! اونا فقط شوخالیخی... بیه -

 درختای طرفبه لیو دن ددوی سمتشاز قبل به ترعیسر رای. سافکردنیبا خنده به کاراشون نگاه م یو ناتال ویآنتون
 .ل پا به فرار گذاشتجنگ

 دهیو انگار واقعا  ترس گشتیبه عقب برم یکه گاه لیدن یچهره دنیاز د رای. سافدنیدومی سرعتدرختا به یتو
 .گرفت دوباره جرئت اشخنده یاز صدا لیبود به خنده افتاد. دن

 پا و کمرش درد . واقعا  دیکمرش خواب یو رو دیچرخ عیشد. سر نیخورد و نقش زم یو ساختگ یظاهر یسکندر
 .گرفت

 !آخ -

 لیخندون دن یرو به چهره زشیت یسرش. دندونا یرو دیبه شکل گرگ دراومد و پر عیسر لتبدیهیبا  رایساف
 حرکتهی یباطل شد و تو رایساف لیخوابوند. تبد نیزم یخودش رو جایو اون رو به دیهم چرخ لینشون داد. دن

 .برگردوند لبوند و موضعشون رو به حالت قبکو لیبه صورت دن یمشت محکم رمنتظرهیغ

 !بود رمنصفانهیغ یلیآخ!... خ -

 .دیچیاز درد به هم پ صورتش
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 .طورنهمی هم ارتفاع انداختن من از اون -

به  شتری. بستادیبلند شد و ا نیزم یاز رو اشگهیـلقه کرد و با کمک دست د*دستش رو دورش حـ هی لیدن
 :کرد کشیخودش نزد

 .میشد حسابی بپس حاال -

 رهخی بهش و گرفت باال رو سرش. شد تروداغو صورتش داغ دیحالت خودش رس نیبه باالتر رایقلب ساف ضربان
 رو جاشده بود پاک کرد و همون دهپاشی اشچونه یکه رو یخون سرخ یبا انگشت شست، قطره لیشد. دن

 .دـی*بوسـ

 :و زمزمه کرد دیسرش رو عقب کش رایساف

 !نه ...یدن -

 :اون چسبوند یـشون*ـیرو به پ شیـشون*ـیـوازش کرد. پ*و موهاش رو نـ دیکش یآه لیدن

 .دونمیم -

 :فاصله گرفت و لبخند زد ازش

 .مایگرسنه حسابی خوردنهمه کتک نی... بعد از امیشکار کن یزچیهی ایب -

*** 

 :گفت کردیتنشون رو دنبال مرف ریکه هنوز مس ویبه آنتون شد،یلبخندش محو م کهیدرحال یناتال

 !ویآنتون -

 :برگشت سمتشبه

 .بله -

 :گفت یبه چشماش جد رهیگردنش انداخت و خ یتو یبازی بندبه گردن ینگاه یناتال

 مگه نه؟ اومدی همراهمون بلدراه عنوانتو به -

 چطور؟ -

 م؟بربخوری موجودات ممکنه به اون یچرا نگفت -

 :هم محو شد ویآنتون هایـب*از لـ لبخند

 کشوندمتون؟ طرفاز عمد به اون یبگ یخوایم ه؟یمنظورت چ -

 !میریبود بم کینزد -

 .منم داشت یشما خطر داشت برا برای که قدرمنم اونجا بودم! همون کنمیفکر م -
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 .یینجایا لدلینیبه هم قا  یدق ؛یدادیاخطار م دیبا -

 :اخم کرد و گفت ویآنتون

 رقابلی. درضمن اگه آدم غستنیساکن ن یهرجا! مکان خاص م؛ین بود به سوراها بربخورممک جنگلنیا یهرجا -
 انداختن خطربه یندارم که برا یو منم قصد خودکش فرستادیهرگز منو با شما نم نیبودم، شاه مارت یاعتماد
 .بندازم خطر به خودمو جون شما

 .ت گذروندندر سکو لیو دن راینزد و تا برگشتن ساف یحرف گهید یناتال

*** 

 .کردیمونده بود خاموش م شبیرو که از د خاموشیمهیآتش ن ویراه آماده شدن. آنتون یادامه یروز بعد برا صبح

 سمتشبه کرد،ینگاهش م اقیبا اشت کهحالیدر رایتوجه همه بهش جلب شد. ساف زخیشب یفرود اژدها با
 «!ییبایتو چقدر ز»ذهنش گفت:  توی و رفت

 .ـوازش داد*رو نـگردنش  و

 ؟یکن یما رو به هم معرف یخواینم رای: سافیناتال

 :سرش رو تکون داد و گفت رایساف

 .نبود ادمیآره، اصال   -

 :رو به اژدها ادامه داد و

 هم اژدها دوتا. و اونویو آنتون لیدن ،یمنن؛ ناتال یدوستا نایا یدونمی که طورگذاشتم. همون ایاسمت رو ناد -
 .یشیهم هستن که بعدا  باهاشون آشنا م ایگهی. دوستان دکلنیما و گائلای

 :دیپرس کردیحفظ م انادی با رو اشفاصله که طورهمون ویآنتون

 کنه؟یرها م جانهمی رو هاشبچه -

و آهسته  یکییکی تخمو تاسه لیو دن ویآنتون یزدهرتیح یسرشو خم کرد و مقابل چشما ایحرف ناد نیاز ا بعد
 .گذاشت نیزم ی آورد و روباال

و  دیخند ناتالی. چرخوند مخالف سمتدهنش گرفت و سرش رو به یدستش رو جلو صحنهنیا دنیاز د لیدن
 .موند رهیروبروش خ یصحنه به زدهشگفت ویآنتون

 :گفت ویو آنتون لیخطاب به دن رایساف

 !اره؟یبدستش و با خودش  رهیرو بگ تاسهنیا نیچتونه؟ نکنه انتظار دار -

رو به  فتهینگاهش به تخما ن کردیم یکرده بود و سع رییرنگ صورتش تغ کهحالیسرش رو برگردوند و در لیدن
 :گفت رایساف
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 !فتهیبه زحمت ب طورینیخوشحالم که اژدها نشدم و مادرم مجبور نبوده ا یلیآه... خ -

دهنش  جلوی تردستشو محکم بارنیتاد. ااف نیزم یرو سیلزج و خ یناخواسته چشمش به تخما حرفنیاز ا بعد
 .گرفت و دور شد

 یکییکیدوباره خم شد و  ایناد یمونده بود. وقت رمتحی طورهمون ویبه خنده افتادن و آنتون رایو ساف یناتال
 یانگار که در حال تماشا کردمی دنبال رو حرکاتش شدهچنان متعجب و خشک ویآنتون د،یتخماش رو بلع

 .آدم بود هی شدنخورده

 کهیدرحال رایقورتش داد. ساف اطاحتیتخم اژدهاش رو به دهن گرفت، سرش رو بلند کرد و آروم و با نیآخر ایناد
 :نگاه کرد ویبه آنتون دادیرو نوازش م ایناد دستهیبا 

 اسمشون سوراست؟ شبیموجودات د یگفت -

ِ یکه به رنگ س ییو زشِت پشمالو هیاومد. موجودات کر ادشیبه  شبید هایصحنه  یآسمون شب بودن و بو اه
بلند حساس  یکه نسبت به صدا یکیکوچ یو گوشا زیر چشمای با. بود ترزنهمبهمرداب حال یتعفنشون از بو

 .شدیم غیبه ج لیتبد یکه گاه ایدهینخراش یبودن. قامت کوتاه و سرعت باال، بدن چسبناک و صدا

افتاد. ناراحت رو گرفت و خودش رو  شبشونید یمکالمه ادیشد و به اسمشون لبخندش محو  دنیبا شن یناتال
 :دوخت رایتکون داد و نگاهش رو به ساف نیسرش رو به طرف ویمشغول کرد؛ اما گوشش با اونا بود. آنتون

 .نهیآ... آره، اسمشون هم -

 بودن؟ یچ -

 :پاک کنه ایکرد ذهنش رو از ناد یو سع دیکش یقینفس عم ویآنتون

همجنس  یاز الشه ی. حتخورنیو بعد م دارنینگه م کُشن،ینکنن م دایالشخورن... اگر گوشت مُردار پ ورجهی -
کنن.  رهیغذا ذخ دیزمستونه و با کیخودشو رنو هم بردن، االن نزد هایجنازه نیهم ی. براگذرنیخودشونم نم

 .میکردینم دایبراشون اگه نجات پ میبود یخوب یما طعمه

 نه؟ کننیم یزندگ گروهی بود، مشخص که طوراون -

 !یستیکه قادر به شمردنشون ن ادزی قدراون اده،یز یلخی تعدادشون شونگله ایآره، و هرگروه  -

 .راحت شد الشیو خ دیتخما رو د یخال یبرگشت. جا دهیپر ورویبا رنگ لیدن

 ؟یحالت خوبه دن -

 .آره آره، خوبم -

 .میفتیه ببهتره را گهی... پس دخبیلیخ -

راه  کلیسوار بر ما ویو آنتون لیو دن گائلیسوار بر ا رایو ساف یراه رو پروازکنان رفتن؛ اما مثل قبل، ناتال یمابق
 .داشت نیبه تمر ازین دیجد یایبا ناد یکردن؛ چون اژدهاسوار یرو ط
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رو از  مشضخی و مانندبزرگ خفاش یموقع پرواز هرچهارتاشون رو به تماشا واداشته بود که باال ایناد ئتیه
هوا سر بخوره و جلو  انیجر یتا رو داشتیو در کنار بدنش ثابت نگه م آوردیم نییشکمش پا ریسر تا ز یباال

 .شدیباعث حفظ تعادلش م چطورکه  کردیحرکات منظم دُمش رو دنبال م ه،یبرخالف بق رایبره. ساف

بده و آرومش  حیبرعهده گرفت که براش توض ید. ناتالش لشیدل یایناراحت و کدر جو دشون،یتنها د یوقت تام
 .دیقرارگاه خواهد د یکنه که باالخره اونا رو تو

 .به جلسه نشستن نیبا شاه مارت لدنی همراهبود به دهفهمی موقع که تا اون یاسرار گذاشتنونیدرم یبرا رایساف

داد تا  بیرو ترت یافتیبهترشدن حالشون ض یکرد و شب برا ییرایشکل ازشون پذ نیبار دوم به بهتر یبرا حاکم
 .نواختنیبا چنگ م بایز یکه زنان شدیم دهیشن یمیمال یقیخوش بگذرونن. موس

. کنه بهتر رو حالش بود نتونسته تاالراون تینهایب ییبایو نه ز یقموسی افکارش غرق شده بود، نه اون یتو تام
 دارو حرکات جالب و گاه خنده کردنیاجرا م شیکه براشون نمابودن  ییهنرمندا ییهنرنما یمشغول تماشا هبقی

 .دادنمی انجام

 .پاش بود مشت شد یکه رو رایکه دست ساف یخوب بود تا وقت زچیهمه

از  ایفوت کرد و جرعه رونی. نفسش رو آهسته به بدیچیسوزن تو تموم تنش پ شدندهیو سوزش مثل کش درد
حالت ممکن  نتریکرد خسته یخبردار شه. سع یدوست نداشت کس چیهشد و  شتریخورد. درد ب شیدنینوش

 :گفت کردیم ییرایکه از خودش پذ یگذاشت و رو به ناتال زیم یمش رو رو*ا*. جرهبگی اشرو به چهره

 ...مو خسته ادیخوابم م یلیمن خ یناتال -

 :بهش انداخت و گفت ینگاه کوتاه یناتال

 .باشه پس تو زودتر برو، شب خوش -

ِ یحرف از پشت م نیاز ا بعد  رخیکرد و شب به یرنگارنگ بلند شد. از حاکم خداحافظ هایوهیو م یپر از خوراک ز
 .نگفت یزیبود چ دهیشن یرفتنش رو دنبال کرد؛ اما چون حرفش رو با ناتال لدنی. رفت اتاقشون طرفگفت و به

 کم التهاب سوزش اون دیقلبش فشرد تا شا یتاالر که فاصله گرفت، دست راستش رو با تموم توانش رو از
 .کم نشد یزچی درد و از اون دیچپی درهم صورتش. بشه

کنار بزنه.  اشنهیس یتا لباسش رو از رو دیکش نییکوتاه لباسش رو پا نیاتاق رفت و درو بست. آست داخل
 .کردنیم تنش پخش مرو تو تمو ایو با هر زنش درد آزاردهنده زدنمی آورسرخ و چندش هایهمون رگه

 .دیکش ترنییرو پا نشیتخت نشست و آست یلبه

 ؟یکن کاریبا من چ یخوایم -

بهتر بشه و  دیتا شا دیتخت دراز کش ی. لباسش رو به حالت قبل برگردوند و رورفتیم جیگ یکم سرش
 .به فکر فرو رفته بود خوابش برد کهیدرحال
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رفت و بدنش به انقباض  یاهی. پوست صورتش رو به سدیحلقه قرمز شد و درخش نیگذشت که نگ یمدت
 .بشه اشنهیکه هوا وارد س گذاشتینم یمانع یتنفس هوا از هم فاصله گرفت؛ ول برای هاشـب*دراومد. لـ

 رونیاما موفق نشد تا خودش رو کامل ب د؛یاومد و خودش رو باال کش رونیاز تنش ب یاهیبعد شبح س یکم
 .شد یکی رایبکشه و باز هم با ساف

 .باز موفق نشد ولی بود؛ شده ترشبح روشن اهیرنگ س بارنیاتفاق افتاد و ا نیهم دوباره

 .رفتیم یرو به کند رایقلب ساف ضربان

بار سوم تالش کرد و باالخره موفق شد خودش رو  یکه حاال شکل انسان رو به خودش گرفته بود، برا یشبح
 .از بدنش خارج کنه

 .دنیگرفتن و رشد کردن و تا کمرش رس شهیسرش ر یهاش از روتخت نشست. مو یرو

بلند  یموها یلبخند زد. لبخندش وقت کرد،می وروشونپشت که طوررو مقابل صورتش گرفت و همون دستاش
 نییو صدادار کرد و از تخت پا فیظر ایابعاد بدنش خنده دنیشد. و از د ترقیرو لمس کرد، عم وتابشچیو پرپ

 :دادـوازش *. خم شد و با انگشت اشاره صورتش رو نـستادیسرش ا یرفت. باال

. بهتر و بهتر شهیبهتر م زچیراحِت راحت. از االن همه زم،یاما حاال راحت بخواب عز ؛یشد تیاذ کمهی دونمیم -
 ...و بهتر

*** 

 لیدن

 .میرفتن به کوهستان بارون آماده شد یبرا صبح

 .قصر رفتم یپشت یبه محوطه دم،یشده بود پوشرو که برامون حاضر  ییلباسا یوقت

به  داد،یهم فشار م یکف دستاش رو رو یگاه کهیگذاشته بود و درحال نیزم یرو رو رشیسرِ غالف شمش تام
پاهاش نشسته و مغرورانه سرش رو باال  یانداختم. رو ایبه ناد یکوتاه نگاهمیشده بود. ن رهینامعلوم خ اینقطه

که ناخودآگاه چشمام  کردینگاهم م روزمندانهیپ جوریهی. رفتممی تام سمتکه به کردین نگاه مگرفته بود و به م
 لحظههیبه حرکتم بده، از جاش بلند شد.  یتیاونکه اهم یرو نشونش دادم. ب زمیت یرو براش براق کردم و دندونا

تا  شبیرو که از د ییگرفت تخما میمبلند شد و تص سردخونیلیازش فاصله گرفتم؛ اما اون خ یو قدم دمیترس
 .گرم نگه داشته بود، دوباره قورت بده بدنش ریاالن ز

 !گندت بزنن اَه

. بودم داده ضعفخودم بود که بهش نقطه ریداشت و تقص یرگیانتقام یموجود هم روش خودش رو برا نیا
 .کنهمی بد رو حالم کارش اون دونستمی

 :ستادمیتام ا یرو گرفتم و جلو شد،یو تنم مورمور مشده  خیتنم س یموها کهیدرحال

 ... حالت خوبه؟یتام یه -
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 :سرش رو بلند کرد و لبخند زد آهسته

 .آره خوبم -

 :موضوع ممکن سوق داد نیانداخت و بحث رو به منفورتر ایاز پشت سرم به ناد ینگاه

 .منقرض شده زخیشب ینسل اژدهاها کردمیفکر م -

 :گفتم فتهیبرگردم تا چشمم بهش ب به عقب نکهیا بدون

 !نه متأسفانه -

 :رو عوض کردم بحث

 ؟یاژدها نداشت وقتچیچرا ه ،یکرد یزندگ ایکتوریو توی سال همهاون یراست -

 چندان اژدهاها از قطعا   و بود افزارخون یالهههی تام نه؟ بود بحث از اون یدور یمشخص بود که سؤالم برا یلیخ
 .نداشت خوشی دل

 .دمیم حیاسبا رو ترج -

 .اوردیخودش ن روی به تام که هرحالبه خب

هم سرش  کلیپشت کرده و خواب بود و ما زچیکه به همه گائلیچرخوندم. ا گائلیو ا کلمای سمترو به سرم
 .کردیم زیبالش رو ت ریرو خم کرده و ز

 !چقدر خوابالو بود گائلیا

 :دمیرو شن یناتال یصدا

 !ایناد رخیصبح به -

سرش جمع کرده و شنل  ی. امروز برخالف هربار موهاش رو باالاومدیکنارش راه م رای. سافدمیچرخ طرفشبه
هم به جمعمون اضافه  وی. آنتوناومدیم شهیاز هم تریشتندادوست نظرمدوشش انداخته بود که به یرو یدیسف

مورد  نیروز ا ییروشنا یبود و تو بایز واقعا   ای. نادستادیاومد سمت من و کنارم ا ایبه ناد توجهیچیشد و بدون ه
 .باهاش کنار اومد یراحت نای به بشه که بود اون از تراما خاص شد؛یبهتر معلوم م

 ایصبحانه هم کلمه زیبود و سر م شههمی از ترـوازشش کرد. ساکت*و نـ ششیرفت پ رایما ساف یهمه عوض
و  دتردینیا یمشغوله. احتماال  انداختنش تو یذهنش به چ دونستمیو م شناختمیصحبت نکرد. رفتاراش رو م

. خوادیم یبزنه و خودشم ندونه چ سمو پ رهیبگ دهیکه من رو ناد نهیاشتباه محض بود؛ اما بهتر از ا یدوراه
 لئو؟ ایواقعا  من  نکهیبود؛ به ا یرگیمیذهنش مشغول تصم

همه سال  نیکه ا منی! امکه زنده یانتخاب بشم. من من یذهن یتایمشغول نیکه آخر ا نهیبه ا دمیام
. کردمیبازم رهاش نم دیرسیاگر آخرش به لئو م یخواهانش بودم؛ ول ترشیپ یلیکه از خ یمن شناسمش،یم

 کردمنمی رهاش قدرده گرفت؟ اونیرو ناد رایساف شدی. مگه مرمشیبگ دهیامتحان کرده بودم؛ اما نتونستم ناد
 !مُردههینسبت به  امیقدرتمندتر بیم برگرده. قطعا  من رقتا دوباره به
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 .سفر احتماال  پرحرارت و سوزنده هی م؛یگرفت شیرو در پ یمقصد بعد ن،یدوباره از شاه مارت یِ از خداحافظ بعد

 در انتظارمونه؟ یچ بارنیا دونستیم یک

*** 

 کل یدانا

 .و دورش نشسته بودن روشن کرده یشیآت شیپ یراه، مثل شبا روزهیاز  بعد

 درسته؟ میریگیفاصله م یلیاز رودخونه خ بارنی: ایناتال

 سمتو به گذشتیم عتیطب ایزدیا نیسرزم یکیو نزد ایکتوریبود که از هانه و و یبزرگ یرودخونه منظورش
 .رفتیم سالی کوهستان

 کمهیآب جوشان و  هایاچهیتظر در. عوضش مندیکن یرودخونه خداحافظ نیاز آب زالل ا دی: آره. باویآنتون
 .میخطرناک باش

 کرده روشن رو شونصورت همه شیآت هایشعله. سپرد گوش بادقت و چرخوند سمتشونسرش رو به رایساف
 .بود

 .شنونده باشن دادنیم حترجی و بودن ترو تام از همه ساکت راسافی جمع اون تو

 چطوره؟قدرتشون  کنن؟یم کارچی افزارا: گدازهلیدن

و  رنینظیب شنیکه اونجا ساخته م یایجنگ یسنگ آهنا رو دارن و ابزارا نیبهتر نشونیسرزم ی: اونا توویآنتون
 خدمت فشانشونموظفن به کوه آتش زداشونیقائلن. تموم ا یادیآتش احترام ز ی. براشونهیاصل یشهیپ یآهنگر

 .اختصاص بدن کارنیرو به ا یهرروز زمان مشخص دیکنن. با تیرو تقو یخروج یگدازه قدرتشون با و برسونن

 کوه آتشفشان منظورت بارونه؟ -

 .آره -

 :به تام کرد و گفت رو

 .رنیبه بارون م ادزی معموال   افزاراخون نیسرزم یدارو ی. تاجرایاونجا رفته باش دیتو قبال  با -

 :گفت و ردک جارو جابه شیتو آت یسرخ و برافروخته یچوبا ،یچوب کهیبا ت تام

 .آره رفتم -

 :ارهیتام رو به حرف ب شتریب یکرد کم یسع یناتال

 رن؟یبه اونجا م ادیدارو ز یچرا تاجرا -

 :و گفت دیکش یقعمی نفس دادناز جواب ریانداخت و ناگز یبه ناتال ینگاه یرچشمیز تام
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ساختن دارو  یکه تو ادیبه دست م یکه اطراف بارون هست مواد خاص یآب گرم ایجوشان  هایاچهیاز در -
 .خورهیبه درد م یلیخ

 .دربرابرش شکل گرفتن هاییهم گذاشت و صحنه یپلک رو رایساف

خودش رو آزاد کنه،  خواستیو م زدیدختر داد م کهیرو گرفته بودن و درحال یدختر یدستا دوسرباز
 .دبو نشسته تاالرکه در صدر اون بردنیم مردی حکومت تخت سمتبه کشونکشون

 !دی... دست از سرم بردارنی! ولم کنایعوض نیولم کن -

حاکم فضا رو پر  یعصب یانداختنش. صدا نیزم یکه بازوهاش رو گرفته بودن مقابل مردِ حاکم رو یدوسرباز
 :کرد

 ؟یشیخطا رو مرتکب م نیبار چندمه که ا ؟یبرس یخوایبه کجا م اسرکشینیبا ا ه،یکاف -

 :شده بود داد زد شونیراف سرش پراط شییطال یکه موها دختر

 .باشم نیسرزم نیتو ا خوامیبرسم، نم یبه آزاد خوامیم -

 .زادگاه توئه نجایا ؟یکجا بر یخوایم -

داد تا صورتش رو هم  رییرو تغ دشید یهیداده بود. جلوتر رفت و زاو صیرو تشخ نیکاتر یصداش به راحت از
 .نهیبب

 :با نفرت داد زد دوباره

 !زارمیمتنفرم. از بارون متنفرم، از آتش ب نجایاز ا -

 .بهش بزنه که حاکم مانع شد ایاز سربازا خواست ضربه یکی

 ؟یزاریچرا ب -

 یو بهتر شتریب یتا سنگ آهنا یکشیم یگاریاز ما ب ی. چون دارمصرفهیچون ب خوره،ینم دردیچیچون به ه -
 ...لعنتی کوه رو حروم اون رومیهرگز ن گهی. من دیبشه و پولدارتر بش دیتول

. از دیدرهم کش یشتریرو به هوا فرستاد. حاکم اخم ب غشیمحکم سرباز وسط کمرش نشست و ج یضربه
 .رفت طرفشجاش بلند شد و به

. کنمی. خود من هم به بارون خدمت میخلق شد روین نیتوئه، با ا عتطبینیدختر جوان! ا یگستاخ یلیتو خ -
و بعدش از  رمیگیازت م روتوی... تموم نارخبیبس ؟کنی کوهحروم اون روتوین یخواینم ؟یباش نجایا یخواینم
 ؟ی. موافقیریم شهیهم یبرا نجایا

 :نشست و سرش رو با دست باال آورد نیکاتر یروبرو

 ؟یموافق -

 .رهیحق نداره اونو ازم بگ کسچیقدرت و سرشت منه، ه نیا -
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به کار  یمثل تو قطعا  قدرتش رو در راه خوب یبزرگم؟ موجود سرکش یلهیقب نیمن حاکم ا یفراموش کرد -
 .یبزن بیآس یاجازه بدم به کس تونمی... نمرهیگینم

 .صورتش تف کرد یتو هوایب نیحرف کاتر نیاز ا بعد

 :نکنن؛ سپس صورتش رو پاک کرد و گفت یدستش رو باال آورد تا سربازا کار حاکم

 نیعاقبت ا یکه بفهم کنمیم دتیتبع یی. حاال به جایفرار کن نجایاز ا یخواستیکه م بود یبار آخر دفعه،نیا -
 !شدی تننگ خانواده یهیما کاراتنیبا ا یکنیچرا درک نم دونمی. نمهیچ یهمه گستاخ

 نیچشم کاتر یدیگذاشت. سف نیفرق سر کاتر روی رو اشابروها و انگشت اشاره نیشستش رو ب انگشت
 .دیکش غیو با تمام وجود ج شد انینما

*** 

 :رو تکون داد رایآروم ساف یناتال

 حالت خوبه؟ رایساف -

 :گفت کردنمی نگاهش که هابه بچه یمکث چشمش رو باز کرد و بعد از نگاه یبا کم رایساف

 .آره خوبم -

 ؟یدیدیم یزیچ -

 .نیسرگذشت کاتر -

 ؟یدید یواقعا ؟ خب چ -

 یلیاز بارون فرار کنه و در برابر حاکمشون خ خواستهیچندبار م داده،یانجام نم یرو به درست فشیوظا نیکاتر -
 دشی. بعدشم تبعدارهینگه م ایشهیش گویهیو تو  رهیگیرو ازش م روشیگستاخانه رفتار کرده. حاکم هم ن

 انهیر کنه. بعد مخفتا از دستشون فرا کنهیم مکک نی. لرد به کاترشنیبا لرد مواجه م دیاما موقع تبع کنه؛یم
 .مونهمی وفادار لرد به زمانهم از اون نی. کاتردزدنیرو م گوی و اون شنیوارد بارون م

 :پوزخند زد لیدن

 .که سر ادوارد آورد بالیی! با اونیچ یعنیبه لرد  یاالن فکر کنم متوجه شده وفادار -

بهش  گهیبه لرد گذاشته باشه وگرنه د شیوفادار یرو یریتأث کنمی: ادوارد از قبل مرده بوده. فکر نمویآنتون
 .کردیخدمت نم

با قدرت  یحت گشت،یادوارد دوباره بهشون برم کردنی. اگه صبر مکنهیاحمقانه فکر م قدرنی: احتماال  همیناتال
 ...بود که چارهیب یفقط لئو وسطنی. احرفاستنای از ترظالم روانی . اونیشتریب

 :آروم تذکر داد لیدن

 !نات -
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 :افتاده و گفت رزی به مسکوت و سر یرایرو کرد به ساف گفت،یم یداشت چ دیکه تازه فهم یناتال

 !متأسفم، واقعا  حواسم نبود رایاوه! ساف -

 .ستین یمشکل -

 :گفت رایبه ساف باریبعد از نگاه افسوس ویرو دور از چشم همه فشرد. آنتون مشتش

 م؟یشکار کن یزچیهیو  میتا باهم برامشب ما دو هینظرت چ لیدن -

 :داد ادامه جو کردنعوض یهم برا یناتال

 .یهست یاشکارچی جورتو چه نمیکنجکاوم بب -

 :بلند شد لیدن

 .میباشه بر -

 !یناتال یخوریم یذیقطعا  امشب شام لذ -

 .دیخند یناتال

 .زد صداش و رفت طرفشبه یاتالهم بلند شد؛ اما قبل از رفتن، ن وآنتونی و رفت درختا طرفبه لیدن

 بله؟ -

 :و گفت ستادیا روبروش

 ...کمهینداشتم فقط  ی. واقعا  منظورخواممی معذرت زدم دفعهک اون حرفایی خاطربه نیراستش من... اِم، بب -

 :کرد قطع رو حرفش و گذاشت اشسر شونه یدست ویآنتون

 .ستین یبه عذرخواه یازین کنم،یدرکت م -

 :و لبخند زد دکشی اشگـونه روی رو اشانگشت اشاره یبه نرم ویشد. آنتون رهیو چشماش خت یناتال

 .حاال برو و منتظر شام امشب باش -

 :به فکر فرو رفته بود خطاب به اونا گفت قا  یکه انگار عم رایبه ساف یبرگشت و بعد از نگاه کوتاه لیدن

 .گهید ایب ؟یکنیم کاریچ ویآنتون -

 .اومدم -

 .رها کرد شدهجیرو گ یو ناتال ترف

 «؟یستی... خوب نرایساف»: ایناد

 «!نه»: رایساف
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 :رو ترک کرد یکوتاه تام و ناتال یجملههیو با گفتن  برخاست

 .گردمیمن زود برم -

 اطراف خطر و ترس. کرد دور هابچه درسیجلو رفت و خودش رو از د ویو آنتون لیمخالف دن ریدرختا در مس یتو
 .به عقاب پروازکنان اوج گرفت شدنلیگرفت و بعد از تبد دهدینا رو

 .درختا فرود اومد نیاز بلندتر یکی هایشاخه نیاز باالتر یکی یو باالتر رفت و رو باال

 هیدرخت تک یبه تنه اطیماه چشم دوخت. با احت یمهیغرق اشک به قرص ن یرو باطل کرد و با چشما لشیتبد
 :. صداش به لرزه افتاد و زمزمه کرددیستش چکاز چشم را ایداد. قطره

 رم؟یگیچرا آروم نم -

 :داد و هق زد هیتک شیشونیدستش رو به پ هی

 !لعنت به من -

 رایباشه که ساف ایعذاب دن نیبدتر دیشا یجبرانش کن یتونیکه نم یزیاز چ یمونیافتاد. پش هیبه گر آهسته
 .شده بود رشگیبانیگر

 !لئو -

 :گفت ییناگهان صدا دیرسیبه گوش م رایساف یآهسته یهگری فقط که ارتفاع و سکوت اون یتو

 زم؟یعز یامی نظربه زانگیرقت قدرنیچرا ا -

 :دیچیپ یفیظر یخنده ی. صدادیند یزچی اما کرد؛ نگاه طرفو اون طرفنیسر برآورد و به ا سرعتبه

. ستیمالقات من و تو ن یبرا یخوب یهم اصال  جا جانینه نه! هنوز زوده که خودم رو نشونت بدم. البته ا -
 .ترسمیاز ارتفاع م کمهی ؟یدونیم

 د؟یرسمی نظرآشنا به قدرنیا صدانی. چرا اکردیهنوز به اطراف نگاه م رایساف

 :درخت فاصله گرفت و گفت یتنه از

 .خودتو نشون بده ؟یهست یک -

 .نگت رو پاک کنقش اشکای ... اونیبه زود زم،یعز یبه زود -

 :و ادامه داد دیکش یپرلـذت آه

 .یابی نظربه فیضع قدرنیدوست ندارم ا -

 :دیآورد و دوباره پرس رونیخنجرش رو از کمربندش ب رایساف

 ؟یهست یگفتم ک -
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 طور به. هابچه شیاشکاش رو پاک کرد و دوباره برگشت پ دهیترس ی. نگران و کمدینشن ییصدا گهید اما
 .دادیاجازه رو نم نیا یمانع نکهیکه افتاده بود بزنه؛ مثل ا یاز اتفاق ینتونست حرف یزانگیاعجاب

*** 

 رایساف

 یاز جاها تریسم رفتمی بارون سمتکه به یارتفاعات ویآنتون ی. و چون به گفتهمیروز بعد رو هم در راه بود تمام
هوا  یاز سرد میشدیم ترکینزد ی. هرچاومدنیسرمون م یو اژدهاها باال میاومد ینیبود، ما باز هم زم گهید

 یبارون بود. آتش و گدازه شوخ یاز مرز دفاع سمو من تر  کردیم رییتغ اهای. شکل درختا و گشدیکاسته م
 .میسوختیم بروبرگردیو سخت حمله کنن، ب دشدی حد تا اون نیشیپ ینداشت و اگر قصد داشتن مثل مرزا

 یگذروندم. حس خوب بیعج صدایفکر اون یو من تموم مدت رو تو میکرد یدوم رو هم در جنگل سپر شب
 !بگم یزیچ هیازش به بق تونستمیچرا نم دونمینسبت بهش نداشتم؛ اما نم

 یکیشدن که هوا رو به تار مضخی قدرتو آسمون اون ابرای کم. کممیبه راهمون ادامه داد یشتریبا دقت ب فرداش
 .بودم نکرده حس حالکه تابه اومدیم هم یبیبد و عج ی. بورفتیم

 .باتالق باشه هی دیبا طرفانیکه من داشتم فکر کنم ا ای: طبق نقشهیناتال

 !: آره، باتالق پَمویآنتون

 :زمزمه کرد لیدن

 !آها، اسمشم مثل بوش مزخرفه -

 :گفتم وی. رو به آنتوندیبه ذهنم رس یزچیهی دفعههی

 باشه؟ اطرافاون شونیفاصله داره؟ نکنه مرز دفاعباتالق چقدر با بارون  نیا -

 باتالقبهتر از اون یی. چه جامیازش عبور کن دیبه بارون با دنیرس یاحتمالش هست. برا ست،ین ادزی شفاصله -
 دشمنا؟ رانداختنیگ برای

 فهمن؟یم گهید یو دشمنا رو با کسا هابهیچطور فرق غر نمیبب -

 .انبهیغر یعنیندارن  نشانیچیه یخودشو داره، وقتنشان و پرچم خاص  لهیهر قب -

 م؟یدشمن دنیم صیحمله کنن. چطور تشخ ایبهیکه به هرغر شهینم -

 :سرش به باال اشاره کرد و گفت با

 !اهیلرد س یعنی زدایا ی. اژدها برانیلرد اومد یتحت سلطه ینایشما از سرزم یعنیاژدهاهاتون! اونا  -

 کنه؟می حمله بهشون نفر چهار و اژدها تاهس با فقط لرد وقتاون -
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داد و شکشون  خواهی رو شونو تو با حلقه جواب حمله کننیاونا حمله م ن،یدشمن یعنی نیاژدها دار یوقت -
خطر!  یعنی نی. ایحلقه رو دار ،یاگه لرد نباش یحت ؟یکردیم کاریچ ی. خودت بودیکنیم لیتبد نیقیرو به 

 .داره رو هااز حلقه یکیغ گفته و فقط لرد درو دوننیچون نم

 .گفتیم درست

 اننمای مقابلمون بدبو و گرفتهو باتالق جوشان و مه میرو که مقابلمون قرار داشت کنار زد یپهن و سبز یبرگا
 .شد

 !ارمینه! االن باال م ی: والیدن

 :لب گفت ریز تام

 !قسمتش متنفرم نیاز ا-

 یکه به آهستگ یو داغ اهیس یحبابا ،یکردیم پوشیمه اطراف که چشم بد و یهردوشون حق داشتن. از بو و
 !زدیصورت ممکن به هم م نیحالت رو به بدتر دنیترکیم

 :گفت زدهرتیح لیدن م،یکه رفت جلوتر

 .میشیرد م یی! هوامداری اژدها تااوف!... خوشبختانه سه -

 .میشدیهاها رد مپشت سرمون فرود اومدن. حق با اون بود، با اژد اژدهاها

 .خطرناکه یلیباتالق خ یباال ظی: مه غلتام

 چطوره؟ یعنی -

 .سوزونهیپوست اژدهاها رو م -

: دیچیتو سرم پ ایناد ی. صداادیسر ما م ییفکر کن چه بال سوزونهیاژدهاها رو م میپوست ضخ ی!... وقتاوه
 «.از دست دادم نجایمن جفتم رو ا»

 !ایناد هچار یبهش نگاه کردم. ب دمیچرخ

 سازن؟یمه رو خودشون م نیا -

 .کننیغلظت رو درست م نیغلظت. آره، خودشون ا نای با نه اما آلوده؛مه نجایا یعیبه طور طب -

 م؟یپس چطور رد ش -

 :مه اشاره کرد و گفت یدیدر سف ایدستش به نقطه با

 .عبور هست راههی ترطرفاون -
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. مینیرو بب یسنگ رمسی اون میاز تراکم مه نتونسته بود یول م؛ینداشت یادیز ی. فاصلهمیتام به راه افتاد دنبال
ترشحات حاصل از  یکه هر از گاه یو نسبتا  پهن یسنگ ری. مسمینیکامل بب میتونستیباتالق رو هم نم یحت
 .کرده بود اهیو اونجا رو کامال  س افتادیباتالق روش م یتو اهیداغ و س یحبابا دنیترک

 .انیداغ م یلخی نظربه حبابانی! امیشیکه سوراخ م جورینیا: لیدن

 .به من نشیبسپار م،یشی: سوراخ نمیناتال

از امتداد  ینامرئ با  تقری و رنگکم یواریزمزمه کرد و د ی. وِرددکشی جلو سمتدستاش رو به هم چسبوند و به کف
 میتقس میبه دون ینامرئ واریحرکت د نای بالدن به. کرد باز دوطرف از رو دستاش سپس. اومد وجوددستاش به

 .باتالق بشه یندهما و ترشحات سوزان لیقرار گرفت تا حا یشد و دوطرف راه سنگ

 !هی: عالویآنتون

 :گفت ایروزمندانهیبا دست به روبرو اشاره کرد و همراه لبخند پ یناتال

 .لطفا   دییبفرما -

 :زد و گفت یناتال یچندضربه به شونه لیدن

 .شمینم مونیبا تو پش ییهرگز از آشنا -

 !خطرناکه د،یمحتاط باش یلیبازم خ -

از  کاروانهی. اگه در گذشته بودیم طورنیا دمیپهنا داشت که اژدهاها هم بتونن رد بشن. با قدریاون ریمس
 .پهن باشه تا بشه ازش عبور کنن قدریاون دیبا شدهیرد م نجایا

رو کردم  ستین یخبر دمید یجلو رفتم و وقت گهیقدم رو برداشتم. چندقدم د نیاول نفر جلو رفتم و نیاول خودم
 :بهشون و گفتم

 .انی... اژدهاها پشت سر ما بدیایب -

 یدیو دود سف دیپاشیم ینامرئ یوارهید یجلو رفتم. ترشحات باتالق رو یناهموار سنگ ریمس یرو اطیبااحت دوباره
 .گرفت قرار سرم پشت درست و کرد کم باهام ور اشفاصله لی. دنخاستیازش برم

ـکمم قـفل *شـ یدستش رو هیخوردم؛ اما قبل از افتادن،  یکه سکندر نمشیسرم رو برگردوندم تا بب لحظههی
 :گوشم خوند رزی که کردم رها رو امشده. نفس حبسدمیشد و به عقب کش

 .مراقبتم -

قلبم که  موقعیب یکوبشا نیازش فاصه گرفتم. لعنت به اشکمم برداشت و آهسته  یرو بااکراه از رو دستش
 !لیدن را،یساف لهی. اون دنکردمنمی درک رو خودم بودنمعذب همهنیا لی. دلاومدیازشون خوشم نم چیه

پا و  ریپاهامون آغاز شد. ز ریز یکه لرزش میبود دهیراه رس یانهیبه م با  یو احساسم بودم و تقر یگرگرفتگ ریدرگ
 .شونهیمرز دفاع جانیرو از نظر گذروندم. حدسمون درست بود؛ هم اطراف
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 ریاز ز نکهیتا ا اومدمی جلو سرعتدر حال شکافتن بود و به یتَرَک ویتا آنتون کلیما یپا ریعقب برگشتم، از ز به
 .شدن دهیبه اطراف کش هاییشاخه شکاف،رفت. از اون ریمس یما هم رد شد و تا انتها یپا

. میرفتمی تراما آهسته م؛ینبود. حرکتمون رو متوقف نکرد یانداختم. نه آسمون فکر خوب ینگاهآسمون  به
 رمیاز حلقه کمک بگ تونستممی. داشتم حلراه هی. کردمیحس م اومدیم رونیشکافا ب الیرو که از البه یحرارت

 .ن کرددوچندا رواضطرابم  یناتال ی. صدااومدیم ادمیرو  لعنتی وِرد اگه اون

 .دیحرکت کن ترعی... سرهیجادو موقت نای ها: بچهیناتال

منقطع و  ی. نفساگرفتیم یو ازش انرژ آوردیجادو داشت روش فشار م نینشده بودم. ا یمتوجه ناتال چطور
 .بود شیتندش گواه خستگ

 ریز گرمای از مونهمه. تن شدیم دتریگند هم شد یبو شد،یم شتریاما گرما هم ب م؛یکرد شتریرو ب سرعتمون
 .پامون به عرق نشسته بود

 !نه اونجا رو ی: واویآنتون

 بود؟ چی ورد . اوناومدیباال م تپههیو مثل  زدیباتالق از هردو طرفمون قُل م اهیس گِلِ 

 !آها

بار  یبرا یپخش شد. ناتال نیزم یرو ایزدهخیسرد و  یهیگرفتم و وِرد رو اجرا کردم. ال نزمی سمترو به دستم
 :کرد و گفت تیرو تقو شیچندم موانع نامرئ

 !نی... عجله کندشی رد زودتر شما تره،برام راحت ستمیرو کنترل کنم. اگه با نیو هم ا امیهم راه ب تونمیمن نم -

 :شد گونهخواهش لحنش. رفت نشونه اونو موننگران همه نگاه

 .مای. من بعد از شما مدیبر د،یلطفا  حرفمو گوش کن -

رو هم از دست  یو ناتال خورمیاحمقانه رو م یجمله نیمن بازم گول ا کردیواقعا  فکر م ام؟یبعد از شما م من
 دم؟یم

 :داغِ در حال رشد نگاه کرد و گفت هایتپه به زدهوحشت ویآنتون

 م؟یبسوز جانیهم نیخوایم ن؟یهست یمنتظر چ -

 :گفت تندندم که تام دستم رو گرفت و تندمو رهیدهنم رو قورت دادم و همچنان بهش خ آب

قبل از  فتی. راه برایساف میدیرو از دست م یفرصت برگشتن و نجات ناتال شتریب میمعطل کن شتریب یهرچ -
 .بشه رید نکهیا

 .بود کنندهقانع نیا

 .دنیبه دو میگرفتم و همه باهم شروع کرد ینگرانم رو از ناتال نگاه
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 یاما فقط صدا نم؛ببی راهسنگ یرو ظغلی مهاو ن نیرو از ب یکردم ناتال یو سع دمیکه تموم شد، چرخ ریمس
از دوستام  گهید نفرهی یحت دادمیاجازه نم وقتچیه گهی. دشدمی ترکه هرلحظه درمونده دمیشنینفساش رو م

 .دادمینجاتش م ای میمردیبا هم م ایاز دستم برن؛ 

 :داد زد لی. دندمیدو ناتالی سمتبه درنگیچیهیبعدش بموندم تا اژدهاها برسن؛ اما  منتظر

 !رایساف -

 «؟یریکجا م»: ایناد

 :گفتم بلند

 .گردمیبرم یدخالت نکنه! من با ناتال کسچیه -

که  دمیحلقه رو د شمردمیرو م یناتال یکرده بودم و نفسا یاز هرموقع زتریگوشام رو ت دم،یدویکه م طورهمون
 :تو سرم گفت ییآشنا یسرخ شد و صدا

 دینبا کسچیه نه،یحلقه رو بب ی! فقط نذار ناتالترعی. تندتر، سرکنمی. من کمکت مراینباش ساف یچینگران ه -
 .نهیبب

االن  ه؛یصدا ک نای نبود مهم. کردم مشت رو دستم و چرخوندم دستم کف سمتقرمز حلقه رو به نینگ اریاختیب
 .رو نجات بدم یناتال خواستمیفقط م

 .شدنیم کینزد ینامرئ واریشده بودن به د بزرگیلیباتالق که حاال خ یجوشان و گِل هایتپه

 .میشدیحتما  جزغاله م رفت،یم نیاز ب یمانع ناتال اگه

 گهید لیحا هیرفت؛ بالفاصله دستم رو باال بردم و  نبی از جادو انداختم، اشکه دستم رو دور شونه نیهم
شده بود.  تریداشت. ذهنم قو انیتو بدنم جر یادیز یرونی. شدم متعجب سرعت نساختم. خودم هم از او

 .شدیم شتربی و تراحساس قدرت درونم گسترده

دستم رو دورش  هی و انداختم امشونه یدستش رو رو هیرفته بود.  لیو بدنش تحل دنیلرزیم یناتال یزانوها
 نیزم یبازتر شد، طلسمِ سرد رو نیزم ی. اما شکاف رومیکرد دندوی به شروع هابچه سمتـلقه کردم و به*حـ
 و دادم هلش مخالف سمترو با خودم نکِشم، به یناتال نکهیا یشکاف فرورفت. برا یتو پامهیرفت و  نیاز ب

 .دمیکش غیج دیکه به پام رس ینیسوزان و آتش یافتادم. از گرما نیزم روی زانو با خودم

رو با  ی. ناتالدمدی خودم سمترو به یو هجوم ناتال دمشنی رو هابچه یپا ید. صدابه جونم افتا یوحشتناک درد
 :زدم ادیحلقه به عقب پرت کردم و فر یروین

 !نات نسایوا نجای. برو انیایطرف من ن -

. از دور گردنم سوختیگرفته بود و م شیآت دمیشنل سف نییو پام رو نجات دادم. پا دمیرو عقب کش خودم
 کنم نگاه امسوخته یاونکه به پا یساختم و ب گهید یخیسطح  هیپرتش کردم. دوباره  ایو گوشه بازش کردم

 .دمیود لنگانلنگ کردم،یپام رو تحمل م دشدی سوزش که طورهمون و شدم بلند
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 دوتا طلسم موقت تونستمیکه داشتم م یکه با وجود درد یشده بود؛ به طور ادیز یزانگیبه طور شگفت رومین
 .کردمیم تشیاما من دوباره تقو کرد؛یرو شکننده م میخی یهیو ال خوردیدوباره ترک م نیرو کنترل کنم. زم

دستش  یسوختم رو نشونه رفت. بازوم رو تو یبازوم رو گرفت و توجهش پا لی. دندمیبه آخر راه رس باالخره
 :فشرد و نگران صدام زد

 !...رایساف -

 طرفمونبه نی. شکاف بزرگ زممیدیکرد. به عقب چرخ کتحری رو مونوش همهگ نیزم یشکستن پوسته یصدا
اومده  ترنییآسمون هم پا توی زردرنگ مه بزرگ، شکاف. عالوه بر اونمیهم قرار گرفت کنزدی مون. همهاومدمی
 .بود

 کردم؟یم کاریچ کردم؟یم کاریچ دیبا

 :دیچیذهنم پ یهمون صدا تو دوباره

 انی. هوا رو به جرخوندی رو کتاب تو که اون اد؟ینم ادتی. فکر کن. رایهم بلده ساف ایگهید ایکار  حلقه اون -
 .بنداز؛ گردباد بساز

 .میبکن کاریهی دیبا را،ی: سافیناتال

 .تصور کردم لمیتخ یباد رو با تموم قوه انیجر

 .دیوز باد

 !دورتادورمون رو بپوشونه. بچرخ دیبچرخه، با دیبا حاال

جلومون تار شد و  ریو بزرگ شد. تصاو دیبود. باد دورمون چرخ ارمیدر اخت کردمیکه فکر م یزیاز چ شتریب انگار
تا  میگردوخاک اطراف رو پوشوند و ارتفاعش از سر اژدهاها باالتر رفت. دستامون رو مقابل صورتامون گرفت

 .گردوغبار کمتر وارد چشممون بشه

حلقه همچنان  کردم؟یم کاریچ نیزم یروندهشین برسه؛ اما با شکاف پبهمو تونستینم گهید یزرد و سم مه
 .فتهنی بهش هاسرخ بود و من دستم رو مشت کردم تا چشم بچه

 قدمی مونترس وجودم رو گرفت. همه اومدمی باال شکاف که از درز اون یبرافروخته و درخشان یگدازه دنید با
 .سته بودشک نیپشت سرمون هم زم یول م؛یعقب رفت

 :داد زد تام

 !میمیما تسل -

 :بلندتر از تام داد زدم دن؟یشنیصدامون رو م یعنی. نمیرو بب یکس دیگردوندم تا شا چشم

 !دی. تمومش کنمیومدین دنیجنگ یما برا -
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خطرناک بود.  یلیسرمون خ ی! اما وجودِ مه باالکنهیما رو باور نم طلبیصلح یبزرگ کس گردبادنیبا ا واقعا  
 .مینداشت ایچاره

 :اطرافمون رو آروم کردم و باز داد زدم گردباد

 .میومدیجنگ ن یما برا -

 .دور شده بود یازمون کم مه

 یزچی شدنبود. گوشم پرتاب ادیزیلی. تعدادشون خشدنیم کیکه بهمون نزد دمیرو د هاییهیدرون مه سا از
دودزا رو قبال   هایتوپ نای. شدن پرتاب سمتمونکه به دمیرو د یاهیو س کیکوچ هایرو احساس کرد. توپ

 .بودم دهید

 کسی که افتادن دور قدراون. فرستادم عقب رو شونحرکت همه هی. با شدنیم کیبهمون نزد یاز طرف هرکدوم
 :و محکم گفتم یجد یلیکجا پرت شدن. خ نهیقادر نبود بب

 .دینکن هوشمونی. بمیومدیجنگ ن یگفتم که برا -

 یبه تن داشت و موها یو پوست چرمی لباس. اومد سمتمونمـردونه از درون مه خارج شد و به هایبتیهاز  یکی
 .کردمی ترشترسناک دشیژول

 :گفت یکلفت یکه درحال باال اومدن از شکافا بودن دوباره فرورفتن. با صدا هاییگدازه

 ن؟یاومد یاز طرف ک ن؟یهست یک -

 :کردم تر. مشتم رو محکماددیپام تا قلبم رو خراش م سوزش

 .کسچیاز طرف ه -

 .هم از مه خارج شدن گهید یمردا

 .میستی. دشمن نمی. قصد جنگ ندارمیمالقات با حاکمتون اومد یبرا -

 چطور باور کنم؟ -

زنونه  صدای . قطعا  اوندمیرو د لیسمت راستم رو نگاه کردم و دن ارادهیگوشم رو نوازش داد. ب ایخنده یصدا
 شم؟یم وونهینکنه دارم د اد؟یداره سرم م یینبود. چه بال لیعلق به دنمت

 :دادم جواب

 .میشما و قلمروتون رو نابود کنم؛ اما درعوض تنها از خودمون دفاع کرد یمن قادرم همه -

 :دمیرو پشت سرم شن یناتال یگونهاعتراض یزمزمه

 ؟یگیم یدار ی! چرایساف -

 :گفت یتریبا لحن جد مرد
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 وجود داره؟ ینیچه تضم د؟یاجازه بدم با حاکم ما مالقات کن دیاوه! پس چرا با -

 نبود؟ یکه زدم کاف یحرف -

 !نیبود تا تضم هیشب دیبه تهد شتریب یکه زد یحرف -

 :به حرف اومد و گفت لیدن بارنیا

 کل؟هیبشه خوش نیتا تضم میکن کاریچ یگیم -

رو گرفتن و  یناتال یدونفر دستا دمی. دمیدیچرخ عی. سردمیشناز پشت سرم  ییبزنم که صدا یحرف خواستم
از کجا  هوی. اونا مبری طرفشبه مخواستی مونگلوش گذاشته بود. همه یرو رو رشیشمش یغهیت شونیکی
 شد؟ داشونیپ

 :خودش مانع شد یبرداشت؛ اما ناتال زیو خ دیغر گائلیا

 .نه نه! آروم باش -

 :دمیمرد رو دوباره شن یصدا

 .نهیامروز رو نب دیتا غروب خورش هیخطا کاف هیاستفاده کرد. فقط  نتضمی عنوانبه شهیم نیاز ا -

شده بودم؛ اما  یگوشم بود. عصبان ینامرتبش تو یمتالطمش دوختم. نفسا یرو چندلحظه به چشما نگاهم
 :و گفتم دمیکردم خودم رو کنترل کنم. چرخ یسع

 !مُرد دیاز شما خواه یکیداشت بر  خراشهی. اما اگه فقط ارخبیبس -

 :رو بهم منتقل نکرد. تنها بعد از چندلحظه مکث گفت حسیچیه اشرهیت نگاه

 .دیکن رشونیدستگ -

*** 

 کل یدانا

. کاله شنل کردیم دیاز دهن وانتِس رو سف ی. هوا سرد بود و بخار خروجدادیتو آسمون شب جوالن م یاهیس
 .. قدماش رو بلندتر برداشت تا زودتر به محل قرار برسهدیسرش کش یرو شتریرو ب رنگشرهیت

 .و مشعلش رو به اطراف گردوند ستادیا یدرخت قطور و بلند کنار

 !... لوگانیه -

 .بود که به اونجا پا گذاشته کسی تنها انگار و نبود دوروبراون خبریچیه

 !لوگان -

افتاد. وانتس از شدت جاخوردن  نییدرخت پا یکه از باال یهمزمان شد با فروداومدن جسم دنشیعقب چرخ به
 :و گفت دیپس رفت. سپس صورتش رو درهم کش یقدم
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 ؟یشد وونهید -

 :زد شخندیر لوگان

 رفت؟ شیچطور پ -

 .برات آوردم یرو که خواست یزیچ ؛یوقتشه که دارو رو بهم بد -

 .وانتس یرو بکنه تو بود کارنیا تونستیکه م یخوشحالم تنها کس -

 :وانتس مشهود بود یتو صدا خشم

به گردنم  یندِیچیه گهدی حاال... انداختم خطر به تو خاطرمن از اعتماد حاکم سوءاستفاده کردم، جونم رو به -
 .دنبالم نفرست وقتچیه گهیپس د ؛یندار

 :باالرفته گوش داد. سپس گفت ییتموم حرفاش رو با ابروها لوگان

 .رو بده بهم رهیوانتس. حاال ش کردی رو کاراخودت اون یتو برا -

 !اول دارو -

 .کردم ثابت بهت خودم که طوردرخت لوناست، همون یرهیمطمئن بشم که ش دیبا -

 دنیلوگان درش رو باز کرد. لوگان با د یآورد و مقابل چشما رونیب نشیرو از آست یو چوب کیظرف کوچ وانتس
 :به لب نشوند یتمندیلبخند رضا شد،یخارج م یکه از ظرف چوب یرنگیآب روشنمهیبخار ن

 ؟آوردی دستشچطور به -

 .لوگان افزارمروحهیمن  ؟یدینشن اهیس یدرمورد جادو یزیچ -

 .یریرو بده تا دارو رو بگ رهی. حاال شخوبهیلیخ -

و گرفتن دار یرو داد و دستش رو برا رهیش زدیچشماش برق م کهدرحالی وانتِس. گرفت سمتشدارو رو به ظرف
ُسر داد. وانتِس دارو رو  رونیپنهان کرده بود به ب نشیآست یکه تو یخنجر یغهیبرد. لوگان نامحسوس ت شیپ

پوستش رو خراش داد. تند دستش  جرخن یغهیت آورد،یم رونشیاز دست لوگان ب یتو مشتش گرفت؛ اما وقت
 :دیرو پس کش

 !آخ -

. زدمی نفس. نفسشدیپوستش پخش م روی سرعتشد و به اهیس عیسریلیبه خراش انداخت که خ ینگاه
 :گفت زدهوحشت

 !؟یکرد کاریتو... تو چ -

 :فرستاد و در همون حال گفت رونینفسش رو صدادار ب لوگان

 !به دشمنت اعتماد نکن وقتچهی. دشمنن باهم هاستو جادوگرا قرن زدایآه، ا -



 

 
282 

 .کرد و پوست صورتش رو لمسدستاش رو نگاه  دهیصورت وانتِس رو پوشوند. ترس یاهیس

 ...نه، نه! نه -

 :دارو رو ازش پس گرفت یظرف حاو لوگان

 !وانتِس دارید دیبه ام -

 .رو گرفت و رفت حرفنیاز ا بعد

زانو زد.  زانری. اشکرفتنیو به هوا م شدنیافتاد. ذرات دستش مثل ذرات خاکستر جدا م نیزم یرو مشعل
 کنه،یـانت م*ـیکه خ یش در کمتر از چندلحظه پودر شد و به هوا رفت. کسجدا شدن و تموم بدن یشتریذرات ب

 !هم داشته باشه دندیـانت*ـیانتظار خ دیبا

 یکنزدی خاطربه اطرافاون مدتِ یو طوالن ادیکه از رطوبت ز دیرس یچوب ایبه کلبه ،یریمس کردنیبعد از ط لوگان
 .و سبز شده بود دهرویی سنگگل شیچوب یواراید یبه رودخونه رو

نشسته بود،  زیم یکه رو یاهسی کالغ. شدن افروخته خودکلبه رو باز کرد و با ورودش دومشعل خودبه در
 یرهیبه پودر ت یکنار کالغ گذاشت. نگاه زیم یرو رو یآهن ایکاسه لوگان. داد تکون رو هاشقارقارکنان بال

 یآب روشنمهیگشود و بخار ن روخارج کرد. درش  رو از کمرش رهیش یحاو یدرون کاسه انداخت و ظرف چوب
 دنیکه با هربار چک هاییقطره ان؛یب رونیب ظیدرخشان و غل هایدوباره خارج شد. سر ظرف رو کج کرد تا قطره

 .اومدنیکِش م

. رفتیپودر مونده و فرو نم یشفاف و درخشان رو هایقطره، در ظرف رو بست. قطره نیسوم دنیاز چک بعد
 :دیچیبلندش کرد. انگشتاش رو دور سرش پ زیم یو از رو دیکش اهیبه سر کالغ س یوازشدست نـ

 .قیمتأسفم رف -

 و یآهن ی. به کاسهدیچک زیم یکرد. صداش قطع شد و خونش رو سریرو ب چارهیکالغ ب حسیچیهیبعد ب و
 طالیی ظرف، اطراف ونگارنقش گذشت، یمقدار خون از حد یکرد تا از خون پر بشه. وقت کشنزدی ونگارنقشپر

شد و مواد درونش درهم مخلوط  سرخو  رهیوارد خون ت ییو طال کیبار یساطع شد. پرتوها یشدن و ازشون نور
 .شدن

*** 

 رایساف

. کردینم تیرو جز ما اذ یموجود بود و کس یبو نتریانگار معمول کردیاونجا رو پر م یکه هوا یبد و مخصوص یبو
 یادیز یبه تن داشتن تا گرما یکم یگرم اونجا گذاشته بود. مردم لباسا هوایوآب یرو رو ریأثت نیکمتر زییپا

 .متحمل نشن

 ِ  یبو نیو احتماال  ا شدیخارج م یدسفی دود اش. از دهانهکردیم ییبزرگ بارون از پشت سر قصر خودنما کوه
 .بود کوه حاصل دود اون بیعج
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 ی. جاهادیرسیقصر کمتر به مشام م ی. بو تومیو به قصر برده شد میعبور کردمردم  نبی از شدهبسته یدستا با
 کرد،یکه داخل قصر رو روشن م یفروزان یاز آتش حک شده بود و مشعال هاییقصر نشان واریمختلف د

 .ساخته شده بودن بازیاریبس

حاکم  یدشدهیسپ یاوتش موها. تنها تفشدیتوش محاکمه م نیکه کاتر جاییهمون شناختم؛یرو م یاصل تاالر
 .کنار حاکم بود تر،کیتخت کوچ یرو یو حضور دختر جوان

و  دیکوب نیرو که در دست داشت به زم یبزرگ ی. حاکم عصامیکرد میدر برابر حاکم و دخترجوان تعظ یهمگ
 :گفت

 ها؟بهیغر نیهست یک -

بود که نگاها رو جذب  یزیچ نیاول اهشیبلند و س ی. موهازدیو حرف نم کردیجوان مقتدرانه نگاه م دختر
و  انداختیچشم اژدها م ادیاز حد روشنش. رنگ چشماش من رو  شیو ب یعسل یو بعد از اون چشما کردیم

 .دیبخشیاز حد خاص بهش م شیب ایسرخش، چهره هایـب*در آخر پوست گندمگون و لـ

 :مصمم به خودم گرفتم ایچهره

کشته شد.  اهیتوسط لرد س شپی سالحاکم هانه که ده شاه،کیسپاه فردر یندههستم، دختر فرما رایمن ساف -
بسازم  یرو با خودم متحد کنم و لشکر بزرگ و قدرتمند زدهایتموم ا خوامیبرده بودم و بعد فرار کردم. م سالده

و قلمروتون رو مردم  یو آرامش دوباره اهیسلرد  یکه شما هم نابود دونمی. ممیتا باهاش لرد رو شکست بد
 فقط که لرد به همه گفته. اون هیدروغ نشیو اول دیبدون دیهست که شما با یادیز یزایچ جنابی. عالنیخوایم
 خوامیقبل از مرگشون به من دادن. م شاهکیجفتش رو فردر یکی رو داره، اون ییجادو هایاز حلقه یکی

 .دارم ازیکمکتون ن هب رم،یانتقامشون رو بگ

 :ادمد ادامه

نجاتش نکردم و گذاشتم گروگانش  یبرا تالشیچیاز دوستان من در دست شماست. من ه یکیقربان، جون  -
 .اتحاد اومدم یو فقط برا ستمی. من دشمن ندیتا حرفم رو باور کن دیریبگ

 بدونم؟ دیهست که با ییزایچه چ -

 .ذارمب ونیرو باهاتون درم زچیهمه یخصوص یجلسههیدر  دیاگه اجازه بد-

 :رو موشکافانه رومون گردوند و سپس گفت نگاهش

 .فرستمیتا زخماتون مرهم گذاشته بشه، بعد دنبالتون م دیبر شخدمتایشما با پ ارخب،یبس -

که حاکم  یکنن. با کمک مرهم مونهمراهی تا اومدن سمتموندستامون رو باز کردن و چندتا خدمتکار به سربازا
 .کردن درمان رو زخمامون بود داده بهمون ورآرتهمون شاه ای افزاراخون

که  هخوشحالی باعث. کردم تحمل رو زخم داشت و من چقدر مقاوم بودم که اون یافتضاح تیواقعا  وضع پام
 یکنارم نشست و دستم رو تو لیدن شد،یم ختهیپام ر یپودر رو یبه حالت اولش برگرده. وقت تونستیدوباره م

 :ـوازش کرد و گفت*دستاش گرفت. صورتم رو نـ
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 .بشه تر. دستم رو فشار بده تا تحملش برات راحتشهیتموم م زودیلیخ -

داره  دونستمیفرق داشت. م لیبود؛ اما رنگش با دن ایلئو هم قهوه یشدم. چشما رهیخ شایقهوه یچشما یتو
زخمش  یتام پودرش رو روکه  موقعیهمون م،یکه از ارتفاع باهم سقوط کرد روزی به اون کنه،یفکر م یبه چ

 .دادیدست م ازرو  لشیتبد اریاخت دششدی درد خاطربه سالهپونزده لیو دن ختیریم

رو با تموم  لیدست دن ارادهبی. رفت هوا به امو ناله دیپام پاش یبزنم که خدمتکار پودر رو رو یحرف خواستم
 .دستم حس کردم ریزورم فشار دادم. چشمام رو بستم و درهم رفتن استخوناش رو ز

 !یآ -

 .استخوناش رو بشکنم خواستمیرو باز کردم و خواستم دستم رو پس بکشم. نم چشمام

 !یدن -

 :ارمیب رونینذاشت دستم رو ب اما

 .ستین یمشکل -

مطمئنم  بارنیو ا دی. خدمتکار دوباره پودر رو پاشگشتیپام درحال درمان بود و به حالت قبلش برم زخم
 .از هم دررفت لیدن یاستخونا

 :سالمم نگاه کردم. زن خدمتکار برخاست و بااحترام گفت یتندشده به پا یتموم شد. با نفسا باالخره

 .مالقات فرابخونن یتا حاکم شما رو برا دیاستراحت کن یلطفا  کم -

 .رو تکون دادم سرم

 شدیم دهدی وضوحتام بهانگش یکردم. جا یو نگران دستش رو بررس دمیچرخ لدنی سمتبه در، شدنبسته با
 :دمیو اطرافش قرمز شده بود. نال

 .سرت آوردم! حتما  دررفته ییچه بال نیبب لیدن -

 :گفت یو انگشتاش رو بازوبسته کرد. اخماش درهم رفت؛ ول دیرو عقب کش دستش

 .خوبه ست،ین یزیچ -

 :ناراحت شده بودم گفتم یلیخ کهیدرحال

 .یکردیرو م کارنیا دینبا -

باز کردم.  کردیرو جمع م نمیشده بود و آست دهیچیدور، دور مچم پ نیرو که چند امشدهاهیس یکم دِ یسف بندمچ
 یو مشغول بستنش دور دست اون شدم. در همون حال چندلحظه پلک رو دمکشی خودم طرفدستش رو به

 و تام با وگوکردنگفت ولشغباخبر بشم. خوشبختانه آزادش کرده بودن و م یهم گذاشتم تا از احوال ناتال
 .بود وآنتونی

 .کردم تا درست بسته باشمش شیرو گره زدم و بررس سرش
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 خودم رو ببخشم، باشه؟ ارمیسرتون م ییبال هیخودم  یوقت تونمینکن. نم ایفداکار نیاز ا گهیلطفا  د -

 . ...سرش رو جلو آورد و کنه، ینگاهم با چشماش تالق نکهیقبل از ا یباعث شد سرم رو بلند کنم؛ ول سکوتش

 .موندم حرکتیشدم و ب شوکه

 .کردممی نگاهش زدهازم جدا شد، بهت یوقت

 :زدیدودو م قراریب چشماش

 .رایمنو ببخش ساف -

 ...االن لیکرد؟ دن کاریچ

گلوم احساس  یکه کوبشش رو تو زدیتند م یشد. قلبم به حد کیموهام فرو برد و دوباره نزد یرو تو دستش
 کهی. ازش دور شدم. بلند شدم و اون درحالدمیتخت کنار کش ی. به خودم اومدم و خودم رو از روکردمیم

 .کردیهوا مونده بود نگاهم م یدستش رو

 .داشتم یبد یلیخ احساس

 .انداخت ریآورد و سرش رو ز نییرو پا دستش

 ...تو -

 .رو حس کردم رنگیقلبم گذاشتم و نفرت کم یرو رو دستم

 ؟یکرد کاریچتو  -

 :بلند شد اونم

 ...دویخودتو م رایساف -

 :رو قطع کردم حرفش

 ...دی. تو نبایرو خراب کرد زچینگو! همه یچینه... ه -

 .آروم باش یه -

 !رو تکرار نکن کارنیا وقتچیه وقت،چیه گهی... و دلیدن رونیبرو ب -

 ...به من گوش کن -

 .عقب رفتم ایگهید قدم

 !االن نی.. همبرو. لینه دن -

 یرفت. دستم رو آهسته رو رونیب ایگهید حرفیخارج کرد و ب ینبی از رو نفسش و فشرد هم به رو هاشـب*لـ
 .کردم یکوتاه یخندهدهنم گذاشتم و تک
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 :گوشم نجوا کرد و به حال دگرگونم ترس و تعجب رو افزود یزنونه باز تو یصدا همون

 .رو بزرگ کن نفرت نیهم را؛یدرسته ساف حسنیا -

. دمیسرم رو برگردوندم، دختر رو مقابلم د یوقت یمواجه نشدم؛ ول یچیو بازم با ه دمچرخی صدا سمتبه عیسر
 و چشما اون رنگش،یو لباس زرشک خوردهوتابچیپ ی. مبهوت دستم رو به تاج تخت گرفتم. موهاشدیباورم نم

 بود؟ هیشب به من قدرنی... چطور امعمول از ترسرخ هایـب*لـ

 :شد انیدامنش نما یاز چاکا دشیسف یبه سمتم اومد و پا یقدم

 .ترهمالقاتمون مناسب یبرا نجاای نظرمنترس، به -

 ...یتو ک -

 .تو گلوم موند و نتونستم ادامه بدم نفسم

 م؟یکه ک ستیاوه! واضح ن -

 گذاشته هامشونه ی. دستش رو رومدیاتاق د یقد ینهیو من خودم رو مقابل آ دکشی طول زدنپلک بارهی فقط
 .که سرخ بود دمیانگشتش د ی. حلقه رو هم توکردینگاهم م نهآی درون از و

 .باتریتفاوت و ز یاوم، البته با کم زم؟یعز یشناسیخودت رو نم -

 :دمیرو کنار کش خودم

 !امکان نداره -

 :رو برگردوندم و دوباره جلوم ظاهر شد و لبخندزنان گفت سرم

 .که امکان داره ینیبیم -

 :دمیرس واریرفتم و به د ترعقب

 .یالخیهینه... تو فقط  -

 :و گفت دیگردنش کش یرو با ناز رو دستش

 .تو یآره؛ اما نه برا هیبق یبرا -

 کرد؟یحرکت م عیسر قدرنیدرست روبروم بود. چطور ا یبعد پلک

. زدیقلبم نبض م ی. التهاب رودیکش نییبازوم پا یسمت چپم رو تا رو یرو از هم فاصله داد و سرشونه امقهی
 ...کف دستش رو روش گذاشت و

 .فراگرفت رو وجودم العادهفوق یلـذت

 :دستش رو برداره. گفت خواستیبند اومد. دلم نم زبونم
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. یخوب رو هرلحظه داشته باش حسنیا یتونمی. من که طورداشت، همون یتو منو دوست خواه ؟ینیبیم -
 کردم؟ کمکت باتالق اون یتو ستین ادتیتتم، من دوس

 .از اون بوده دمیشنیکه م ییصداها یهمه پس

 :رو برداشت و لباسم رو به حالت اولش برگردوند دستش

از تو رد شده.  بارهی لی. دنیازش متنفر باش دمی. باهیخودش جرم بزرگ یملکه، اونم بدون اجازه دنیـوس*بـ -
 .اره که تو رو داشته باشهفرصت رو ند نیدوباره ا

 :خوشم اومد؛ اما سرم رو تکون دادم و گفتم« ملکه»خطاب  دنیشن از

 .شهیازم رد نم وقتچیکه من مُردم. ه کردهینه... اون فکر م -

 اشگهید یپا یو رو دیکشمی اشـنه*برهـ یپا یدستش رو رو کهیتخت نشسته و درحال یبعد رو ایلحظه
 :فتو گ دیخند انداختیم

 !دهیاوف! از ذکاوت تو بع ؟یکنیو تو باور م -

 :دمیشدم، اخم درهم کش یعصب

 .دمدی رو صحنه من اون -

اگه بر  یبا خودش ببره؟ حت رو تکه جنازه یارزش نداشت قدریاون یعنیبرد.  نبی از رو هاجنازه یلرد همه -
 .یفرض محال فکر کرده باشه تو مُرد

 :و ادامه داد دیهم خند باز

 !بده صیرو تشخ یکی بودننتونه زنده ترواهیفکر کن  -

 :کردیم میرو تکون دادم، داشت عصب سرم

 !بشنوم خوامیتمومش کن، نم -

بردن  برای خدمتکار و شد زده در موقع. هموندمشیند گهید یشد. به اطراف نگاه کردم؛ ول دیتخت ناپد یرو از
 .حاکم وارد شد شیمن پ

که خودم بودم حرف بزنم و  گهید نفرهی با بتونم نبود ممکن نداشت، وجود دخترودم. اونشده ب وونهید قطعا  
که قبال  بارها بهش فکر کرده بودم.  یافکار دن؛یچرخیحرفاش تو سرم م یحسش کنم! امکان نداشت! از طرف

 ...ازم رد شده بود! نه، نه لیدن

َ  ببره؟ خودش با رو امجنازه تونستیواقعا  نم اما که فرار  ییاز اونا یکیکدوم  برد؟یمن رو کجا م یجنازه آخه! ها
 .دمیبخواد منو ببره؟ اوه خدا! دارم عقلم رو از دست م لیرو با خودشون بردن که دن کانشونینزد یکردن جنازه

 یو کوتاه بزرگیلیو خ شکلرهیشد که وسطش مشعل دا انیمقابلم نما یرو باز کرد و سالن یدر بزرگ خدمتکار
 .بود کرده گرم رو سالن درونش ورآتش شعله یقرار داشت. گرما
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که کنار حاکم نشسته و احتماال  دخترش بود از پشت مشعل  یکه همون دختر کردمیمشعل نگاه م یشعله به
 یشده بودن. بلند تربعجی و تراومد. نگاهش رو روم گردوند. چشماش در بازتاب نور مشعل درخشان رونیب

 .دیرسین پاهاش م*و*و لَـختش تا ر هایس یموها

 ؟یهست یراض دتیاز لباس جد -

 :گفتم یمکث کوتاه با

 .سپاسگزارم یلیبله، خ -

 ؟ینگران یزیاومده، از چ ترنییپا دمتیکه د بارینیبدنت از اول یدما -

 !کرد؟یبدنم رو احساس م دمای فاصله اون از

 .نه حالم خوبه -

 .. من واقعا  تحمل سرما رو ندارمیشتا گرم ب ایب ترکیپس نزد -

 .شدم ترکیبرداشتم و به مشعل نزد قدم

 ؟یکرد یمعرف رایخودت رو ساف -

 .بله -

 ؟یدید کیرو از نزد اهیلرد س -

 :اسمش دندونام رو به هم فشردم دنیشن با

 .نیکه شما هست ییاز جا ترکینزد -

 د؟یشما انسان -

 .دیدرخشیم یروشنش از کنجکاو یچشما

 .نه -

 .همعمولی حد از باالتر نفرتونسه یدما نیهم یپس برا -

 !رایساف -

ـلقه کردم. چندلحظه بعد *ـغلم کرد. دستم رو دورش حـ*به سمتم اومد و محکم بــ ی. ناتالدمیعقب چرخ به
 :شد رهیپام چرخوند و بعد به صورتم خ یازم جدا شد. چشماش رو رو

 .یخوشحالم که سالم یلیخ -

 یتو ینگذشت که حاکم هم با عصا یادیوارد سالن شدن. مدت ز لیو آخر از همه دن وی. تام و آنتونزدم لبخند
حلقه رو از انگشتم  میباطن لیم رغمیعل ز،چیهمه کردنفیوارد شد. بعد از تعر باشیو ز اهیس یدستش و ردا

دچار  قدرنیا یاز ک دونمینم. میگینمو بفهمه بهش دروغ  ندشیبب کیخارج کردم و به حاکم دادم تا از نزد
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 گهیو د ردشیگیازم م االننیهم کردمیفکر م کردیکه حاکم حلقه رو نگاه م یشده بودم که تموم مدت ینیبدب
 .صورتش نشست یرو رنگیبرش گردوند و باالخره لبخند کم لیاما با کمال م ده؛یبهم نم

 :گفت تام

 .همون بزنهب یادیز بیآس تونهینم نیبا وجود شما کاتر -

 .کرد میرو خواه مونیالبته؛ ما تموم سع -

 :که به زبون آورد گفتم ایاز جمله خوشحال

 د؟یشیبا ما متحد م یعنی نیا -

همه سال رو در ترس  نیا نکهینه ا کردم،یبهش حمله م ترشیپ یلیداشتم، خ تنهاییاگه توان مبارزه با لردو به -
 .و اضطراب به سر ببرم

 :ال آوردمرو با دستم

 جناب؟یکمکتون حساب کنم عال یرو تونمیپس م -

 :دستش رو تو دستم گذاشت و گفت یجدیلیلبخند و خ بدون

 .قطعا   -

 :دیچیسرم پ یتو سرخوشی با دختر اون یبه درونم رسوخ کرد و زمزمه یایقو یروین

 .یشیم تریقو یدار -

و  جادویی پودر اون دیمرتبطه. شا امنهیس یه التهاب رو. احتماال  بشدمیخالص م یلعنت نیاز دست ا دیبا
 .من رو از دستش خالص کنه تونستمی کنندهدرمان

*** 

 کل یدانا

رو  ایدستش نشست. دراک نامه یبود اومد و رو ستادهیقلعه ا باالی که دراک سمتبه رسوننامه دیسف کبوتر
 .نشوند هاشـب*لـ یرو یکه به پاش بسته شده بود باز کرد و متن داخلش تبسم

 .برگشت ینظام یناتمری قرارگاه سمترو به هوا فرستاد و به کبوتر

 :گوشش گفت کیقرار گرفت و نزد نی. کنار کاترشدنیو آماده م کردنیم نیتمر سختیبه سربازا

 .میمنتظر بمون یکم دبای فقط ست،معجون آماده -

 :دیدرخش کرد و برق انتقام تو چشماش ایخندهتک نیکاتر

 !هیعال -
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و بهش  دنیکش نیوارد قرارگاه شد. همه به احترامش دست از تمر نیبا چند خدمتکار و لباس رزم و زره آهن لرد
که براش آماده کرده بودن رفت و روش  یچوب صندلی طرفاحترامشون به یبه ادا توجهیکردن؛ اما لرد ب میتعظ

 :نشست. مغرورانه گفت

 .دیادامه بد -

 .دوباره مشغول شدن سربازا

 .دراک -

 :رفت و محترمانه گفت کینزد دراک

 بله بانو؟ -

 :نگاهش رو از سربازا برداره گفت نکهیا بدون

 چه خبر؟ تریاز پ -

 .سپاهشه ناتیمشغول نظارت به تمر -

 .ادیب ایکتوریبفرست تا به و غامیبهش پ -

 .اطاعت -

شد. دوتا سرباز سخت  رهیجادوگرا با ترواها خ نیگذاشت و به تمر نیزم یرو رو رشیسر غالف شمش لرد
وارد  رشیبه شمش ییرویصورتاشون به هم خورد. سرباز جادوگر ن یروبرو راشونیمشغول مبارزه بودن، شمش

 .کرد بارهدو یحمله قصد و برخاست بالفاصله. کرد پرت ترکرد و سرباز تروا رو چندقدم عقب

 .نیصبر کن -

 موهای که رفت تروا سرباز طرفسر خم کردن. لرد بلند شد و به عانهیطم و رگشتب سمتشهردوسرباز به نگاه
 .کردیم ییچپش خودنما یرو گونه شدهمیخراش ترم هی یکوتاه و مواج داشت و جا

 ه؟یاسمت چ -

 .وتیاِل -

 :به صورتش گفت رهیمتفکرانه و خ لرد

 .آشناستیلیخ تافهیق -

 :فکر کرد و بعد پوزخند زد یکم

 ؟یدار یتو با لئونارد نسبت -

 .من بود یلئو پسرعمو -

 .یبهش شباهت دار یلیخ -
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 .متأسفانه -

 متأسفانه؟ -

براش  یچه اتفاق دونمی. نمشدیبا شما متحد م دیکه ازش داشتم قطعا  با یاحمق بود. با شناخت یلیاون خ -
 ...افتاد که

باشه؛ اما رو به انفجار بود.  تفاوتیکرد ب یزد و سع دشخنیرو به خاطر آورد. ر راسافی دادننجات یبرا تالشش
لئو رو  دادنحیترج نیا تونستینم را؟سافی از ترمهم یلیداده، چه دل حیرو ترج یچرا لئو دشمن دونستیاون م

 .تحمل کنه

 .دیادامه بد خب،یلیخ -

 تفاوتیبرآشفته شده و ب یچ از دونستنیم نکاتری و دراک. کرد ترک قصر سمترو گفت و قرارگاه رو به نیا
 .رفتنش رو تماشا کردن

انجام داده  یو خدمتکارا کارشون رو به خوب زدیبرق م یزتمی از جااتاق بزرگش شد و در رو بست. همه وارد
 :شد و گفت رهیتوقف کرد. به خودش خ نهیو مقابل آ دیو برافروخته دور خودش چرخ یبودن. عصب

 !لیو یکرد شکلینیتو منو ا -

که  یسرخ هایترک شد؛یم دهکشی شگونه یو تا رو خوردیچشم ترک م ریشد. پوستش از ز کینزد نهیآ به
 یگذاشت، ناخنا نهیآ یدستش رو رو هیزد و کف  یرعادیو غ یعصب ی. لبخندشدیاطراف چشمش پخش م

 .شدنیبلند و زمخت م فشیظر

! فکر کشمتیم یشتریبازم با لـذت ب یزنده بش گهیدچطور کشتمت؟ کشتنت لـذت داشت. اگه هزاربار  ادتهی -
 ...نی. حاال منو ببیاز تو، خودت خرابش کرد شتربی نه اما بودم؛ آره بودم؟ تختتودنبال تاج یکردیم

 .چشمش رو هم در بر گرفتن یدیاومدن و سف ترنپایی هاسرخ صورتش از گونه هایترک

 .رفتیم نهیاز چشماش به سطح آ گرما

 ...مال منه نتیتت مال منه، سلطنتت مال منه، سرزمتخ -

 .نگاه کرد نهیآ هایکهیت نیاز ب رشیپخش شدن. به تصو نیزم یرو هاشکهیاز شدت گرما منفجر شد و ت نهیآ

 .دیرسینم انیبه پا وقتچینبود و ه شدنینفرت تموم نیا

*** 

 رایساف

 .افتاده ینتو و د نیب اتفاقیهی... من مطمئنم رای: سافیناتال

 :بهش انداختم و گفتم یکوتاه نگاه

 .ستشهیکه مثل هم لیدن ؟یکنیفکر م طورینیچرا ا -
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 .کرده کاریچ شبدی که انگاربود؛ انگارنه شهیمثل هم واقعا  

 :کرد و گفت یکوتاه یخنده

شده؟  ی. چیکنیرفتار م ترنیهم باهاش سرسنگ ،شدی تر! اما تو هم آشفتههیخب اون که استاد ظاهرساز -
 ؟یبه من بگ یخواینم

 :پام رو رد کردم و گفتم یاز خاکِ جلو زدهرونیب یشهیر

 .ستیمهم ن -

 .افتاده اتفاقیهیپس واقعا   -

 .دارن یپهن یچه برگا نجایا یاهایکردم. گ سکوت

 ؟یدیبهش نم فرصتهیمثل روز روشنه که اون دوستت داره، چرا  -

 :شتمبرگ طرفشو به ستادمیا یعصب

 ...چون -

 :بگم چون ازم رد شده؛ اما گفتم خواستمیم ده؟یذهنم صدا م یتو قدرنای دختر اون یخدا؛ چرا حرفا اوه

 .دوستم بمونه نیفقط بهتر خوامیباشه. م جورینیا خوامیچون نم -

 ...رایساف هایالعادهاون پسر فوق -

 :رو به هم فشردم و حرفش رو قطع کردم پلکم

 .بدم شکه بخوام تا شب ادامه ستین یبحث نیفا  تمومش کن. انات! لط -

 :دیبا دست به دوروبرش اشاره کرد و پرس یکرد. بعد از مکث کوتاه یپوف

 نجا؟یا میاومد یچ یبرا خب،یلیخ -

 .حلقه رو امتحان کنم یاز جادوها گهید یکی خوامیم -

 ؟ییچه جادو -

 :پشت سرش اشاره کردم به

 .کن گاهن درخت به اون -

 :و گفت دیچرخ

 ...خب -

 .برو جلو و لمسش کن-
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دستش رو بلند کرد تا لمسش کنه، من هم دستم رو بلند کردم. از بازوم  یرو که گفتم انجام داد. وقت یکار
 .دیمورمور شد و به نوک انگشتام رس

 .دکشی عقب رو دستش زدهشد. شگفت دیبزرگ مقابلش ناپد درخت

 !یوا -

 :گذاشتم اشتنه یدستم رو رو هیرفتم و  کینزد

 .ستین دنیلمسش کرد؛ اما قابل د شهیم -

 :شد. لبخند زد یبعد دوباره مرئ یکم

 .دردبخورهبه یلیخ -

 .کشهمی طول شماره. پنجهیاما موقت -

 .هیعال یلیبازم خ -

 .کنم ینامرئ تونمیو... خودم رو هم نم -

 ؟یکن ینامرئ یتونیرو م زچیهیفقط  -

 .آدمهیفقط  ء،شیهی. فقط آره.. -

 :رو تکون داد و گفت سرش

 .من امتحانش کن یحاال رو -

 رنگکم ینبود. از رد پا دنیقابل د یبعد ناتال یدوباره دستم رو مورمور کرد. بهش اشاره کردم و کم روین همون
 .شد دایپ! دوباره گوشی. بازدمیزدم و به عقب چرخ یحرکت کرد. پوزخند دمیخاک فهم یرو فشظری و

 ؟کردی فکر من به راجع یآه بس کن، تو چ -

 :دیخند

باهاش انجام  شهیم کارایلی. خجالبهیلیخ طلسمنیهست. ا زچیحواست به همه شهیباشه حق با توئه، هم -
 .داد

 :داد ادامه

 .یریگب ادیوقتشه پروازکردن باهاش رو  گهدی نظرمبه ؟یکن نیتمر ایبا ناد کمهی یخوایتو نم یراست -

 :مضطرب شدم یکم

 نه خودم، آموزدست یپرواز کنم. اونم با اژدها ییتا تونستم تنها دیمن قبال  دوسال طول کش ،یاما ناتال -
 .که خودش رشد کرده یوحش اژدهایهی
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 :گذاشت امشونه یرو رو دستش

 .میحرکت کن دیردا باچون ف ه؛ی. حاال وقت خوبمیبر ابی. ترهراحت زچینگران نباش، مطمئنا  االن همه -

درختا و ورود به  نبی از شدنقبل از خارج یاژدهاها رفت. کم ینگهدار یمحوطه طرفرو گرفت و به دستم
 :و گفت ستادیمحوطه، ا

 .نجانیحاکم و دخترش هم ا -

 اونا باشه؟ یپروازم جلو نیکه تمر ستی... قرار نیه -

 :زد و گفت لبخند

 .اوه البته که هست -

 کنم؟ نیاونا تمر یجلو ؟یناتال اموپاچلفتیدست یعرضهیب هیفکر کنن من  یخوایم -

 !یدیدست بردار، چقدر از خودت ناام -

تا  دنیکش ییای. اوه خدا، پاپا و اسکات چه سختکنمیرو دارم مرور م یکه من چه خاطرات دیفهمیکه نم اون
 .تونستم پرواز کنم

 ؟یکن یمنو دوباره نامرئ شهیم -

 ؟یکن کاریچ یخوایم -

 :زد و گفت یبرق چشماش

 .تیاذ کمهی -

 یوجود نداشت. بدون حرف دستم رو رو یناتال یسر درآوردن از کارا یبرا ییپرواز بود و جا نیتمر ریدرگ ذهنم
 .کردم شیبازوش گذاشتم و نامرئ

 .از دورشدنش بود یپاش حاک یکرد و صدا تشکر

. فقط به اون غذا دادیغذا م کلیو به ما زدیبا حاکم حرف م لدنی. ردمک نگاه دخترش و حاکم و هاجمع بچه به
 قدرنیکرده بود. واقعا  ا ییرایهم پذ گائلیاز ا یحت ؟یچ اینگاه کردم که آروم نشسته بود. پس ناد ایبه ناد ده؟یم

 باهاش مشکل داره؟

 .آزاد محوطه رفتم یدرختا رد شدم و به فضا نیبرداشتم و از ب یقدم

 که طورهمون دنشیبا د لیجلوش ظاهر شد. دن یبزنه که ناتال یو خواست حرف دچرخی حاکم سمتبه لیدن
چندلحظه همه  یو برا ستادیکه پاهام از حرکت ا دیکش یادیچنان فر آورد،یحرفش رو به زبون م یکلمه ناولی

 .میشد رهیدر سکوت بهشون خ

 :اشاره کرد و گفت یدست به ناتال با
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 ...ی... چطوری... چطوری.. چطورتو... تو. -

 ییقلبش گذاشت و آهسته ناسزا یدستش رو رو یرفتم. ناتال ترکیفرستادم و نزد رونبی رو امشدهحبس نفس
 :کلمه مونده بود هیهمچنان تو  لیبارش کرد؛ اما دن

 ...ی... چطوریچطور -

 وونه؟ید یبلند داد بزن قدرنیا یتونیم ی: تو چطوریناتال

 ؟یظاهر شد هوی! چطور ینبود نجای: تو که اشاهزاده

 لبخندی با و برگشت شاهزاده سمتکه عکس عمل کرده بود به یایریاز غافلگ دهپریرنگ یبا صورت یناتال
 :بودم اشاره کرد دهیکه حاال کنارشون رس یبه من یمصنوع

 .کنه ینامرئ یمدت کوتاه یاز خودش، برا ریرو غ یزیهرچ ای یهرکس تونهیبانو، اون م راستیکار ساف -

. چرخوندم سمتشبلند شد. متعجب سرم رو به ویآنتون یخنده یقهقهه صدای موقع کردم که همون میتعظ
. کرد کنترل رو اشخنده سختیبه د،دی رو موننگاه متعجب همه یوقت وی. آنتونمیکه البته همه انجام داد حرکتی

 :رو صاف کرد و گفت اشنهیس ایسرفه با

 !دیتازه متوجه اوضاع شدم... ام... شما ادامه بد د،یمنو ببخش -

 .هوا تکون داد یتو یدستش رو با حالت دوران و

 .میکردیکوالک م می. واقعا  که داشتدشدنهیحاکم در حال ناام اومدیم نظربه

 :اما حاکم گفت د؛یخندیبه سمت حاکم برگشتم. شاهزاده با سر فروافتاده آهسته م دوباره

 !ستالعادهخارق یژگویهی نیا -

 .طورهنیبله هم -

 .و نگاهش به من بود ستادهیکه همچنان شوکه ا دمیرو د لیچشم دن یو از گوشه دمیبه موهام کش یدست

 .پرواز کنه نیبا اژدهاش تمر یکم خوادیم رایساف دیقربان اگه اجازه بد -

 .دییالبته، بفرما -

 .شپی سالعرق کردن؛ درست مثل ده دستام

که  دمیرو د ویقدم برداشتم. آنتون انادی سمتبه ،یآشفته به ناتال یتکون داد و من با نگاه یهم سر شاهزاده
 .اومدمی سمتمدر دست داشت و به یزیچ

 :و کنار گوشش گفتم دمیکش شیشونیبه پ یآورد. آروم دست نییسرش رو پا ایناد

 مگه نه؟ یهوامو دار -

 «.حتما  »: ایناد
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 .یرو بهش ببند نیفکر کنم بهتره ا را،ی: سافویآنتون

 .دستش بود نیز هی

 «.ادمی آزاردهنده نظربه»: ایناد

 :رو ازش گرفتم. تو ذهنم گفتم نیانداختم و ز ایبه ناد ینگاه

 «.شترهیگردنت ب یاز رو زخوردنمینبندم احتمال ل نویاگه ا» -

. دمیگوشش کش یرو یخم کرد. دست شتریش رو ببودن؛ اما کمر  یو درخشانش ناراض بایز تینهایب یچشما
بهش  یبه کمکم اومد. لبخند انادی طرفِ هم از اون ویگردنش بذارم. آنتون ینییقسمت پا یرو رو نیجلو رفتم تا ز

 .گردنش ببنده و محکم کنه رزی رو هاگردنش گذاشتم. اون خم شد تا تسمه یرو رو نیزدم و ز

 یو از هرجهت به رنگ زدیرو که با تابش نور برق م ایرهیبزرگ و ت یلکابدنش گذاشتم و پو یدستم رو رو کف
 .شدیم دهید اهیبود و از دور تنها س باتریز کیلمس کردم. از نزد اومدیمتفاوت درم

رو رسم کنه؟  بیعج یرنگا نیا تونستیم یبودم. آخه کدوم قلم دهیند کتابیچیه یاژدها رو تو نیا عکس
 .دنشیخریم یگزاف متیبا ق شیبفروش شدیبود که فکر کنم اگه م بازی قدرپوستش اون

بودن که  ییکارا نای. ادمیـوس*وسط سرش رو بـ کیکوچ یاز شاخا یکیو  دمیسرش هم دست کش یرو جلوتر
 .اژدها احساس آرامش کنه شهیباعث م کارانیا گفتیهم انجام دادم. پاپا م یقبل یایپروازم با ناد نیقبل از اول

. سر بزرگش رو به تنم چسبوند و چشماش رو بست. از شکاف شدیبادبزن بود و بازوبسته م هیشب وششگ
 .به تنم خورد ییدهنش گرما

 .: تموم شدویآنتون

 :که گفت دمیتام رو شن یفاصله گرفتم و صدا ایناد از

غلظتش رو کاهش  یهمدت کوتا ی. ممکنه براهیاز حد معمول تریارتفاعات قلمروتون سم یهوا جنابیعال -
 د؟یبد

 .البته -

 :خطاب به من ادامه داد سپس

 .رایبانو ساف دیفقط از قلمرو خارج نش -

 .ممنون سرورم -

 .بود ی. البته حلقه هم کمک خوبارمیب ادی به رو هامکردم تموم آموخته یرفتم و سوارش شدم. سع نیز طرفبه

 .امیپشت سرت م گائلی: منم با ایناتال

 :کرد فقط آروم زمزمه کردم کاریسم تو هوا چ یمحکم کردم. متوجه نشدم حاکم برا نیه زرو ب دستام
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 !پرواز کن -

 یدیبزرگش رو باز کرد و با تکون شد هایفشردم. بال نزی به ترحالت نشسته خارج شد و من دستام رو محکم از
 .بلند شد نیزم یاز رو

 قدرنیا یزیتو عمرم به چ ادینم ادمیو من  خوردیم تکونیلخی بدنش گرفتناوج یحبس شد. برا نهیتو س نفسم
 !ترسناک بود؟ قدرنیباشم. قبال  هم هم دهیمحکم چسب

 بردشونیم نییشکمش پا ریو هربار که تا ز دیرسیسرم به هم م ی. دو بالش باالگرفتیفاصله م شتریب نیزم از
 .ممکنپرواز  نیتریقو یعنی زدنطرز بال نی. ارفتیباالتر م

شده بودن.  زیو ل سیپام بودم و دستام به شدت خ ریز یرهیو حالم دست خودم نبود. خ دیکوبمی شدتبه قلبم
 :ذهنم مرور شد یاسکات تو یصدا

 چیه ره،یکنه. آروم باش، بذار اوج بگ کاریچ دیبا دونهیهمه ترس اون نم نیبا وجود ا را،یبهش اعتماد کن ساف -
 .فتهاینم یاتفاق

 :دمیکش یقیدهنم رو قورت دادم و نفس عم آب

 .ریمن بهت اعتماد دارم. اوج بگ ا،یناد -

 .رو گفتم و فشار پام رو کاهش دادم نیا

 موند؟یم ادمیتروابودنم رو فراموش کردم. چطور  یاتفاقات در عرض چندلحظه افتاد و من حت یهمه

هوا حرکت  انجری جهت در قدرت با رو هاشو بالتکون داد، سرش رو باال برد  نپایی سمترو محکم به دمش
تم خودم رو نگه دارم. نتونس. کرد شروع رو گرفتنحالت داد و اوج رییتغ یبه عمود یداد. بدنش از حالت افق

 .غلت خوردم نپایی سمتکـمرش به یدستم راحت رها شد و از رو

پَر  هیبر علت شده و مثل  دیشار هوا مز. فدادمیتکون م یزیگرفتن هرچ یو دستم رو برا دمیکش یبلند غیج
 داشتنحالت ممکن. نگه نتریلحظه ته دمش رو به چنگ آوردم. اوف! افتضاح نیدر آخر د،یکشیم نییمن رو پا

 دمیکشمی نفس تندتند اما بود؛ سخت از ترسخت یلیخ دادیبا شدت و محکم تکونش م قدرنیا وقتی دمش
رو  تیوضع نیهم مجبور بود واسه حفظ تعادلش دمش رو تکون بده و ا . اونکردمیتالشم رو م یو همه

 .بود نمونده دستم شدنبه ول یزیتعادلش رو درست حفظ کنه، من هم چ تونستی. نمکردمی تراسفناک

 .دمیکش غیته دل ج از

 :کرد زیگوشام رو ت لیدن ادیفر یصدا

 !دمش رو ول کن -

رو  نی. فرصت فکرکردن به ادادمینم صیتشخ یچیو ه دیچرخیاطرافم م ری. تصاورفتمیم یهرحرکت به سمت با
 :هم نداشتم. فقط داد زدم کردیم کاریچ نجایا لیکه دن

 !یدن -
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 :دوباره داد زد لی. دنشدیم شتریو ترس من ب دیکشیم ریهم نف ایناد

 .دیکنیدمش رو ول کن؛ وگرنه جفتتون سقوط م -

. چشمام رو محکم به هم فشار دادم و دستم رو کردمیبهش اعتماد م دی. باتمفیب ذاشتیخدا! اون که نم یوا
نبود و  یراه گهید یشدم؛ ول مونپشی دمش رهاکردن از موقعاز دمش رها کردم و تو هوا معلق شدم. همون

 .کردمیسقوط م نپایی طرف به سرعتبه

 .ـلقه شد برام هزارسال گذشت*دورم حـ لیدن یدستا یوقت تا

 !فتمت دخترگر  -

بودم و تندتند نفس  دهیچسب لی. محکم به دندمیلرزیم ی. به طرز وحشتناکدیچیتو آسمون پ ایناد یصدا
 .دمیکشیم

 .بود دهیازش جدا شدم و چشمام رو باز کردم. چه ماهرانه من رو تو هوا قاپ آروم

 ؟یخوب -

 .دهنم رو قورت دادم آب

 !وجهچیبه ه -

 .دیخند

 :دمیرسمتعجب پ یو کم یعصب

 ؟  یخندیم یبه چ -

 .استعدادیکم یلیخ یاژدهاسوار یکنم؛ اما تو دتیناام خوامینم -

که  فتمیبود دوباره ب کیچندلحظه دستش از دورم باز شد و نزد دم،یکوب اشنهیهردوتا دستم رو به س مشت
 :تو صداش گفت یخنده یموندهکمرم رو گرفت و با همون ته عیسر

 تو بدنت فرو بره؟ اهاگیاون یکه خارا یخوای! نمیه یه -

 .دمیخاردار رو د یاهایاز گ یانداختم و دشت نییبه پا ینگاه

 :شدم رهیخ لیدن چشمای به و برداشتم چشم صحنه اون از

 ...نشدم اژدهاییچهی سوار سالمن ده -

خودم  روی به. کرد تردستش رو محکم یحرکتم استقبال کرد و حلقه نای از. کردم تررو دورش محکم دستم
 :و ادامه دادم اوردمین

 !نداره امکان چون باشم؛ استعدادکم یاژدهاسوار یتو شهینم لیدل نیو ا یکه تو ماهرتر باش هیعیطب -

 !طلبفرصت ی. پسرهزدنیبرق م چشماش
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 :رو باال انداخت و گفت ابروش

 .اوهوم -

 .کنه اممسخره نیاز ا شتریب ذاشتمیم دی. نباردکیم فکی خوردنم. از حرصبردیلـذت م کردنمتیاذ از

*** 

 لیدن

 دیداشتم. شا ادیعادتاش رو به  ی. همهکردیم دایپ شافزای خوردنحرص موقع نفسشبهاعتماد شهیهم
 .بودن داشتنیکرده بودن؛ اما بازم دوست رییتغ اشیبعض

شده سقوطش  ریانداخت. غافلگ نییرو پادستام رو از دورش پس زد و از پشت خودش  رمنتظرهیحرکت غ هی در
باال  انادی سمتبه مانندیعقاب صدای با زمانشکل داد و هم رییعقاب تغ هیرو تماشا کردم. چندلحظه بعد به 

 .رفت

حرکت محکم بهش برخورد کرد و پرت شد. مثل گلوله چنددور، دور  نیح ایناد یبود؛ اما باال دهیبهش رس با  یتقر
که احتماال   دردی از رو صورتم. کنه حفظ رو تعادلش دوباره تونست ترطرفاون لمایکیود و حد دیخودش چرخ

 .متحمل شده بود جمع کردم

که انجام داد نشد و همچنان به پروازش ادامه  یاصال  متوجه کار ایبود که ناد کیکوچ ایدر برابر ناد قدراون
 !اندازه سرش با  یتقر ک،یکوچ یلی. البته نه خدادیم

 .رهیبگ یارتباط ذهن تونهیم دونستیحالت هم فکر کنم اصال  نم نیا یباهاش هماهنگ نکرده بود، تو حتما  

خورد  راسافی به قبل از ترو دمش محکم دیچرخ انادی موقعدرست همون یشد؛ از بداقبال کیبه دمش نزد بارنیا
 .ارهیت بتونست تعادلش رو به دس رترید دفعهنیو دوباره پرت شد عقب. ا

 !لجباز

 .پرواز کردم انادی سمتزدم و به کلیبه کنار گردن ما یآروم یضربه. شدم کاربهدست خودم

 «کیما رشیبگ» -

 «!االن نیهم» -

تا به چنگ  دکشی طول شمارهفقط سه ا،یبه ناد دنیرس یبرا رایتالش سوم ساف یکرد و تو شتریرو ب سرعتش
 .ردشیبگ

 !پسر نیآفر -

 .فرود اومد نشونیداد و ب رتغیی درختا طرفرو به رشیمس

 .دیچیشکل داد و از درد به خودش پ رییبالفاصله تغ ن،یگذاشتش رو زم کلیما یوقت

 :رفتم سمتشو به دمیپر نییپا کلیما یرو از
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 کمکت کنم؟ یچرا نذاشت را؟یبود ساف یاون چه کار -

چون با دست محکم  کنه؛یدرد م یلیراستش خ یبازو و شونه اومدمی نظرشد و ازم فاصله گرفت. به بلند
 .بازوش رو گرفته بود

 .من ازت کمک نخواستم -

جلو رفتم، بازوهاش رو گرفتم و ثابت نگهش  یعصب مدتنیا یبار تو نیچندم یاونم برا شیننشیعقب از
 :و خواست کنارم بزنه که گفتم دیداشتم. نال

 .تو ندارم یاجازه ایبه درخواست  یازنی کردنکمک یبرا -

 تری. با لحن آرومدیچیاز نگاهش گذشت قلبم رو درهم پ ایلحظه یکه برا ینفرت یدست خودم نبود؛ ول رفتارم
 :ادامه دادم

 . خوبه؟خوامیازت معذرت م شبه،دی خاطربه الجبازینی... اگه اخبیلیخ -

 :جواب داد خندپوز هیرو از دور بازوش کنار زد و با  دستام

 ؟یکنیبهش فکر م یاالنم دار نیهم یرو قبول کنم وقت تیذرت خواهچطور مع -

 :بگم؛ اما اجازه نداد یزیحرفش جا خوردم، دهن باز کردم تا چ از

 !بفهم نویا کنمی. خواهش مخوامینم« تو»رو با  ایرابطه نیدارم؟ من چن یو چ امیرفته من ک ادتی -

 :دمیپرس یو حضور ناتال گائلیو به دنبالش ا ایبه فرود ناد توجهیسکوت کرده بودم. ب یبود هرچ یکاف گهید

 چرا؟ -

 :گفت یعصبان یشخندیرو از هم فاصله داد و با ر دستاش

 یـغل و کل*بـ هی ام،زنده یفهممی سالکه بعد از ده ؟کردی فکر من به راجع یکامال  واضحه! چ لشیدل -
 یتموم شد؟ چطور انتظار دار زچیکوچولو و همه اهیخومعذرتهیدر آخر هم  دنم،دیاز دوباره یخوشحال

 اون یمن تو یکردیم یزندگ رامشدهکده با آ یتو یرو تحمل کردم. وقت ییزایمن چه چ یدونیببخشمت؟ تو نم
. کردمیم یسوگوار مزندگی و مردم و خانواده دادنازدست یبرا شد،یاسب باهام رفتار م هیمثل  کهدرحالی جهنم،

 .یکه منو رها کرد یی! تویتو بود دمیکه کش ییم عذاباعامل تمو

 .گفتمیبگم سرم از حرفاش رو به انفجار بود دروغ نم اگه

 ...مردی تو کردم فکر شب بار بهت گفتم، من اون نیقبال  هم چند -

 :م رو منجمد کردهارگ یکه خونِ تو دیکش یداد

زنده بودم  یمُردم وقت یچطور ممکنه فکر کن ؛یشنویه مقلبم رو از چندقدم فاصل ی! تو صدایگیدروغ م یدار -
 دم؟یکشیو نفس م

 :شد کیبهمون نزد یناتال
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 .دباشی آروم هابچه -

 !باور نکرده بود. هنوز، باور نکرده بود هنوز

و  زدنیم ادیهمه فر سوخت،یم شیآت یتو زچیهمه لعنتی شباون ؟یدیجنگو د ی... تو چندبار صحنهرایساف -
داشتم  ی... من از ترس و نگرانختیریفروم واری. دروددنیکشیم شآتی به رو جاو اژدهاها همه دنیکشیم غیج
خودم رو هم باور نداشتم، چه برسه به  بودنندهآوردم. من ز  رونیآوار ب ریتو رو از ز توضعی اون ی. تومردمیم

. چطور کردمیحس نم یچیمن ه ؟یفهمیزده بود. نبضت رو حس نکردم م خی شآتی همه اون نیتو. بدنت ب
 ؟یکنیمتهم م گوییمن رو به دروغ

 وجودبه اشتو چهره یرتغییچیه حیهمه توض نیبودم. با ا دهندی چشماش تو رو حس اون حالبه. تاشدینم باورم
 سرش اومده؟ ییباور نکرد. چه بال ایانگار که ذره ومد؛نی

 .دکنی تمومش! هابچه -

مقابلم  ی. ناتالکردمیرفت. همچنان بهش نگاه م انادی طرفموند و بعد رو گرفت و به رهیام خبه چشم یمدت
 :بازوم نشست و وادارم کرد حواسم رو به اون بدم یو دستش رو ستادیا

 .داره یسخت تیموقع رایساف ،یدرکش کن دن -

 :دمیاکراه و مردد پرس با

 ازم متنفره؟ -

 :آورد نییرو پا صداش

 !رفته؟ معلومه که نهگ تیشوخ -

 ...اون نیسخت تنها نمونه؛ اما بب تیموقع نیهم یکمکش کنم... تا تو خوامیمن م -

 :رو قطع کرد حرفم

 یرعادیغ کمهی. میدرکش کن دبای مونهمه نه،یسنگ یلیخ تشیشده، مسئول میبه چندقسمت تقس رایساف نیبب -
 .خوبه یلیخ ارهیکه کم نم نی. هممیبهش زمان بد دیاما با دم؛یفهم نویشده... منم ا

 :بهش پشت کرده بودم گفتم کهیو چندقدم ازش فاصله گرفتم. درحال دمیبه گردنم کش یدست

 .کمکش کن بتونه پرواز کنه -

 .نگران نباش، بسپارش به من -

خودم رو  یوجل شبیخودم بود. اگه د ریتقص اتفاقانیا ی. همهکردمیعوض م یجام رو با ناتال دیاول هم نبا از
 !گرفته بودم... اَه

رفتم و  کلمای طرفسرم تماشا کردم. دستم رو مشت کردم و به یرو بلند کردم و عبورشون رو از باال سرم
 .سوارش شدم
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*** 

 کل یدانا

 .کردنیآسمون پرواز م یگذشته بود که تو یمدت

 .دید یادینسبتا  ز یرو با فاصله لیبه پشت سرش انداخت و حضور دن ینگاه یناتال

 شده؟ ترحاال نشستن روش برات آسون -

 یآهسته و افق طورینیخودم رو نگه دارم. ا تونمینم رهیاوج بگ خوادیو م شهیم یعمود یآره؛ اما وقت -
 .رهگیوقت یلخی هم گرفتنشارتفاع

خودت رو باهاش  دی. تو بایپرواز اون رو عوض کن یوهینکن ش یو کامال  بالغ، سع هیوحش یاژدها هیاون  -
 .روش خم شو. منو نگاه کن کمهی رهیگیاوج م یوقت یبهتر تعادلت رو حفظ کن یبتون نکهیا ی. برایبد قیتطب

محکم  نیدستش رو به ز یتکون داد، باال رفت و اوج گرفت. ناتال نییدمش رو به سمت پا گائلیا حرفنیاز ا بعد
 .قرار گرفت ایه کنار نادزد و دوبار  یگردن اژدها خم شد. چرخ یکرد و رو

 .خب، حاال تو امتحان کن -

 ایـوازش کرد و بهش دستور حرکت داد. ناد*رو نـ ایسرش رو تکون داد و نفسش رو فوت کرد. گردن ناد رایساف
 .رفت باال سمتقدرتمندش رو تو هوا چرخوند و به هایکه از دهنش خارج کرد، بال یبعد از اصوات نامفهوم

 .دیشد و محکم به اژدها چسب خم عیسر رایساف

 !اوه... خوبه، خوبه خوبه خوبه -

 یرو ایارادهیو لبخند ب دیکش قعمی نفس چندبار. نشست ترصاف یفشار پاش رو کم کرد و کم آهسته
 .آهسته شد یخندههیبه  لتبدی که نشست هاشـب*لـ

 .ادامه بده و برو باالتر ا،یخوبه ناد -

 :لبخند زد یبه تلخ د،یدیمکه از دور صعودش رو  لیدن

 .... برگرد به قصرستین یازیبه ما ن گهید -

 .داد و اونا رو تنها گذاشت رییرو تغ رشیمس کلیما

 :گفت کردیم یروزیاحساس پ کهحالیدر رایارتفاع گرفته بود. ساف یحساب ایناد

 .قصر یمحوطه سمتجانانه به سقوطهیحاال...  -

 «.نیمحکم بش»: ایناد

 کرد جمع رو هاشبرد و بال نییهم منتقل شد. سرش رو پا ایناد یزد که به چشما یبرق سبز رایساف یچشما
 .بچشونه رایبه ساف ییآزادِ تماشا سقوطهی تا
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 یاون ی. تنفس سخت بود؛ اما نه براکردیو لباسش رو تنگ م دیکشیرو به عقب م دشیسف یهوا موها انیجر
 .حلقه رو فعال کرده یرویکه ن

 :زد ادیفر یکرد و دستش رو آزاد، از خوشحال شتریپاهاش رو ب شارف

 !ایناد یتو محشر -

*** 

 هایوهیاز م ی. ظرف بزرگکردنمی وگوکنار شاهزاده نشسته بود و گفت وآنتونی و کرده ترک رو هاجمع بچه حاکم
 .کردنیم ییراپذی ازشون هم زن دوخدمتکار و داشت قرار جلوشون آبدار و رنگخوش

 .اما بعد از برگشتن وارد قصر شد لی. دنانداختیرو برق م رشینشسته و شمش یجدا از اونا رو سنگ تام

متوقفش کرد.  ایناد یصدا یبرداره؛ ول وهیظرف م یرو از تو یدرشت و قرمز بسی تا شد خم کنانخنده ویآنتون
 .هرسه سرشون رو باال گرفتن

نفس  ویفرود اومد. آنتون یبه آروم شیقبل یبال گشود و سر جا نیمز  یرو کم کرد و درست در چندمتر ارتفاعش
 .قلبش گذاشت یفرستاد و دستش رو رو رونبی بلند رو اشآسوده

 :گفت رشدهیغافلگ یشد و لبخندزنان جلو رفت و رو به شاهزاده ادهیاز اژدها پ رایساف

 .متأسفم اگه ترسوندمتون شاهزاده -

 :و گفت دیخند یبه سخت شاهزاده

 .یداشت یجانپرهی پرواز نظربه را،ینداره بانو ساف یاوه، اشکال -

 .یلیبله خ -

 شاهزاده احترام به. خورد رو اشانداخت و خنده دهپریرنگ یویبه آنتون یشد. نگاه ادهیو پ دیهم رس یناتال
 :ستادیا رایکرد و کنار ساف متعظی

 !رایکارت حرف نداشت ساف -

بعد از چندلحظه زبونش رو دور دهنش  یمونده بود؛ ول رهیخ وهیاد که به ظرف مافت ایچشمش به ناد شاهزاده
 .شد دُمش با تخما کردن جابهو مشغول جا دیکش

 .دیرفت و نگاه همه رو دنبال خودش کش انادی طرفظرف برداشت. به یو انگور از تو بیس هی شاهزاده

 :رو باال گرفت و گفت هاوهیم

 مگه نه؟ ایگرسنه -

 .شدیم دهیو تندش به صورت شاهزاده دم قیعم یسرش رو برگردوند. نفسا ایناد

 .توئه یبخور، برا ایب -
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 .رو به دهن گرفت هاوهیچندلحظه مکث کرد و سپس م مردد

 :متعجب نگاهشون کرد یناتال

 !خوره؟یم وهیم -

 :گفت رایرو به ساف شاهزاده

 .یبهش غذا بد کمهیفکر کنم بهتره  -

 :داد نوازش رو اشرفت و پوزهجلو  رایساف

 ؟یخوریگوشت نم داد؟یبهت غذا نم لیدن نیپس واسه هم -

 .کرد کیسرش رو بهش نزد ایناد

 .دختر خوب کنهیفرق م زتچیانگار تو همه -

 یایو حرفا و هماهنگ ضروری موارد درمورد کردنصحبت یبا حاکم برا رایو ساف ویبعد از تنهاگذاشتن آنتون یناتال
 .رفت ویتام و آنتون ل،دنی اتاق طرف، بهالزم

 ناتالی و دراومد صدا به در موقع همون بکشه، دراز تا رفت تخت طرفگذاشت و به واریرو کنار د رشیشمش تام
 :گفت روبه اتاق انداخت و خنده یاجمال یوارد شد. نگاه

 ؟یدیرو ند یمزاحمت شدم، دن دیببخش -

 :و آهسته گفتداد  انینشستنش پا اتیبه عمل تام

 .نه -

 :رفتن صرف نظر کرد و در رو بست. کنارش جا گرفت و گفت از

 .یساکت شد یلیخ -

 :دیپرس یبا لبخند مهربون تام

 قبال  پرحرف بودم؟ یعنی -

 .یزدیحرف م شتریب ینه؛ ول -

 :ادامه داد دیرو که د سکوتش

 نه؟ یکنیبه همسر و پسرت فکر م -

 :نداد. بعد از چندلحظه گفت یو جواب شد رهینامعلوم خ اینقطه به

 ...شده و... سانسا یکنجکاوم بدونم آرتور چه شکل -

 :گفت نیو غمگ دیرو به صورتش کش دستاش
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 .ناعادالنه رفتار کردم یلیمن باهاشون خ -

 خوبیلیاگه هم بهشون سخت گذشته باشه؛ اما شاهزاده سانسا خ ؛یتام یهمه خودتو آزار بد نیا ستین ازین -
 شاههیو باوقار مثل مادرش.  لیو اص بینج پسرهیشده به  لیکردن پسرتون براومده و حاال تبداز پس بزرگ

 ...بود. و خوبیلیخ لش. شاهزاده سانسا هم حاشهیهم البته خشن م گاهی که جذاب و روخنده

 :سرش رو به طرفش برگردوند تام

 ؟یو چ -

 .رو از چشماش خوندم نیمن ا دلش نگه داشته. یو هنوزم مهر تو رو تو -

 .رو نداشتم اقتشیکه ل اینات، فرشته ستفرشتههیاون  -

 :کرد و ادامه داد یمکث

 .از آرتور برام بگو شتریب کمهی -

. رفتاراش مثل کنهیمادرشه؛ اما... واقعا  مثل تو نگاه م هیشب شتریداره، ب یمهارت خوب دنیجنگ یخب، اون تو -
مهربونه و به همه احترام  یلی. خهیاحساسات یلیخ یول ده؛یدر ظاهر نشون نم نکهیبا ا ه،یعواق یزادهلاصیهی
 .شهیم رستد زچیهم بد نبوده. همه یلیخ یعنی نایا ی. همهذارهیم

 :گذاشت و لبخند زد یدست ناتال یدستش رو رو هی تام

 .خوبت یای. ممنون بابت دلگرمیممنون ناتال -

 !یامی نظربه آورچندش یلینباش، خ رگیگوشه قدرنیا گهید یاگه ممنون -

 :و گفت دیخند تام

 ! ها؟نیکردیتحملم م نیپس تا حاال داشت خوب؛یلیاوه خ -

 :جواب داد طنتیاز جا بلند شد و باش یناتال

 .ارمیب ریرو گ یدن دیخب راستش، کم نه. من با -

 .اونجاست ادیکن، به احتمال ز دایرو پ یآهنگر -

 .نمتیبیممنون. بعدا  م باشه -

کوبش  یاطراف رو گرفته و صدا ایآزاردهنده یرفت. گرما یاز خدمتکارا به آهنگر یکیاتاق خارج شد و با کمک  از
 .شدیم رتگیبانیگر یقطعا  سردرد بد یموندیاونجا م یادیبود که اگه مدت ز ادزی قدرچکش اون

 :کرد. جلوتر رفت و صداش زد داشیا پاز آهنگر  یکی به کردنگشتن مشغول کمک یکم با

 .لیدن -



 

 
306 

به سمتش  یناتال دنیخم بشه، سرش رو بلند کرد و با د نیزم یاز رو یزیبرداشتن چ یبرا نکهیقبل از ا لیدن
 .رفت

 نجام؟یا یدیچطور فهم -

 حالت خوبه؟ نمیبب خواستمیم -

 :لبخند زد و جواب داد لیدن

 شده؟ یزیبد باشم؟ چ دیچرا با -

 :انداخت باال رو هاشزد و شونه یشخندیر یناتال

 .درمورد اون باهات حرف بزنم خوامیم ،یکردیدعوا م رایبا ساف یقبل داشت کمهی نیهم -

 :محو شد و گفت لبخندش

 .االن نه -

 :آهنگر که دستش رو گرفت شیبرگرده پ خواست

-  ِ  .یباش جورینیا یتونینم شهیهم ؟یپس ک

 :گفت و دچرخی طرفشبه دوباره

 .شهمی تربگم فقط خراب یزیبکنم و هرچ یداره. االن هرکار ازیاون به زمان ن ،یحق با توئه ناتال -

 ...نیاما ا -

 :گفت یرو قاب گرفت و با لبخند مهربون یناتال صورت

 .اما االن نه ؛یممنون که نگران من -

 :دیکش باریزد و آه افسوس یلبخند کج یناتال

 ...خبیلیخ -

*** 

 رایساف

. رمیکردم تا تنها حمام بگ رونیکه وان آب گرم رو حاضر کردن، ب هاییبود. خدمه دهیپرماجرا به آخر رس روز
شکمم رو  یهیکه ناح یپوست چرم و محکم ایاتاق نبود. متصالت لباسم رو مثل کمربند  یجز من تو کیچیه
و کفشم رو هم  نیپابند پوست بند،. مچانداختم نیزم یباز کردم و رو شدیو پشت کمرم بسته م پوشوندیم

 .درآوردم

همراه بخار، از آب خارج  پتوسیاکال ننشیدل ی. بودمیرو از پشت پنجره د اهیو آسمون س دمیوان چرخ طرفبه
 .دادیرو نوازش م مینیو ب شدیم
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 .ـذت بردم*آب لـ یو از گرما دمیآوردم و وارد وان شدم. آهسته توش دراز کش رونیرو از تنم ب رنگیآب لباس

 یماهر بود و جد یبعجی طرزبه یبود. درمورد مسائل جنگ یبیشد. دختر عج دهکشی شاهزاده سمتبه ذهنم
 :. اسمش رو به زبون آوردمزدیحرف م

 .تِسا -

. کنهیحکومت م نسرزمی داره و بعد از خودش، بر اون معمولی افزارگدازه هیفراتر از  ییهاییتوانا گفتیم حاکم
 یهم حساب وی. آنتونشدیم نبودنشیدر نگاه اول متوجه عاد یو روشن، هرکس یعسل چشمای با وجود اون

 !مهارت داشت زبونیقرارش داده بود و چقدر در چرب ریتحت تأث

کنار وان برداشتم. گره دورش رو  نیزم روی از رو کنندهپودر درمان یحاو یسهیرو از آب خارج کردم و ک دستم
 .مباز کرد

 ؟یکن کاریچ یخوایم -

 .دمیصاف نشستم و خودم رو پس کش عی. سردمیسرم د یرو باال یسر برداشتم و همون دختر لعنت سرعتبه

 ...تـ -

 :رو قطع کرد حرفم

امتحان  یتونی. مکنهیم شتربی رو دردش و عذاب فقط پودر اما اون رم؛یجلوت رو بگ خوامینه راحت باش نم -
 .یکن

 !رهیقرمز ت ریلباس حر هیرووضعش انداختم؛ به س ینگاه

به چشمام اعتماد کنم. قطعا   نمشیبیم یوقت تونستمیو صورت آراسته. نم کنندهرهیو خ چدرپیچیپ یموها همون
 ...یو البته عصب کرد؛یم ارادهیداشت که من رو در برابر خودش ب ی. کشش خاصستیآدم ن هی

 ؟یدونیاز کجا م -

 :ـوازش کرد*چپش رو نـ یبازو دست راستش با

 .دونمیم زایچ یلیمن خ -

 :گفتم تیکردم و باعصبان اخم

 !نمتیبب خوامیدست از سرم بردار و گمشو، نم -

 :و سرش رو به اطراف تکون داد دیکش یکشدار آه

 .یخوایباشه که م یزیچ نیا کنمیفکر نم -

 ؟یهست یتو چ -
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 یاز ترس تیاهمیوان فشردم؛ اما اون ب یوارهیبه د شتریو خودم رو ب جمع کردم شتریوان شد. پاهام رو ب وارد
قلبم،  روی و آورد باال رو دستش. شد خم سمتمآب نشست و به توی مقابلم داشتم، کردنشدر پنهان یکه سع

 .همون التهاب گذاشت یدرست رو

که بدنم رو شل کرد و باعث شد  رآوجانیـذت ه*لـهیوجودم رو در بر گرفت.  نشدنیوصف یـذت*زد و لـ لبخند
 یحسش کنم؛ ول شتریقلبم فشارش دادم تا ب یدستش گذاشتم و رو ی. دستم رو روفتهیهم ب یپلکم رو

 .. چشمم رو باز کردمدیدستش رو کش

 :رو گرفت و سرم رو باال آورد امچونه

 .ازت جدا شم تونمی. نمرمیگیکه من از تو م هیهمون حس نیا زم؟یعز یدید -

 .دیساعدم کش یاز کجا آورد رو دمیرو که نفهم یدیرو گرفت و دستمال سف ستمد

 م؟یباهم حرف بزن کمهی یخوایم -

 :صورتش بودم گفتم یرهیخ کهیحال در

 ؟یهست یبهم بگو تو چ -

 :کرد زیبرد و حلقه رو تم شیانگشتام پ ینرم رو تا رو دستمال

 !یکه فکرش رو بکن ییرایساف نتریئالدهیا ،یداشته باش یتونیکه تو م یحالت نیبهتر -

 فته؟یداره م ی! چه اتفاقایو متعجب نگاهش کردم. خدا دمیاز منظورش نفهم چیه

 !حالت من؟ نتریئالدهیا

*** 

 کل یدانا

. در که بسته شد، دینوشینشسته بود و م یزیرو گشود. لرد پشت م یکرد و درب بزرگ چوب میتعظ خدمتکار
 :زد و گفت ایمهنینصفهبهش لبخند  رهیخ

 .لردِ من نجامیمن ا -

 :دستش چشم دوخته بود، آهسته گفت یبه جام تو کهیدرحال لرد

 .اریب رونیزرهت رو از تنت ب -

 !زرهم؟ -

 :شد رهیرو از جام گرفت و به چشماش خ نگاهش

 .تریرو که بهت گفتم انجام بده پ یکار -
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 هاششونه روی از رو رنگشردن زرهش. اول شنل بلند و بنفشمکث کرد و بعد شروع کرد به درآو یکم تریپ
 .انداخت نیزم یباز کرد و رو یکییکیزرهش رو  یهیو بق ریانداخت. سپس شمش نیزم روی و کرد جدا

گذاشت و برخاست.  زیم یمش رو رو*ا*کارش تموم شد، ج یو به حرکاتش نگاه کرد. وقت دینوش ایجرعه لرد
 :ستادیارفت و روبروش  کشینزد

 .سؤال ازت بپرسم، با صداقت کامل جواب بده هی خوامیم -

 .بپرس -

 ؟یچقدر به من وفادار -

 .خونم هایتمام قطره یبه اندازه -

 یاز تو شدیرو نم یهمچنان حس کهیـوازش داد. درحال*رو نـ تریپ دارشیر یبلندش گونه یپشت انگشتا با
 :چشماش خوند

 ه؟قلبت هم به من وفادار  -

 :دستش رو گرفت و به لـبش چسبوند و لبخند زد تریپ

 .البته که هست -

 پدرت چقدر از من متنفر بود؟ یدونیم نکهیبا ا یحت -

 :گفت و کرد کمتر رو اشفاصله تریپ

 ازش قدرکرده، اون کاریبا تو چ وونهدی مرد اون یباهات آشنا شدم و بهم گفت یبود. از وقت یعوض هیاون  -
کمکت کردم تا  نیهم یبسوزونم. برا زهین هیاز بدن اون و پدرم رو سر  کهیهرت خواستممی که شدم متنفر

چقدر خوشحالم  یدونیاز خودش. نم ترهم اون، و هم همسر آشغال ش،یرو بکش امیلیتا و یریانتقامت رو بگ
 !وردخیکه مجبور نشدم با دختر زشتشون ازدواج کنم. واقعا  حالم از موهاش به هم م

 :و کنار گوشش گفت دیـوشش کش*در آغـ لرد

. تریرو زمزمه کنه پ حرفانیگوشم ا یتو، تو یصدا خوامیامشب م ؟یرو بازم برام تکرار کن نایامشب ا شهیم -
 ؟یدیرو برام انجام م کارنیا

 :و جواب داد دشیـوس*بـ تریپ

 .لرد من یکه بخوا یهرچ کنم،یامشب و هرشب برات تکرارشون م -

*** 

 سمترو به دشونیجد ریاز حاکم و دخترش، مس یرو جمع کردن و بعد از خداحافظ الشونیبعد وسا روز
 .آغاز کردن سالی کوهستان

 .گرفتنیرو م ایهر ضربه یبودن و جلو ارمحکمیداد که بس هیهد یفوالد یبه هرکدوم ِسپَر حاکم
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 .داشتن شیراه در پ یزونصفدر امتداد کوهستان بارون قرار داشت و دورو یسال کوهستان

 یرهیهم نگاهش به نگاه خ یو گاه کردمی فکر دختر خودش و اون نیب وگویمدام به گفت رایساف ریمس یتو
 .خوردیگره م لیدن

اطراف گردوند  یدرختا نیب یچشمش رو سرسر یاتراق کردن تا استراحت کنن. ناتال یمناسب یاول و در جا شب
 :گفت ویو خطاب به آنتون

 .زشت و بدبو مواجه بشم سوراهای دوباره با اون خوادیدلم نم چیخوبه؟ ه نجایا یمطمئن که،یتاریلیهوا خ -

 :گفت زدیبرق م گرگهی چشمای مثل ظلمت اون یتو لیو دن رایکه مثل ساف یبه چشم ناتال رهیخ ویآنتون

 حیترج میروشن کن شیاگه آت یبشه؛ ول داشونیپ جنگلنیاز ا ییکامال  مطمئن باشم؛ اونا ممکنه هرجا تونمینم -
 .مطمئنم نیاز ا ان،یدوروبرمون ن دنیم

 .کننی! واقعا  لطف مدنیم حیاوه، ترج -

 :دیبا تعجب پرس تام

 !د؟ی! چطور جون سالم به در بردن؟یشما به اونا برخورد -

بود اشاره کرد و  صیشخروشنش قابل ت یو فقط با چشما یبه سخت یاهیکه از شدت س ییایبه ناد یناتال
 :گفت

 .اون نجاتمون داد -

 .دیکن فیبرام تعر اتیرو کامل و با جزئ انشیجر دیبا -

 .میجمع کن زمیکمک تا ه ایب ویباشه. آنتون -

 .میبر -

 :نور مهتاب آسمون رو از نظر گذروند و گفت داکردنیپ یبرا لیدن

 .میباش گهیبارش د هیمنتظر  دیبا ه،یهوا دوباره ابر -

انداخت، سپس به  ایبه ناد یدرآورد، مردد نگاه یسرخ و درشت بیس شایپارچه یکوله یحرف از تو نیاز ا بعد
 .کردیـوازشش م*نـ هیکه فارغ از حضور بق رایساف

 «شده؟ یچ»: کلیما

 «.یچیه»: لیدن

 :و صداش زد دیچرخ انادی طرفبه کامال  

 .ایناد -

 .داد لینگاهش رو به دن ایناد
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 یتفاوتینگاه ب رایتو هوا گرفت. ساف بویسرش رو باال آورد و س انادی. کرد پرت سمتشرو به بیس یبا لبخند لیدن
 .افتاده بود نشست نیزم یکه رو یدرخت یتنه یرو حرفیبهش انداخت و ب

با  لی. دندیوزیاطراف م یدرختا یاز ال یشده بود و باد سرد یمعمول یاز شبا ترکیتار یابر هوای خاطربه فضا
 .دیشد برگشت و تام رو د دهیکه به کتفش کوب ایضربه

آورد و  رونبی اشاز کوله ایگهیسرخ د بیس لیکرد. دن قشیرفتن تشو یاشاره کرد و برا رایبا سر به ساف تام
 .تام باال انداخت، رفت یبرا ایشونه نکهیبعد از ا

 :قرار گرفت و گفت رایساف کنار

 حالت خوبه؟ -

 :جواب داد ییعد از نگاه گذراب رایساف

 .خوبم -

 ؟یتو خودت فرو رفت قدرنیکه ا یکنیفکر م یبه چ -

 یزچیهیبود، گرچه  نیهم شی. عقالنکردمی صحبت دختر اون درمورد هابا بچه دیکرد و جواب نداد؛ اما با مکث
 .گفتیم دیاما با کرد؛یمنعش م کارنیاز ا دا  یشد

 ...هیچندوقته که  -

 .حرفش رو قطع کرد اشنهیس سوزش

 .دیرو روبروش د دختر

 :شب و محکم گفت یکیاما فرورفته در تار یشگیهم یهمون دلبر با

 !یبگ هیاز من به بق دینبا کلمههی یحت -

 .برداره دختر کرد نگاهش رو از اون یفرستاد و سع رونبی رو اششدهحبس نفس

 .چم شده دونمیچندوقته که نم -

 .بره نیتا درد از ب دیکش گهید قیعم نفسهیانداخت و  ترنییرو پا سرش

 :دیسرش رو خم کرد و پرس یکم لیدن

 ؟یخوب -

 :سرش رو باال آورد و جواب داد رایساف

 .آره، خوبم -

 .گرفت طرفشاز نصفا رو به یکیرو با دستش نصف کرد و  بیس لیدن
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 .تچرخوند و بعد ازش گرف لیو صورت دن بیس نینگاهش رو ب مردد

 :کرد و گفت تشکر

 !یاِمم... دن -

چندلحظه نگاهش کرد و نتونست  رایشد. ساف رهیزده بود، با دهن پر بهش خ بشیبه س یکه گاز بزرگ لیدن
 :باشه اشجلودار خنده

 !یحرکت خورد هی تو رو شهمه -

 :گازخورده رو باال آورد و گفت بیس لیدن

 .مونده یلینه هنوز خ -

 :عد از چندلحظه گفتکرد و ب یمکث رایساف

 .شده بودم عصبانی قدرچرا اون دونمینم روز،ی. دخوامیازت معذرت م روزید یبابت... دعوا -

 :با انگشتاش دو رو نشون داد لیدن

 .وجود داره دنتیبخش یدوتا شرط برا -

 ؟یچ -

 ...یبزن بیبزرگ به س گازهی ک،ی -

 .جدا کرد بشیاز س ایگهید یرو گفت و تکه نیا

 .ستمیمن ازت متنفر ن ،یو بعد بگ -

 :گفت کردیدرهم رفته نگاهش م یکه با دهن باز و اخما رایساف

 !؟یچ -

 .دنتهیشرط بخش نیا -

 ...! من که ازتالیخیب -

 .عجله کن -

 :کرد و گفت یپوف رایساف

 .باشه -

 :ل گفتگشادتر از حد معمو یبا چشما لینصفه زد، دن بیبه س تونستیکه م یگاز نتریبزرگ

 !خوبه یلیاوه کارت خ -
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 .شد وارد اشبه شونه یمحکم یحرف ضربه نیدنبال ا به

تا  دیاز دهنش مشخص نباشه. چندبار جو بیس زدگیرونیدهنش گرفت تا ب یدست آزادش رو جلو رایساف
 .رهبگی جا دهنش تو ترراحت

 .رو انجام بده یتا شرط بعد تداشیبرنم رایو نگاه از ساف دیخندیخودش م یمردونه یبا صدا لیدن

 :و با دهن پر و لحن نامفهوم گفت لیرو کرد به دن ب،سی حجم کردنواسه کم ادیزیلیبعد از تالش خ رایساف

 !ستمیمن ازت متنفر ن -

خودش رو کنترل کرد و با  لیدهنش رو گرفت. دن یسرش رو برگردوند و جلو رایخنده. ساف ریزدن ز یپق هردو
 :همون خنده گفت

 .دمیهم نفهم کلمههی یمن حت ؟یگفت یچ -

 :با دهن پر جواب داد رایساف

 !گمشو -

 بود. مگه نه؟ تریطوالن نیمن از ا یاما مطمئنم جمله دم؛یبازم نفهم نکهیبا ا -

 :خودش رو گرفت و گفت یجلو یاز خنده سرخ شده بود. به سخت صورتش

 .ستمیمن ازت متنفر ن -

 ...یولنامفهومه؛  کمهیهنوزم  -

 !خفه شو -

 هایکه توجه هردو رو جلب کرد، خنده یزیچ نیو اول دنیدستشون از راه رس یتو یبا چوبا ویو آنتون یناتال
انداخت و چندلحظه  نیزم یرو رو زمایهم ه ویگذاشت. آنتون نیزم یرو رو زمایزد و ه یلبخند ناتالی. بود دوتااون

 :نگاه کرد لیو دن رایبه ساف

 .رهیم شیاع خوب پانگار اوض -

 .میراه بنداز شیآت هیقبل از منجمدشدنِ تام  ایآره، اونا رو ول کن، ب -

 !فقط تام؟ -

 !آره خب، فقط تام -

 ایشدهبا لحن قانع زد،یم یطانیو لبخند ش شدیکه ازش دور م یبه ناتال رهیابروهاش رو باال برد و خ ویآنتون
 :گفت

 .باشه خب -
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دورتادورش  همگی سپس. کرد وررو شعله زمایبه سمتشون فرستاد و ه ینیدَم آتش گائلیچوبا، ا دنیاز چ بعد
باز هم به فکر  رایکردن. ساف فیتام تعر یمبارزه با سوراها رو برا ماجرای و شدن زدننشستن و مشغول حرف

 .کردیم وسوسه بدجور دختر اون ی. حرفاکردنمی شرکت وگوگفت یفرو رفته بود و تو

*** 

 .کنمیتنگ شده، درسته؟ واقعا  درکت م تیقبل یاشراف یزندگ یدلت برا -

 ؟یدونیم یمن چ یقبل یتو از زندگ -

 ادته؟یکلِر رو  ،ی. خدمتکار قبلدونمیرو درمورد تو م زچیمن همه را،یساف -

 :دیکرد و پرس یاخم رایساف

 کلِر؟ -

 ...دادنمی وشوه مثل من بدنت رو شستک ییاونا ای ذاشت؟یچقدر بهت احترام م ادتهیاوهوم...  -

 :و گفت دیکش رونیدستش رو از دست اون ب رایساف

 ه؟یچ حرفانیاحترام دارم؟ منظورت از ا یمن عقده یکنیهه! تو فکر م -

 .به دستش و اون انداخت ینگاه راسافی. گذاشت اشگونه یدستش رو رو دختر

 .دونمیرو م نیمن ا ؛یبود هیمورد احترام بق یبرده بود یوقت یت. تو حیهست اینبود که تو عقده نیمنظورم ا -

 ؟یبگ یخوایم یپس چ -

 :زد و گفت یلبخند دختر

 ...که نهیمنظورم ا -

 :و ادامه داد دیکش نییپا اشنهیـ*سـ یگونه تا قفسه یو نرم رو از رو دیسف دستمال

که عالوه بر هانه و  ایخودت رو تصور کن؛ ملکه بودن... حاال بانوهیطعم  ،یدیرو چش بودنیتو طعم اشراف -
. البته قلمرو کنهیقدرتمند حکومت م زدای پنج یبه قلمرو ام،یلیو و شاهکیفردر یتحت سلطه ینایسرزم ا،یکتوریو

 ...یریبگ اریلرد رو هم تحت اخت یتونیم یحت ه؟یچه قدرت یدونیجادوگرا رو جا انداختم. م

 :امه داداد یزانگیلحن وسوسه با

و قلمروت رو  یکن ییکشورگشا ،یفکر کن یشتریب ینایبه سرزم یتونیم یتو کار کنه؛ تو حت یتصور کن لرد برا -
 !ایدن یهمه را،یساف ایدن ی. همهکنی ترگسترده

 :گفت ینشست و بعد از مکث رایساف هایـب*لـ یرو یتمندیرضا لبخند

. بده ادامه بارشنکبت یلرد به زندگ ذارمیبودن فکر کنم؛ اما قطعا  نم ایدن یهمه یبه ملکه دیشا ه،یادیقدرت ز -
 .کنم زونیقلمرو آو یدروازه از رو سرش خوردم قسم من
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 هوم؟ ،یریبگ دهیرو ناد ادشیقدرت ز یتونیاما نم ه؛فطرتیآره موجود پست -

 :بانفرت گفت رایساف

 ...هیچقدر قو ستیبرام مهم ن -

 :دختر هماهنگ شد یحرفش با جمله یادامه

 !من از اون قدرتمندترم -

 !یتو از اون قدرتمندتر -

 :گفت نیرو قاب گرفت و با تحس رایصورت ساف دختر

 ؟یچرا از اون قدرتمندتر یدونی. میبرس جهینت نیتو به هم خوامی. من میحق با توئه؛ تو قدرتمندتر زم،یآره عز -

 !منن قدرت اونا دوستامه، خاطرقطعا  به -

 :کرد و گفت ایدلبرانه یخنده دختر

 ...یهست یاوه دست بردار، تو بدون اونا هم قو -

 :بگه که اجازه نداد یزیاخم کرد و خواست چ رایساف

 رو هاشعقده گرانیکه با دستوردادن به د هایعقدههی. لرد فقط یدار یشتریب هایزهیچون انگ ؛یتریتو قو -
 .کنهمی برطرف

*** 

 کیتار کِ یبودن. هوا تار دهخوابی همه هاداد تا از فکر خارج بشه. آتش هنوز افروخته بود و بچه رو تکون سرش
فرورفته در خواب گردوند و  هایبچه نی. نگاهش رو بشدیم دهیشن یشتریبا وضوح ب رکایرجیج یبود و صدا
 :زمزمه کرد

 .ستمین یچیمن بدون دوستام ه ،یکنیاشتباه م یتو دار -

 .از حد فکر خودش رو با اون مشغول کرده بود شیب گهیت و لبخند زد. وقت خواب بود، درو گف نیا

 .بست رو چشماش آهسته و شد جاجابه یکم

*** 

و قطور پشت سرش  دیکه نصف ستون سف دشکوبی محکم قدرنفر رو به عقب پرتاب کرد. اون هیبا شدت  یزن
مقابل  نیبلندشدن نداشت. کاتر ییشد و توانا جی. گسقوط کرد نیزم یبا برخوردش کنده شد و همراهش رو

 :و التماس کرد ستادیزن ا

دوباره از دستش بدم. اون  خوامی. من نمکنمیمن، اون االن ادوارده نه لئو! خواهش م ی. بانوکنمیخواهش م -
 ...تنها شانس برگشت ادوارده
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 .نیزم یبه صورتش زد و پرتش کرد رو یمحکم یلیکه همون لرد بود، س زن

وگرنه االن  ،یکه گفت ی. تو بودیمسخره رو داد شنهادپی که اون یپس خفه شو، تو بود یریبم یخوایاگه نم -
 !عرضهبی بود دستم تو هاحلقه

 .جلو دشیرو گرفت و کش اشقهی و رفت ادوارد طرفبه باسرعت

 .خوامیپسر نم نیاز ا گهید دردسرهی! و من یتو قبال  مرد -

 :کرد مانع شه یسع رفتهلیتحل یا انرژب ادوارد

 ...رو نکـ کارنینه لرد... ا -

 .شد یقات ددوی طرفشونکه به راینه ساف ادیبا فر نیکاتر غیج یصدا

 !نه... نه -

 .دیلرد شکمش رو از هم در زیو چنگال ت دیبه هوا پاش یبعد خون یلحظه

رو سرخ  نیو خون، زم دادمی جون کالبدش. رفت وارداد سمتبه مهیسراس نیلرد اونجا رو ترک کرد، کاتر یوقت
 .کردیم

زده بودن. قدم لرزونش رو جلوتر گذاشت و  رونیاز شدت فشار ب شیشونیپ هایو رگ ختیریاشک م رایساف
 :رفت ترکینزد

 !من، لئو ینه... خدا -

 ختنیاطرافش فرور یستونا شد. کتاری جاخم شد تا بهش دست بزنه؛ اما ناگهان همه یرو دراز کرد و کم دستش
 .کرد نگاه اطرافش به زنانو نفس ستادیسر برآوردن و رشد کردن. دوباره صاف ا نیو درختا از زم

. کنارش به دیافتاده بود. چندلحظه نگاهش کرد و بعد به سمتش دو نیزم یلئو کنار رودخونه رو یجنازه حاال
رفته بود  نیمجروح و داغون که نصفش از ب صورتهی وحش،ریو ب دیصورت سف یبه جا بارنیزانو نشست؛ اما ا

 .دید

 :گفت ییدهنش گرفت که صدا یو دستش رو جلو دیکش ینیه

 را؟یساف یکنیم کاریچ -

 .آلودو خون یو بدن زخم دهیژول یرو باال گرفت و با رز مواجه شد. موها سرش

 !یرز...  -

 .مزنده بمون خواستمیمن م را؟یساف یچرا ولم کرد -

 ...خواستمیمن... نم -

 .دیخودش رو عقب کش دهیلئو ترس یصدا دنیشن با
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 .ینجاتم بد یتونستیتو م ؟یفیضع قدرنیچرا ا -

 :بلند شد و چندقدم عقب رفت زدهوحشت

 ...شـ... شما -

از که خون  دی( رو درایساف یقبل ی)اژدها ایبزرگ ناد ئتهی و برگردوند سر زدهشتاب یزیبرخوردش به چ با
 .بلندش کرد نیو از زم دیچپی تنش دور دُمش موقع. هموندیچکیم رایساف یصورتش رو

 .بود دهیفابی اما زد؛ وپابردش باال و دهن بزرگش رو باز کرد. دست توجهیب ایکرد؛ اما ناد زدنغیبه ج شروع

 ...ایخدا ا،ینه، نه نه... خدا -

 .دیو از خواب پر که به صورتش خورد، چشم باز کرد یمحکم یلیس با

 :زدیکه پشت سر هم صداش م دیرو د ینگران ناتال یچهره

 ...خدا خاطربه ،ینیبیخواب م ی... داررایساف -

بدن و لباساش دنبال قطرات خون  یرو د،کشی صورتش به رو دستش و نشست جاش سر زدهشتاب رایساف
 :بازوهاش رو گرفتداد و  رونبی رو اشنفس آسوده ی. ناتالدیند یزیگشت؛ اما چ

 .ستین یزی... چستین یزیآروم باش، چ -

صورت  یدوخت. ناتال کردنیکه نگران نگاهش م هیبرداشت و به بق ناتالی صورت از رو اشزدهو وحشت جیگ نگاه
 :ـوازش کرد*از عرقش رو نـ سیخ

 .کابوس بود هیفقط  فتاده،ین اتفاقیچی... هیدیدیکابوس م یداشت -

 :دینال یچارگیبا ب رایساف

 ره؟یمیچرا نم ره؟یمیچرا نم ره؟یمیچرا لرد نم -

 هایقطره داریتا خر دشیـوش کش*ـلقه کرد و در آغـ*دستاش رو دورش حـ یاز چشماش راه گرفت. ناتال اشک
 .صحنه بودن نای گرمتأثر نظاره هایهم با چهره هیاشکش باشه و بق

 .هوا روشن شد نکهیا ابه خواب نرفت ت کسچیه گهیاز اون د بعد

خاک  ختنیکه با ر لیبه دن ینگاه راسافی. شدن آماده کردنحرکت برای سودشدهنمک یاز خوردن گوشتا پس
 :گفت همه به خطاب سپس و انداخت داشت کردنشدر خاموش یآتش سع یرو

 .کردم بدخواب رو تون. حتما  همهخوامیمعذرت م یلیخ شبدی اتفاق خاطربه ها،بچه -

 :زد و گفت یشدن؛ اما تام لبخند مهربون رهیبهش خ ویو آنتون یناتال ستاد،یصاف ا لیند

 .یکنیفشار رو نسبت به ما تحمل م نیشتریتو ب را،یساف میکنیما همه درکت م -

 .حرکت کردن سالی سمتبه لوسای وجورکردنبه لب نشوند و بعد از جمع ینیلبخند غمگ رایساف
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و هوا رو براشون سردتر از قبل کرده بود؛ اما  خوردیبه صورتشون م یبرف گاه کیو کوچ زیارتفاع قطرات ر یتو
 .راهشون رو نگرفت یادامه یسرد جلو هواینیا

نشسته بود، کنار  یکه پشت سر ناتال وی. آنتونکردیافت م شتریهوا هم ب یدما شدن،یم ترکینزد یهرچ
 :گوشش گفت

 .بدنت باالست، من واقعا  سردمه یـلقه کنم؟ دما*و دور حـداره اگه دستم ر ینات... اشکال -

 .نداره یاشکال -

 .دیدستش رو از پشت دورش قفل کرد و بهش چـسب هردو

 .ممنون -

 :بعد دوباره گفت چندلحظه

 ساخت،یخواهرم از چوب و پارچه عروسک م یبرا یوقت کردم،یرو با مادرم م کارنیبودم ا پسربچههی یوقت -
آروم برام آواز  یو اون با صدا شدمیم رهیو به کارش خ دمیچسبیمنم از پشت بهش م نشست،یمتخت  یرو
 .خوندیم

 :و ادامه داد دیخند آهسته

 !گمیدارم م یچ نیشدم. بب وونهیاحتماال  د -

 :دیهم خند یناتال

 داره نه؟ یقشنگ ی. مادرت حتما  صداادمی نظرجالب به یلیاتفاقا  خ -

 .رو داشت ایدن یصدا نیآره، بهتر -

 .زد ینیلبخند غمگ و

 ...چرا داشت؟ مگه مادرت -

 .طورنی. پدرمم همستیزنده ن گهیاون د -

 خواهرت کجاست؟ ،یخواهر هم دار هی یگفت -

 .کنهیم یقصر زندگ یتو -

 ه؟یاسمش چ -

 .تارا -

 .نمشیکنجکاو شدم بب -

 ؟یمادر تو چ -
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مختلف رو  یبود که برام عروسک درست کنه. اون بهم طلسما و جادوهان فلطی قدرخب اون مثل مادر تو اون -
 .مهربون بود یلیو البته خ دادیم ادی

 ؟یندار ایهنر دخترونه چیتو ه یعنی -

 جزو اوناست؟ ی! آشپزدونمیهنر دخترونه؟! خب نم -

 :گفت ویو آنتون دنیخند هردو

 .متفاوتن یلیشما مالکا خ ینایانگار تو سرزم -

 !کردنیاژدها رو شروع م هی تتربی سالههفت های. اونجا بچهیلیه خآر  -

 وعلفآبیدشت ب هیجز  یزیو چ شدنیدرختا تموم م یپاهاشون گاه ریپرواز کردن. ز توقفیچیهیغروب ب تا
 .شدنیو فشرده م گرفتنیجلوتر دوباره درختا کنار هم قرار م کمهیو  شدینم دهید

دوباره شروع شده بود. اژدهاها  یجد یلیکردن و فرود اومدن تا استراحت کنن. بارش برف خ دایمناسب پ جایهی
به باال  ینگاه لیساخت. دن ینامرئ یسقف رایبرف ساف رزی خودشون نشدنمدفون ینداشتن؛ اما برا یازین

 .نشستنیم شدینم دهیکه د یسد یکه رو دیبرف رو د هایانداخت و دونه

 اد؟یخواب رفتن تو، رومون فرود نمبعد از به  ن،یا -

 :کرد و گفت ایخندهتک رایساف

 .کنهینه، ناخودآگاهم کنترلش م -

 .یخوب شرفتیهوم، چه پ -

 یبده، ناتال هیـلقه کرد تا بهش تک*نشست و دستش رو دورش حـ رایکنار ساف لیدرست کردن. دن یآتش دوباره
ِ یبهشون انداخت و ه ینگاه معنادار  :با اعتراض صداش زد راسافی کرد، جابهرو جا شیآت یتو زم

 !یناتال -

 :و گفت دیخند اونم

 .نگفتم یزیباشه باشه، من که چ -

 .نشست یهم بدون حرف کوتاه اومد و عاد لیجدا شد و بحث رو عوض کرد. دن لیدن از

 .ازت بپرسم یسؤال هی خوامیچندوقته م -

 بله؟ -

بود که خبر داشت، چطور تو و پدرت  امیلوی جد فقط و کرد پاک مردم ذهن از رو هاحلقه یگذشته ایدیل -
 ن؟یدونستیم
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 شونخانواده یتو رازنیبگه که کامال  بهشون اعتماد داره. ا ییفقط به کسا تونهیگفت م امیلیبه و ایدیل -
م مورداعتمادش اعتماد داشته، پدر من ه شاهکفردری به که طور. هموندهیرس امیلوی به و گشته نسلبهنسل

 تریاعتمادش نبودن، از جمله پسرش، پ ردهم همه مو امیلیخود و یخانواده یبوده؛ و پدرم به من گفته. تو
 .دهیبا لرد فهم شییاحتماال  بعد از آشنا دونسته،ینم یزی. پس حتما  چکردیبا پدرش مخالفت م شهیهم

امکان نداشته به لرد بگه، اونم  کرده،یاعتماد نم یسبه هرک امیلیو ده؟یپس لرد چطور فهم نم،یبب سای: والیدن
 .نبوده امیلیو یلرد معشوقه شون،یتو مثلث عشق یوقت

 .نکردم دایبهشون پ یدسترس یبرا راهیچیلرده و منم از ه یشخص یگذشته یرازا نای: ارایساف

 !گهید معمایهی ه،ی: عالتام

 :و خطاب به تام گفت دیخند لیدن

 .مهم باشه دنشفهمی قدرافکر نکنم اون ،یمنگران نباش تا -

 .شده ثابت مونبه همه موضوعنیمهمه. ا یلی. گذشته خیدن یقضاوت کن جورینیا یتونی: نمیناتال

 نوشته؟ یرو ک خچهتاری کتاب : اونرایساف

 یدارنگه خاصیلیخ جایهی: مادرم! خودشم جادوش کرد که فقط با داشتن حلقه قابل خوندن باشه. یناتال
 .کتابا اونو نجات داد یهمه نیموقع حمله هم پدرم از ب شد،یم

 :دیپرس یپدرش ناراحت نشه، با لحن شوخ یادآوریاز  یناتال نکهیا یبرا لیدن

 داره نه؟ خوبی حس بودندورگه -

 :زد و جواب داد یلبخند یناتال

 .داشت یاما اگه تموم قدرتاشون رو باهم داشتم حس بهتر کنم؛یانکارش نم -

 ؟نداری رو ش: مگه همهویآنتون

 :انداخت و گفت ویبه آنتون ینگاه

 یتونیقدرتاشون رو هم نم ،یپدرومادرت رو باهم داشته باش یظاهر یایژگیچهره و و یتوننمی که طورنه. همون-
 هیانسان و  هی یداره؛ چون دورگه یقدرت کمتر گهید افزارای. تام هم نسبت به خونباشی داشته کامل طوربه

از  تریقو دیشا ایمتفاوت  ییروهایدورگه ن رزندکه ف فتهیب ییامکانشم هست که اتفاقا وسطنای. افزارهخون
 .ارهیپدرومادرش به دست ب

 ؟یانجام بد یتونیم ییچه کارا جادوگرهی: مثال  به عنوان ویآنتون

بسازم  یمحکم یلیخ یدفاع یسپرا تونمیمثال  من ممتفاوته.  یگریبا د یهرجادوگر یهم بگم که قدرتا نویالبته ا -
 .جادوگرا نتونن انجام بدن یهیبق دیشا کارونیو ا

 بکنه؟ تونهیم یجادوگر چه کار نیقدرتمندتر -



 

 
321 

 اتینتونه با جزئ دیرو داره؛ اونم شا توانایینیدر هرهزارنفر ا یکی. فقط ستندهیآ دنیجادوگر د هیقدرت  تینها -
 زدیداشته. که اونم خواهر جادوگرِ ا اتشیرو با تموم جزئ ندهیآ دنید ییتوانا جادوگرهیفقط  گفتیم م. مادر نهیبب

 .بوده عتیمطلق طب

 ندارن؟ یمشترک قدرتچیه یعنی: تام

 .دونمنمی رو شهست که البته همه چندتاییهیچرا  -

 ؟ی: مثل چتام

 .شنیوح ندارن و با ذهن کنترل م. اونا رمیبدل بساز هیاز خودمون  میتونیمثال  م -

 .کننی: حتما  ازش استفاده ملیدن

 .شهمی بالاستفاده افزاراقدرت روح نجای: پس ارایساف

*** 

 به کمکرده و کم داپی کاهش شدتبه یاهیآوردن. پوشش گ نییسرعتشون رو پا یبه مرز دفاع شدنکینزد با
 .شده بود دهیشد که با مه پوش لیتبد درختیپهناور و ب نزمیهی

 :شد و گفت کینزد رایشدن. تام به ساف ادهیاومدن و از اژدهاهاشون پ فرود

 .میمیتسل میاول اعالم کن نیبهتره از هم -

 .به مرزه شدنمونکینزد یمه احتماال  به معن نی. امیبش شونیوارد مرز دفاع دی: موافقم. اما اول بارایساف

 .مینبر جلوترنی: اژدهاها رو از الیدن

 .ازتون سر نزنه یحرکت اشتباه نی. مواظب باشنیفتی: باشه. راه برایساف

 .حرف، آهسته به راه افتادن و جلو رفتن نیاز ا بعد

 با مه دست دیسف ی. بارش برفاکردیم دشونیو سف نشستیم رنگشونرهیت یشنال یبرف رو دیسف هایدونه
 :زد ادیبلند فر یبا صدا رایکه جلوتر رفتن، ساف ی. کمردنکیرو کم م دشونید دانمی و بودن داده هم دست به

 !یآها -

ساکت بود که انگار قرار  قدرنای. برداشتن ترمحتاطانه رو قدماشون. بود گرفته فرا رو جامطلق همه سکوت
به گوششون  یو نامفهوم بیعج یکرد. صداها و نجواها رییجلوتر اوضاع تغ یاما کم فته؛یب اتفاقیچیه ستین

 .دیرس

و درون مه به  دنیچیبه هم پ یاهیس یشدن. دودا قیبه اطراف دق شتریبه خودشون گرفتن و ب یدفاع حالت
مطمئن بشه؛ اما فقط  نهیبیکه م یزیچشماش رو تنگ کرد تا از چ رایشدن. ساف لیآدم تبد هیشب هاییهیسا

 .شه دیبود تا ناپد کافی زدنپلک بارهی
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وجود نداشت.  یدنیقابل د زیاما چ دن؛چرخی عقب به همه. گذشت گوششون ـغل*بــ از سرعتبه یاهیس
 .رفتیم نیو دوباره از ب شدیم داریمدام پد

 !: باالخره به استقبالمون اومدنلیدن

 :دیکش ادیدهن باز کرد و فر لیشد. دن لیاز پشت وارد بدن دن هیبه دور از چشم بق رنگیاهیس دود

 ...صبر لحظههی -

بود، همه باتعجب نگاهش کردن، حرفش رو قطع کرد و  دیکه ازش بع ییغوجیغینازک و ج یصدا بلندشدن با
 :بعد دوباره با همون صدا گفت

 ه؟یچ گهید نیا -

 :دیپرس یاز حد کلفت شیو ب دهینخراش یبا صدا وآنتونی. رفت جلو سرعتبه ایگهید اهیس دود

 ...! قبال  دن؟یم مونیدارن باز -

 ه؟ییچه صدا گهید نیمن، ا یخدا ی: وایناتال

 ریدهنش رو گرفت و ز یمضحکش جلو یخنده یصدا دنیخنده؛ اما با شن ریزد ز یزشت و نازک یبا صدا لیدن
 .گفت ییلب ناسزا

 جاهیکه ابدا   یزیتا با چ دیکش رونیرو ب رشیاز کنارشون گذشتن. تام شمش یشتریبا تعداد ب اهیس هایهیسا
 مانندشو دست حالتیشد و اندام ب کیبه تام نزد هاهیاز سا یکیشت مبارزه کنه؛ اما ندا یو جسم شدیثابت نم

 .دکوبی تام کمر به رو

 لدنی و رفت تام سمتبه یمتعجب نگاهشون کرد. ناتال ویافتادن. آنتون نیزم یرو رایضربه خودش و ساف نیا با
 ویشدن و قدرت حرکت نداشتن. آنتون جیدن. گافتا نیراه هردوشون مثل اونا به زم نیب یول را؛سافی طرفبه

 :زانو زد و گفت ونکنارش نیزم ی. رودیفهمینم افتادیرو که م ییاتفاقا لیاصال  دل

 خوبه؟ حالتون... هابچه -

 :گفت ییناآشنا یبشنوه، صدا شونیکیاز  یجواب نکهیاز ا قبل

 .هیکاف گهید -

 :بشه، ادامه داد دهید نکهیاما قبل از ا ؛ننیسرشون رو بلند کردن تا صاحب صدا رو بب یهمگ

 .دیبلند ش -

 اهسی و پوش. چندمرد شنلکردنینگاه م گهیبه دنبال حرفش بلند شدن و متعجب به خودشون و همد هابچه
 :دیپرس یو سرد یسرش برداشت و با لحن جد یکاله بزرگ شنلش رو از رو شونیکیشدن.  کیاز درون مه نزد

 .دینک یخودتون رو معرف -

 :تعلل و تعجب گفت یبا کم رایساف
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 بدن تامه! چطور؟ نی. استیبدن من ن نیا فهمم،ی... من، نممیستیو دشمن ن میومدیجنگ ن یما برا -

 :دپرسی دوباره پوششنل مرد

 ن؟یهست یو ک نیاومد نجایبه ا یچ یبرا -

 .ادنند یتیبه هم نگاه انداختن و به سؤال مرد اهم زدهرتیح لیو دن یناتال

 :جواب داد رایساف

مالقات حاکمتون به  یاز هانه. از اونجا فرار کردم و برا شاهکیسپاه فردر یهستم؛ دختر فرمانده رایمن ساف -
 .هم دوستان و افراد من هستن نایاومدم. ا نجایا

 .نگاه کرد دادیکه حاال خودش اونا رو تکون م رایساف فیظر یبه دستا تام

 :گفت جدی و سرد لحن همون با پوششنل مرد

 .دیایهمراهمون ب ارخب،یبس -

 :دیپرس زآمیکه صداش به حالت اولش برگشته بود، آهسته و استفهام ویآنتون

 !! حاکم چقدر مهربون شده؟یراحت نیبه هم -

 .دیبه گلوش کش یدست ایسرفهتک همراه و شد صداش شدندرست متوجه

 !زدیو حاال باهاش حرف م دیشنیبود؛ چون قبال  م یعادرغی شبه حرف اومد. صداش واسه یناتال

 .انیهمراهمون ب دیکه با مداری اژدها تاما سه -

 .وارد قصر بشن توننیجنگل پرسه بزنن؛ اما نم یمالقاتتون تو انیتا پا توننیم -

 ...اما، چرا -

 :دستش رو باال برد و حرفش رو قطع کرد رایساف

 .باشه قبوله -

 .نیایدنبالم ب -

 :آهسته گفت یناتال

 .نکردن دمونیحداقل تهد -

 :و گفت دیکـمرش کش یدستش رو رو لیراه افتادن و دنبال مرد رفتن. دن به

 !نات جوریوتو چقدر جمع -

 :محکم دستش رو کنار زد و با تشر و آهسته گفت یآورد. ناتال نییکـمرش پا یدستش رو رو طورهمون
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 .نکن، فقط راه برو کارونیا -

 :دیبا خنده دستش رو مال لیند

 ...ییزاچیهیجلو هم  نیا یآخ!... ول -

 :کرد کیو سرش رو به گوشش نزد دیبه کمرش کوب یمحکم یضربه یناتال

 !منحرفتو کنترل کن یخفه شو و اون خو یدن -

 :درد داشت؛ اما با همون لحن شوخ گفت نکهیو با ا دیبازم خند لیدن

 .گممی خودت خاطرنات... به یزنیم بیآسبه خودت  یباشه باشه، دار -

 !شانسممن چقدر خوش ا،یاوه خدا -

 :گفت یو با خنده خطاب به ناتال دیبه عقب چرخ تام

 .باهات موافقم -

 .شده یزخم دیو فکر کرد شا دیروش کش ی. دستکردیحس م اشنهیس یرو یبیرو برگردوند. سوزش عج روش

 رای. سافکردیم ییخودنما یاز برفِ سال دهیو پوش اهیاز همه کوه س شیو ب شد. انیمه، قلمرو نما انیاز پا بعد
 :شد و زمزمه کرد رهیبه کوه خ

 !چقدر باشکوهه -

 :و رو به تام گفت دیچرخ

 کنه؟ینم تتیاذ نیا ،یتام فنیچشمات ضع کمهی -

 .نمیبیرو م ای. انگار دارم تازه دنیدار یزیت یبهش عادت کردم. درعوض تو چشما -

 .نگفت یزیچ گهیلبخند زد و د رایساف

 .کردینظرشون رو جلب نم گهیبود که د ینبیشیو قابل پ یعاد یمردم امر تعجب

 .دادیاز قبل مخوف نشونش م شتری. البته بکردمی اضافه اشبه جذبه نیدرون خودِ کوه ساخته شده و ا قصر

از  یکیبه  ینگاه لی. دندادمی ادامه راهش به همچنان و شد جدا افرادش از پوشقصر شدن و مرد شنل وارد
 .بود که ناگهان پلک زد زنهیاز نقش  ییبایز یانداخت؛ تابلو وارید یبزرگ رو یتابلوها

 .گرفت رو نگاهش سرش دادنابروهاش رو باال انداخت و با تکون لیدن

ِ آدر  :ستادیو مقابلشون ا دیدرهم بهشون رس یبا اخما نی

 ؟یکه با خودت آورد نایک ناینگهبان، ا -

 .کردن متعظی برابرش در هابچه و پوششنل مرد
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 .لوکاس اومدن جنابیمالقات با عال یاز هانه هستن و برا ییاونا مسافرا -

 :و گفت دیکش یقینفس عم نیآدر

 شون؟یکجا ببر دیکه با یدونیم -

 .بله قربان -

و  یطوالن راهروی از گذشتن از بعد و دادن ادامه رو راه. رفت و انداخت هابچه تکبه تک ینگاه کوتاه سپس
 :و گفت دچرخی سمتشونبه پوشنسبتا  بزرگ شدن. مرد شنل تاالرهیوارد  یکیبار

 .بشن فرمافیتشر جنابیتا عال دیمنتظر باش جانیهم-

 :به خودش کرد و گفت ینگاه یرفت، ناتال یتکون دادن. وقت یسر هابچه

 .دادینجات م تیوضع نیا اول ما رو از دیآه، با -

 .ستمنی آوررا هم چندشقداون ،ی: دست بردار ناتاللیدن

 :باال رفته گفت ییو ابرو شخندیو با ر ستادیا نهسیبهدست یناتال

 !بگم یچ دونمی... اوم، نمیرو دار دهعقینینگفتم؛ اما اگه خودت ا یزیچ نیمن چن -

 !پررو یدختره -

در دوگوشه از تاالر  انسانهیاز  بازی العادهفوق یمجسمهطراف رو از نظر گذروند. دو. تام ادنیآروم خند یهمگ
 .یسنگ یوارایشده بودن و کامال  هماهنگ با د دهیتراش یکه به خوب یاهیس یقرار داشت و ستونا

سته هم سمت راست قرار داشت که ب ایگهیاختصاص داده شده بود در د یکه به در ورود یاز ضلع شمال ریغ
 .بود

 ...انداخت که رونیبه ب یشده بود رفت و نگاه هیدو مجسمه تعب نیبزرگ که ب یپنجره سمتبه رایساف

 اما شدن؛ گذاشتناحترام یو آماده ستادنیو صاف ا دنچرخی سمتباز شد. همه به همون یژیژقیق یبا صدا در
 .موندن رهیروبروشون خو مبهوت و متعجب به  دنیخشک کردن،میتعظ یبرا هراقدامی از قبل

 کردمی نگاه هاقدم جلو گذاشت و فقط به بچه یکه به آروم یرو به مرد آورد،یکه از سکوتشون سر در نم ویآنتون
 :گفت

 ان؟یبه مالقات ما ب خوانینم شونیشده؟ ا ی. چدیستیلوکاس ن جنابیشما که، عال -

 :زمزمه کرد تام

 !امکان نداره -

 :دیانداخت و پرس یوتشون نگاهمبه یبه صورتا ویآنتون

 شده؟ یچ -
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 بروشرو یداد. چشم از صحنه هیتک واریپنجره گذاشت و کمرش رو به د یرو به چهارچوب سنگ دستشهی رایساف
 .داشتبرنمی

 :بود گفت لیکه متعلق به دن آلودیبغض یکه چشمش رو تر کرده بود، با لکنت و صدا هاییبا قطره یناتال

 !لـ... لئو -

 .شد و دوباره به مرد تازه وارد شده، چشم دوخت زآمیاستفهام ویآنتون گاهن

 :گفت رتیزد و باح یپوزخند لیدن

 !؟یچندتا جون دار یعوض یِ تو -

 .ـغلش کرد*و محکم بـ ددوی سمتشبه سته،یبا نیاز ا شترینتونست ب یناتال

 .ون ندادنش واکنشیچیشد و لئو از تعجب ه رهخی کارش به ترزدهشگفت لیدن

 !شهیباورم نم شه،یمن، باورم نم ی: خدایناتال

 :کرد و گفت آلودیاشک یمتعجبش خنده یچهره دنیفاصله گرفت و با د ازش

 !اونا جامونو عوض کردن ام،یمن ناتال -

 :دیچیتاالر پ یتو ییرسا یصدا

 رو به حالت قبل برنگردوندن؟ تتونیهنوز وضع -

وارد تاالر  گهیو لبخند به لب همراه چندنفر د نیمت ایچهره با لوکاس برگشت، فشطر به راسافی جزسرا به یهمه
 .بردن ادیرو از  کردنمتعظی که بودن شوکه قدراون هاشد. بچه

ِ آدر  :گفت نی

 .جنابیعال کنمیمن درستش م -

اومد. سپس دستاش به وجود  نشونیب یاهیدور هم چرخوند و دود س واررهیحرف، هردو دستش رو دا نیاز ا بعد
رفت که  یکی طرفشد و هرکدوم به میتقس اهسی حجم چهار به. فرستادشون هابچه سمترو صاف کرد و به

که لئو بازوش رو گرفت و مانع  لیدناز  ریکردن و افتادن غ ایناله ی. همگنیرو زم فتنیباعث شد هل بخورن و ب
به لئو ازش فاصله  یقیپس از نگاه عم لیلند شدن، دنب نیزم یاز افتادنش شد. بعد از چندلحظه آروم از رو

 .گرفت

 :گفت یآروم یبهش با صدا رهیو حرکت کنه، فقط خ ادیهنوز نتونسته بود از بهت درب رایساف

 چطور ممکنه؟ -

سرگردونش رو نشونه رفت  یآورد. پلکش رو به هم فشرد تا فراموشش کنه. نگاه لئو چشما ادیرو به  کابوسش
 .مکث دوباره رو به خودش باز شد یمکه بعد از ک
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 .که... مرده بود دمی... ددمی: من درایساف

 :تکون داد نطرفی به رو سرش حالجلو رفت و در همون آهسته

 . چطور؟نمیبی... دارم خواب مدیکشیاون مرده بود، نفس نم -

 :ـوشش فرو رفت*آغـ یکلمه تو نیو با گفتن آخر دیاز چشماش چک یاشک

 نه؟چطور ممک -

 .و محکم به خودش فشرد و چشماش رو بست دیچیهردو دستش رو دورش پ لئو

ِ آدر یاخمو یچهره دادیم حیچشم از اونا برداشت و به لوکاس دوخت. ترج لیدن رو  ستادهیکه کنار لوکاس ا نی
 .تماشا کنه

 :که با اشک مخلوط شده بود گفت یاومد و با لبخند رونیـوشش ب*از آغـ رایساف

 !نم؟یبیخواب مدارم  -

 :و گفت دیکش سشیبه صورت خ یدست لئو

 .نه -

به کمرش وارد کرد. تام بعد  ینرم هایضربه و انداخت هاشدستش رو دور شونه هیدوباره جلو رفت. لئو  یناتال
 :بازوش رو فشرد و گفت ،یاز جداشدن ناتال

 !فتهیب تونستیبود که م یاتفاق نیاوضاع، بهتر نیواقعا  تو ا -

 :دیمخلوط شده بود، پرس یکه با خوشحال آلودیبغض یکه هنوز پر بودن و صدا ییبا چشما رایساف

 ...من یافتاده؟ خدا اتفاقنیچطور ا -

 :و ادامه داد دیبه موهاش کش یدست

 آخه چطور؟ دم،یرودخونه رو د یبارها انداختنش تو دم،دی رو صحنه من بارها اون -

 :گفت زد و لوکاس یحیلبخند مل لئو

 .موند بندیپا یکی نیداره که خوشبختانه ادوارد حداقل به ا ایمحرمانهیلیخ یبزرگ ما رازا یلهیقب -

ِ آدر  !متأسفم یلیکه از جانب ادوارد به سرتون اومده خ بالیی خاطر: بهنی

 ن؟یشما متأسف یچ یبرا ؟ی: چه رازرایساف

 .شونهی: ادوارد پسر الئو

ِ به لئو انداخت و دوباره به آدر ینگاه نسبتا  طوالن رایساف  .شد رهیو لوکاس خ نی
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بدن  هی نکهیا یمنتقل کنه. برا گهید یکیروح خودش رو به جسم  تونهیم افزارروحهیکه  نیدونی: حتما  ملوکاس
مال  از بدن کا زبانیتا روح م کشهیطول م یمدت زبانیجسم م ییبسته به توانا ره،یتعلق بگ ایگهیتماما  به روح د

کشته  کنهیرو کنترل م زبانیکه جسم م یتصرفه، و زمان لدر حا گانهبی روح که مدتاون یجدا شه. اما اگه تو
. رهیگیتعلق م شیمردگان بره. و جسم دوباره تماما  به صاحب اصل یایبشه، مجبوره بدن رو ترک کنه و به دن

 .آوردش سالی سمتکه واسه لئو افتاد و آب رودخونه هم به هیهمون اتفاق نیا

 :به خنده افتاد و گفت رتیاز ح یناتال

 !هیمن، باورنکردن یخدا -

 .کرده بود یزریخون یلیداشت و خ یقیعم یلی: اما... اون زخم خرایساف

 خاطرسرش رو از دست داده باشه! گرچه به نکهیمگر ا شه،یدرمان م گانهیبعد از خروج روح ب ی: هر زخملوکاس
 .ضعف داشت یلیخ یاز دست داده بود چندروزکه  خونی همه اون

اشکاش رو  یو با مکث کوتاه دیدستاش رو به صورتش کش راسافی بود، زدنکه لوکاس در حال حرف طورهمون
 .آرزوش برآورده شده باشه شدیکرد و دوباره نگاهش رو به لئو داد، باورش نم ایخندهپاک کرد. تک

الزم رو به امشب  صحبتای اگه من نظر. بهدیکرد یرو ط یادی. راه زدیمن هست یژهی: شما مهمانان ولوکاس
کنن.  تونراهنمایی اتاقاتون سمتبه دیتا هروقت که خواست موننیم نجایا شخدمتایبهتر باشه. پ میموکول کن

 .ذارمی. فعال  تنهاتون مناستاو یجا برا نتریمطمئنا  جنگل مناسب ن؛ینگران اژدهاهاتون هم نباش

ِ از رفتن لوکاس و آدر بعد  لبخندهیو بعد از  دچرخی لئو سمتدستاش رو کنار بدنش رها کرد و به رایساف ن،ی
 :گفت گوشش کنار و انداخت ـلش*بغـ تو رو خودش دوباره نمادندون

 .دمیهرگز به حرفت گوش نم گهید -

 :و گفت دیـوس*موهاش رو بـ یرو لئو

 .دلم براتون تنگ شده بود -

 دستشهیهنوز  کهحالیدر یناتال ی. با صدادیبه صورتش پاش ایازش فاصله گرفت و نگاه مشتاقانه حرف نیا با
 :دچرخی طرفشـردنش بود به*دور گـ

 .یدیدیـلت کردم م*بغـ لیبا بدن دن یرو وقت تافهیق دیبا -

 !: آره کم مونده بود دوتا شاخ رو سر جفتمون سبز شهلیدن

 دنشیاز دوباره د یاخوشحالی احساس هابچه یهیسمت اون چرخوند. برخالف بق به یچشمش رو از ناتال لئو
جلو اومد و دستش رو دراز کرد. لئو هم  لیدن نایا یرو حدس زد؛ اما با همه لشیدل شدینگاهش نبود. م یتو

تش رو گرفت. دس یو بعد با لبخند کج ردزد که لبخندش رو به ارمغان آو رایساف یشونیـ*به پـ ایـوسه*اول بـ
 نشه؟ نشونیب طیبود که متوجه شرا یابروش رو باال برد. چه کس تایهی ویبا تام ردوبدل کرد و آنتون ینگاه یناتال

 .یهم هزارتا جون داشت ی: از همون بچگلیدن
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 .ترک کرد شهیم سختیبه ویمیقد ی: عادتالئو

 :اشاره کرد و گفت ویجدا کردن. تام به آنتونبه دست لئو وارد کرد از هم  لیکه دن یرو بعد از فشار دستاشون

 .عتیطب یزدایا نیسرزم یاز جنگجوها یکی و،یلئو. آنتون کنمیم یرو معرف دمونیعضو جد -

 :گفت یخم کرد و با لبخند معنادار یاحترام سر یبه نشونه ویآنتون

 .ی. خوشحالم سالم برگشتدمیازت شن یادیز یزایچ -

 :لبش گفت روی لبخندِ  شکلاون لیبه دل تیاهمیب لئو

 .میدار دیعضو جد هیپس  -

*** 

نگاهش  نهیکنه. از درون آ تیاعالم رضا رایتا ساف ستادیصاف ا رایساف موهای کار شدنبعد از تموم شخدمتیپ
 :کرد و گفت

 .یبر یتونیممنون. م -

 :و لبخند زد پشت سرش قرار گرفت یرفت. ناتال لشوسای کردنکرد و بعد از جمع میتعظ شخدمتیپ

 !ادیبهت م قدرنیفر ا یموها دونستمیشده. نم بایچقدر موهات ز -

 :ستادیا یو مقابل ناتال برخاست

 .دتیدیلباس م نیا یو تو بودیم دی. شاه آرتور باادیبه تو م قدرنیرنگ سبز ا نیا دونستمیمنم نم -

 :شده بود گفت ترقیکه عم یبا لبخند یناتال

 ؟یایبعد م ای میبرممنون. باهم  -

 :داد یفیدستاش رو گرفت و فشار خف رایساف

 .امیبعد م کمهیتو برو من  -

 دادیم رییو از جهات مختلف خودش رو برانداز کرد. لباسش رو با حلقه تغ دیچرخ نهآی سمتبه یرفتن ناتال با
 دیکه از پشت سرش شن اییصد با موقعزد. همون بخشیتی. لبخند رضانهیبدنش رو بب یکس دادیو اجازه نم

 :برگشت طرفشو به دیاز جا پر

 !یرسیبهم م یدار ،یخوب شد یلیخ -

 :بهش کرد و گفت یزانگینگاه نفرت رایساف

 !به تو برسم خوامیمن نم -

 :و لبخندزنان گفت دیخودش کش یگونه یرو رو فشیظر یانگشتا د؛یلب برچ دختر
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 ه؟یاز چ تیلبخند رضا نیپس ا -

 !گمشو -

 :رفت و گفت ترکی. چندقدم نزدشدیناراحت نم رایاز طرف ساف ینیو توه طردچیاز ه انگار

شأن خودتو با امثال اون  دی. نباخورهمی هم به پسره... حالم از اونیدونیم ،یبود لوم بد کینزد شیدوشب پ -
 ...از اون شتریگدا، ارزش ب رپسهی... یکن هیبا اون تخل جاناتتوینداره اگه ه یالبته، مشکل ،یاریب نییپا

شد. فشار  دهیکوب واردی به کمر با محکم و رفت عقبگلوش گذاشت و هلش داد. دختر عقب ریز یدست رایساف
 :گفت یکرد و عصبان شتریدستش رو ب

 .نداره یمنه و به تو ربط یزندگ نیا ،یکن نییتع فیبرام تکل یتونیه! تو نم*ز*ر*دهنتو ببند آشغال ه -

 :گفت د،یکشیم رایساعد ساف روی گرانهـوازش*دستش رو نـ کهیو درحال دیلـبرانه خندد دختر

 .هیبهتر ینهیگز وآنتونی من نظرتوئه. به ییناراحت نشو. قصد من فقط راهنما زمیاوه عز -

 :دیغر رایساف

 ...هیمن  یتو فکر کرد -

 :رسوند و حرفش رو قطع کرد اشنهیس یدستش رو به قفسه دختر

 .نمیبمی شکوهبا یملکههینه، من از تو فقط  -

 .مقاومت کرد خودنشدنیاز خودب برای. گرفت بر در رو وجودش هم باز بخشلـذت یروین

 برم؟ شتیمن از پ یخوایواقعا  م -

 .قلبش بود گرفت روی که رو دختر دست مچ آزادش دست با. بشه ـذت*لـ اون میتسل خواستینم

 :تکرار کرد دختر

 برم؟ یخوایم -

 :گلوش برداشت و زمزمه کرد یدستش رو از رو شدهمغلوب

 !نه -

 :گفت ترمهربون دختر

 .به حرفام گوش بده شترینشو... ب یازم عصبان قدرنیپس ا -

 قیشده بود. چندبار نفس عم دیانداخت. چندلحظه بعد دختر ناپد ریچشماش رو بست و سرش رو ز رایساف
 :دیکش

 !یلعنت ،یلعنت -
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*** 

 دن؛یـص*رقـیبود، وسط سالن م نسرزمی که متعلق به همون لباسایی با ومردجشن باشکوه بود. چندزن سالن
 .اومدنمی هم سخت نظرـص خاص و دونفره که به*رقـهی

به لباس بلند و  یآرامش رو دوباره به خودش برگردونه، وارد تاالر شد. دست کردیم یسع کهیدرحال رایساف
مهمونا گردوند، هنوز هم  یتو هیلئو و بق یو نفسش رو فوت کرد. چشمش رو به جستجو دیکش رنگشیزرشک

کش اومد و  لبخندی به هاشـب*لـ هاکنار بچه دنشیتوهمه؛ اما با د ای خوابهیلئو  دنیمنتظر بود بفهمه د
 .وجودش رو فراگرفت یشوق

 :و گفت ستادیجلوش ا یخدمتکار

 .دیایهمراه من ب جنابیرام به عالاحت یادا یبانو لطفا  برا -

 .به خدمتکار و سپس به لوکاس انداخت یکوتاه نگاه

 .میبله حتما ... بر -

تاالر  یتو یرفت. چشمش رو اجمال زانگیحال شگفت نیو در ع درنگیسف بیو عج یآهک زمی سمتبه همراهش
 رنگیرهیت یآهک یالیقند ینییقسمت پا به سقف قصر نبودن و تنها ییگردوند. نور مشعال قادر به رسوندن روشنا

ترسناک هم هست. در برابر لوکاس  ،ییبایگفت که در کنار ز شدی. مدادنیبود نشون م زونیرو که از سقف آو
 :فرود آورد و با لبخند گفت میسر تعظ

ِ  دوارمیاز دوستمون؛ ام یبابت نگهدار نیممنونم قربان، همچن یلیخ تونییرایاز استقبال و پذ -  .ادا کنم نموید

 یرو که در دست داشت رو یم*ا*خوشحال باشه. ج رایاونم مثل ساف دیرسنمی نظرزد. به یحیلبخند مل لوکاس
 :مقابلش گذاشت ییرایپذ زیم

به شدت  لی. اوامیکه ازش مراقبت کن هیعیاز افراد ماست، طب یکیجوان، اون  یبانو ستیبه تشکر ن یازین -
بعد  د،یلذت ببر ی. از مهماندیکن کاریچ دیو قصد دار دیایب نجایکرد که قراره به ا فیرنگران شماها بود؛ برام تع

 .گفته بشه دیهست که با یمهم یاز جشن حرفا

 .رفت هابچه سمتخدمتکار به یافتاده؛ اما به حرفش گوش داد و با بدرقه یکرد که اتفاق احساس

دوخته بود که با حاکم صحبت  رایچشم به ساف خورد،یم شیدننوشی از آروم و جرعهجرعه که طورهمون لئو
 .تمرکز کرده بود نشونیب یمکالمه یو رو ستادهیهم ساکت ا لی. دنکردیم

رد نگاهش رو گرفت و  وی. آنتونگشتیم یزیسقف دنبال چ یِ کیتار یسرش رو رو به باال گرفته و انگار تو یناتال
 :گفت

 جالبه؟برات  قدرنیکه ا ینیبیاونجا م یچ -

 :آورد و گفت نییرو در دست گرفته بود، سرش رو پا شیدنیم نوش*ا*که با هردو دستش ج یناتال
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 قدراون باال . اوننمیروح سرگردان بب هیهرلحظه  دیبا کنممی احساس افزاره،روح هایقصر الهه نجایهوو! ا -
 .نشستنما  یشدن و به تماشا مخفی اونجا شونهمه کنمیکه احساس م کهتاری

 .دیم نوش*ا*از ج ایجرعه

 :و گفت دیآهسته خند تام

 پرسه بزنن؟ نشونیمدام ب دبای ارواح افزارنچون روح -

قصر راهشون بدن؟ باالخره  یباهاشون مراوده کنن و... مثال  تو دینبا رن،یگیخب اونا از ارواح کمک م دونم،ینم -
 .جشنه نجایامشب ا

 ناتالی به رو نگاهش و برداشت بهشون سپردندست از گوش لیدن را،یم و سافحاک نیب یمکالمه شدنتموم با
 :داد

اونا  نیامشبو ب دمیم حیخوشحالن؛ من که ترج یمردم حساب رونبی ... اونیمردم عاد نیب میرفتیکاش م یا -
 .بگذرونم

متوجه شد؛ اما  لیدن کرد. کیمش رو به دهنش نزد*ا*زد و ج یشخندیبهشون بندازه، ر یاونکه نگاه یب لئو
 :خطاب بهش گفت وآنتونی. کنه کنترل رو خشمش دستش کردنکرد با مشت یسع

 .مردم محبوبن و پرنفوذ نیب یکه حساب یشیم مقاماتی دستهتو از اون ادیپس به احتمال ز -

 :کرد دییلبخند زد و حرفش رو تأ لیدن

 !قا  یآره دق -

 .ادستیلئو ا کیو نزد دیبه جمعشون رس رایساف

 بود؟ چطور وگو: خب، گفتلیدن

 :و جواب داد دیکش یقیعم نفس

 .اددربی شکلحاکم به اون یمهم که باعث شده چهره اتفاقهیافتاده.  اتفاقیهیکه مشخصه،  طورنیا -

 :کرد به لئو و ادامه داد رو

 ؟یدونیم یزیتو چ -

 :سرش رو تکون داد و گفت لئو

 .بدن حیبهتره خودشون برات توض -

 .انداخت و سکوت کرد نییمتفکر سرش رو پا رایساف

 ؟یبود دهدی رو ـصشون*رقـ حالبه: تالیدن
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چرخش  دورهیبعد از  یو گاه دنیچرخیم یکه به آروم ییحرف سرش رو بلند کر و چشمش رو به جفتا نیا با
 :گفت رنگیدوخت و با لبخند کم دنیکوبیدستاشون رو به هم م

 .نه؛ اما جالبه -

 ؟یامتحان کن یخوای: مولئ

خودش  شی. پنهینب یچشمش رو کس اینهیانداخت تا برق گرگ نییفشرد و سرشو پا شتریمشتش رو ب لیدن
 !جانانه داره یضربههیبه  ازین یبیفکر کرد صورت لئو به طور عج

 .ستمیـص رو بلد ن*رقـنی: من ارایساف

 .بلدم ییزاچیهیمن  ی: وللئو

گُر  یدرون ییو تموم بدنش از گرما ددی رو اششدهانداخت. دست مشت لیبه دن ینگاه حرفِ لئو نیاز ا بعد
 :لئو انداخت یشدهـلقه*حـ یدستش رو دور بازو حالنیگرفت. با ا

 .خب یلیخ -

 دنیبهش انداخت و بعد از د ینگاه متعجب ویگرفت. آنتون وآنتونی طرفرو به پرشمهیم ن*ا*زد و ج یلبخند لئو
 .انداخت یم، مردد از دستش گرفت و به داخلش نگاه*ا*زودتر گرفتن ج یسرش برا یاشاره

که رفتنشون رو دنبال  دیثابت کرد و د لیدن یرو سوزیو دل یمردمک چشماش رو با ناراحت یرفتن، ناتال یوقت
 شدهدهیچیپ یانداخت که نگاهش به پارچه ریپلکاش رو بست و سرش رو ز یفینگفت. با فشار خف یزیکرد و چ

 .تاالر رفت خروجی در طرفو به دیندخ یبه دستش بست. به آروم رایکه ساف ایدور دستش افتاد؛ همون پارچه

 :و تام گفت دیکش آهی بارافسوس یناتال

 ...شهیاخالقش عوض نم وقتچیه -

 .رفتار کنه طورینای لئو که باشه درست نکنم فکر... اوف! اموندوباره دارید ی: از همون لحظهیناتال

 .یسوزونیدل نم بتیرق یتو برا کنن؛یفکر م طورنیهمن، حداقل خودشون ا بیاونا رق -

 :م لئو کرد و گفت*ا*به ج ایگهینگاه د ویآنتون

 .رو ازش داشتم ایگهدی رفتار انتظار داده انجام شما خاطرکه به یایبوده؟ با فداکار طورنیا شهیاون هم -

 :کرد یکوتاه یخنده یناتال

 نیبود. ا یزورگو و خودخواه و خودرأ آدمهی. شیدیدیم شینوجوون یتو دوره دیحالتشه، با نتریمهربون نیا -
دوبار؛ اما همونم -یکینداشتم، فقط در حد  یچندان یذهنم دارم. البته باهاش رابطه یکه ازش تو هیریتنها تصو

 .بود یکاف

 .انجام نداده بدی کار اما ست؛انهگستاخ کمهیدرسته رفتارش  ی: ناتالتام

 ...انجام داده، فقط ینه نگفتم کار بد -
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 .یریرو بگ لیطرف دن یخوایفقط م -

 :و تام ادامه داد دیکش یآه یناتال

گروهمونم  دنی. نگران از هم پاشانیاز پس هم برب توننی. خودشون مینکن یکاراشون خودتو قات یبهتره تو -
از هم  شیپ وقتیلیاز خ لیلئو و دن ،یدونمی که طوربدن و همون صیرو تشخ ونتاشیموقع توننینباش، م

 !داد نجات «رو مونهمه»که لئو چطور جون  ادتهیاما  اومد؛یخوششون نم

شده بود، با  رشیدستگ ییزاچیهیبود و  دهیرو د هیبق دنیـص*که رقـ رای. سافستادنیهم ا یروبرو رایو ساف لئو
کف هردو دستش رو آهسته  ستاد،یدوباره مقابلش ا ی. وقتدیدور لئو چرخ یو به آروم عقب رفت یلبخند کم
 .دیکوب اشباالاومده یبه دستا

 :و گفت دیخند یآروم یبا صدا لئو

 !یستیبلد ن یانگار که گفت -

 .دمیرو االن د ییزایچ هی -

دست  یگذاشت و انگشتا ار یدستش رو پشت ساف یهمچنان لبخندش رو حفظ کرده بود، به نرم کهیدرحال
 یبه دستا ینگاه راسافی. کردن خوردنتکون به شروع آهستهاون قفل کرد. آهسته یرو تو انگشتا اشگهید

 :گفت و انداخت شونشدهقفل

 ...من هنوزم باورم نشده که تو -

 .نداد ادامه رو حرفش و دوخت لئو دارتب شهیهم یرو به چشما چشمش

 !هرگز تنهات نذارم گهید دمیتوام و قول م یروبرو قا  یالن دق. من ارایباور کن ساف -

 :کرد و نگاهش رو به اطراف گردوند ایخندهتک یبعد از مکث کوتاه رایساف

 ...دوباره تونمینم گهیو من د یهست یقولت حساب کنم؟ تو آدم بدقول یرو جوریچه -

 .ستیبهش فکر نکن، االن وقتش ن گهید -

 :و سرش رو تکون داد دیشک یقینفس عم رایساف

 .حق با توئه -

 ه؟آدمی جوربهم بگو، چه ویدرمورد آنتون -

 .هیآدم خوب ولی اندازه؛غلط یکم اشافهیقابل اعتماد و کاربلد... ق -

 ن؟یراحت متحد شد یقبل یزدایبا ا -

 یرونی از ترس فقط و بودن لرد مخالف شون. همهرمیبگ دهیورود به قلمروشون رو ناد یآره، البته اگه سخت -
 .یبدون دیاتفاقا افتاده که با یلیخ ،یبشنو دیکه با ایگهید یو رازا کردنیبود که بهش حمله نم یکاف
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 ؟یکرد شرفتی... حاال از خودت بگو، چقدر پهیامشب شب مهم -

 .بود یتو هم کمک خوب امانتی البته. ستالعادهحلقه فوق نی. اادیز یلیخ -

 :بود گفت رهخی شبه که طورهمون لئو

 !چه خوب -

 بودن چطور بود؟ یانسان معمول -

 .یدار یتو چه احساس نمیدوست داشتم بب شهی. همبیهم خوب و هم عج -

 :فشرد و گفت کمی رو شونشدهقفل یدستا رایساف

 .رو برگردونم تیحاال وقتشه امانت -

قرمز دور  ینوران هاینتقل کرد. همون رشتهرو م روشیرو بده، تموم ن یزدن حرف یبه لئو اجازه نکهیاز ا قبل
خودش  یبه رو یزیکرد چ یکرد. چشماش رو بست و سع دایپ شیافزا اشنهی. سوزش سدیچیدستاشون پ

 .ارهین

 :دیچیسرش پ یدختر تو یصدا اما

 .یرو از دست داد یادی. قدرت زراینبود ساف یفکر خوب -

 :گفت راسافی به خطاب انتقال شدنشده بود، با تموم قیکه نفسش تند و عم لئو

 .یامشب برش گردون نینبود هم یازین -

 :داشت، با لحن مصمم گفت دیتو دلش ترد نکهیچشماش رو باز کرد و با ا رایساف

 .یدار ازیو تو هم بهش ن ستیقدرت من ن نیبود لئو... ا ازین -

ستش رو پشت سرش گذاشت تا آروم جلو رفت و د یچشماش در گردش بود. پس از مکث کوتاه نیلئو ب نگاه
 :ـوشش گرفت و زمزمه کرد*بنشونه. بعد در آغـ شیـشون*ـیبه پ یقیعم یـوسه*و بـ ارهیسرش رو جلوتر ب

 .چشما تنگ شده بود نیا یدلم برا -

*** 

 .دیرس انپای به کمگذشته بود که جشن کم مهیاز ن شب

شد و بعد از  کیبه در تاالر نزد زد،یو حرف م دیدخنیهمراه چندپسرودختر جوان بلندبلند م کهیدرحال لیدن
 .کرد خداحافظی ازشون داد تکون شونواسه یدست نکهیا

 :به سمتش برگشت رایکه ساف شدمی تررنگکم لبخندش ها،به بچه شدنشکیورودش به تاالر و نزد با

 .دنبالت بگردم امیب خواستممی کمکم گهید ل؟یدن یکجا بود -
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 :کرد و گفت ایخنده. تکستادیا یناتال کنار

 !هی! باعث خوشحال؟یدنبال من بگرد -

 :داد و گفت هیتک یناتال یساعدش رو به شونه بعد

 م؟یخب، کجا بود -

 .شد رهخی بهش ظنبا سوء یناتال

 ؟یخورد یزیچ ؟یتو خوب -

 .نبود یادیز زچی... خوبم نهنه -

 .رو گفت و با دست چشمش رو مالش داد نیا

 :احترام گفت یو بعد از ادا ستادیا کشوننزدی. رفت هابچه سمتبه یشخدمتیدقد و پبلن مرد

 .دیایفراخوندن، لطفا  همراهم ب ایجلسه یشما رو برا جنابیعال -

که  ییقصر گذشتن و به اعماق قصر پا گذاشتن. جا چدرپیچیو پ لیطو هایدنبالش راه افتادن، از راهرو به
 رهیو ت دیسف یآهکا یرو یآب یکهیبار یرطوبت داشت و گاه وارایشده بود. د دهیشکمتر صاف و ترا واراشید

افت کرده  شتریهوا ب ی. دمارفتیم وکه از آب پر شده بود فر یکیکوچ یگوداال ی. قدماشون توگرفتیم انیجر
 سرعت با خودش کردنگرم یبرا حلی. گرچه تام راهخوردیو تام آهسته به هم م ویو آنتون رایساف یو دندونا

 .شدمی حذف هاکردهلرز ینفرهخون بدنش داشت و از جمع سه انیبه جر دنبخشی

 :کم اطراف گردوند و گفت یینگاهش رو تو روشنا هیمثل بق ی. ناتالستادیا آهکی بستبن یروبرو شخدمتیپ

 م؟یشد؟ نکنه اشتباه اومد یچ -

 .بانو ریخ -

 نیخم کرد و چندقدم عقب رفت. چندلحظه بعد زم وارید یرو یدهو استتارش یحرف، اهرم آهک نیاز ا پس
شدن.  رهیروبروشون خ یکرد. همه متعجب به صحنه رفتننییبه شکل پله شروع به پا ،ییمقابلشون با صدا

 :زمزمه کرد یآروم یبا خنده رایساف

 !یوا -

 .به صورت لئو انداخت ینگاه و

 :مؤدبانه گفت شخدمتیمشخص نبود. پ نییاز پا یادیز زیو چ رفتیم شیپ نپایی سمتبه هاپله

 .دیایلطفا  دنبالم ب -

بود  ترکتاری باال از هاپله نپایی. دنبالش به هارفت و بچه نپایی هاکه در دست داشت آهسته از پله یمشعل با
درب  خدمتشیجلوتر پ یو بزرگ آهک نبود؛ اما همون رطوبت رو داشت. کم کیکوچ یالیاز قند یخبر گهیو د

 .دیتاب رونیروشن بود به ب داخلکه از  یفروزان یرو هل داد و باز کرد و نور مشعال یمیو زخ یسنگ
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حاکم و  سرشهیوسط اتاق قرار گرفته بود که  یلیطو زیشد. م انینما یاتاق بزرگ و آهک ،سنگی در از اون بعد
ِ آدر  .نشسته و منتظر اونا بودن نی

 شدهفیجز لئو تعر کدومچیه یکه برا یبیاحساس کرد، سرما بود و حس غر شدیم یکه به راحت یزیچ نیبارزتر
 :گفت بودن شده اتاق وارد که هانبود. حاکم خطاب به بچه

 .نیخوش اومد -

 کجاست؟ نجای: ارایساف

 .به گذرگاه ارواح کینزد ی: اتاقلوکاس

 :از لئو با تعجب گفتن ریغ یهمگ

 !گذرگاه ارواح؟ -

ِ آدر  :اشاره کرد ایلبه صند نی

 .دینیلطفا  بش -

هم  هیبه لوکاس نشست و به دنبالش بق کینزد یصندل یمتعجب داشت رو ایهنوز چهره کهیدرحال رایساف
 .جواب موندن دنینشستن و منتظر شن

 دروازه نیچند ادنی . اونرهیمردگان م یایبه نام دن ییبه جا رنیمیکه م یروح تموم کسان دیدی: حتما  شنلوکاس
 .ستدروازهجا به اون نتریکیاتاق نزد نیموقت! و ا یدروازههی ن،یسرزم نیا یتو نه،یزم یرو شیکیداره که 

 :شکست رو سکوت اون رایحرفاش سکوت کردن و ساف لیتحل یبرا یهمگ

 ست؟دروازه نهمی به مربوط حرفاگفته بشه؛ اون دیهست که با یمهم یحرفا دیشما گفت جنابیعال -

 :از قبل شد تریلوکاس جد لحن

 یرهیاز ش نفر،هی دمیکه فهم ستین وقتیلیخ م،یدار ارزشمندیلیمقدس و خ درختهی نجایآه بله، ما ا -
 .برداشته درختاون

 بکنه؟ تونهیم یچه کار رهشی درخت؟ خب، اون -

 هیو درمان کنه و اگه به دست سخت ر یایماریکنه، ب لیرو به طال تبد یخاص یسنگا تونهیمثال  م کارا،یلیخ -
اگر بدونه  یو حت دونهنمی رو درخت اون یجا یباهاش انجام بده. هرکس یخطرناک یکارا تونهیم فتهیجادوگر ب

 ...نکهی. مگر ادیدیبود که شما ند ییپر از نگهبانا دیکه شما ازش اومد یرمسی وارد شه. اون تونهیم سختیهم به

 ؟یچ نکهیمگر ا -

ِ مثل آدر یباشه...فقط تعداد کم افزارروحهی نکهیامگر  - و  کنمیحد بهشون اعتماد م نیهستن که من در ا نی
 .دمیدرخت رو نشونشون م یجا

 :زد و سرش رو چرخوند یمونده بود، پلک رهیخ ایلوکاس به نقطه یصحبتا نیکه ح رایساف
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 !وانتِس -

 :دیاز صورت لوکاس پر رنگ

 ...اسم رو نی... شما، شما ا؟یچ -

 :گذاشت و گفت زیم یدست راستش رو رو رایساف

 درسته؟ دیشناسیشخص رو م نیرو بفهمم؛ شما ا قیحقا تونمیم حلقهنیبا کمک ا -

 :جواب داد یطوالن یبا مکث لوکاس

 خواسته؟یرو م رهیش یچ یکه، کار اون بوده؟ برا دی. لطفا  بگشناسمیالبته که م -

 :گفت مرد نام اون دنیلوکاس از شن یشدهدگرگون با توجه به حال رایساف

به اسم لوگان داد. لوگان  یخاص به کس یدارو هی یاون رو در ازا دمیفقط فهم نم،یرو بب زچینتونستم همه -
 باهاش انجام بده؟ تونهیم یچه کار جادوگرهی جادوگره؛هی

 :گرفت تریمیلحن مال رایسافشده بود.  ختهری هم به شدتبه اشلوکاس مشت شد و چهره دست

 .دیحرف بزن کنمیاما خواهش م کنم؛یمن واقعا  احساستون رو درک م جنابیعال -

ِ آدر  :دیخم شد و پرس یکم نی

 سرورم حالتون خوبه؟ -

 :خطاب به همه گفت لیدن

 لرد وسط باشه؟ یداده؛ پس امکانش هست که... پا جادوگرهیاگه اون رو به  -

 .میکن دایاشه وانتِس رو پبهتر ب دی: شاتام

 :اضافه بشه نگران بود گهیمشکل د هی نکهی... از اعصبانی و شد ترنگران رایساف یچهره

 .اونو لوگان... کشتتش م،یکن داشیپ میتونینم -

 .من ی: خدایناتال

 .فشرد و تالش کرد به خودش مسلط باشه شتریمشتش رو ب لوکاس

 .لش زدن: پس سرش کاله گذاشتن و گوویآنتون

 ...جنابیخطرناکه، عال یلیباهاش بکنن، خ توننیم یجادوگرا چه کار میبدون دی: بارایساف

بهش  یو دست کس میکن یریبد جلوگ یتا از اتفاقا میکنیدرخت محافظت م نینسله که از ا نی: چندلوکاس
 .نیانجام بدن، هم توننیم یبزرگ یکه کارا میدونینرسه. فقط م

 :گفت رایوم از جاش بلند شد و خطاب به سافو آر دیکش یآه
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 .دیایلطفا  دنبال من ب -

 .برخاست رایساف

ازشون  یاهیس دودای و گرفت سمتشکف هردو دستش رو به ستاد،یپشت سرش ا اهیس واریرو به د لوکاس
س دوباره دودآلود ثابت شد. لوکا ایو سپس به شکل پرده دیچرخ وارچیمارپ وار،ید یخارج شد و جلو رفت. رو

 :دستاش رو مشت کرد

 .دینفستونو حبس کن -

 سمتبه رو قدماش که طورهمون رایشد. ساف دیگذشت و ناپد واریچشم همه از د یحرف، جلو نیبعد از ا و
 اهیس یحبس کرد. سپس چشماش رو بست و وارد دودا اشنهیو تو س دیکش یقینفس عم داشت،برمی جلو

 .مقابلش شد

 ییمقابلش مبهوت موند و توانا یصحنه دندی از. بود همزمان نفسش شدنماش با قطعچش یدوباره گشودن
 .دیدیبود که م ایصحنه نتریو ترسناک نتریبیعج نیازش سلب شد. از زمان فرارشون از هانه ا برداشتنقدم

. رفتیم نییباالوپا یکوتاه یپشت سرش با موجا وارید یعبورشون ساخته بود رو یکه لوکاس برا ییدودا
 :و گفت دچرخی طرفشلوکاس به

 .جوان یجلوتر بانو ایب -

 :گرفت و گفت یبهش انداخت. آهسته نفس ییمقابل گرفت و نگاه گذرا ریچشماش رو از تصو یِ آب سختیبه

 ه؟یچ نی... انیا -

 .تماشا کن یکمتر یو از فاصله ترکینزد ایب -

 .زد و منتظر موند یحیمتوجه شده بود. لبخند مل یرو به راحت رتشیح

غار در دل کوه  هی دیشا ایسالن،  ایبذاره؛ تاالر  یاسمش رو چ دونستیروبروش قرار داشت. نم یبزرگ یفضا
 شده باشه؟ یمخف یزیچ نهمچی عظمت کوه به اون یتو رسهیبه ذهنش م ی! کیسال اهیس

رو عبور  دیکه نور خورش وارید یباال ایچهیدر که از جنس خود کوه بود و اهیاز س تراهیس یوارایبا د یبزرگ یفضا
 .شدیاطراف م ینسب ییو باعث روشنا دادیم

 رشد باال سمتانبوه که به هایشاخه با بود، مکان درست وسط اون یخشک با  یو تقر بیمطلب درخت عج اصل
 یرهیت یو سرانجام در سنگا رفتمی باال سمتاز دود اشغال کرده بود که به ایتوده رو هاشاخه ی. انتهاکردمی

 .شدیسقف حل م

که تو  یبیعج یو منبع صدا یکردینگاه م شتریاما اگه چندلحظه ب داد؛یم صیرو تشخ نیا ینگاه اول هرکس تو
از انسان  یگنگ و نامشخص یو صورتا ،یشدیدودآلود م یمتوجه تالطم توده ،یکردمی وجورو در بر گرفته جست

خفه شده نعره  ییو با تمام وجود و صدا اومدنیم رونیاز نقاط مختلف ب گاهی از هر زدهکه وحشت یدیدیرو م
 .بودن ریفرار نداشتن و از غرق شدن ناگز ییانگار که توانا رفتن؛یو دوباره فرو م دنیکشیم
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از ارواح درهم  یبلکه اجتماع ست؛یاز دود و گردوغبار ن ایتوئه توده یکه روبرو یزیچ یشدمی متوجه موقعاون و
به رفتن  یلتمای ارواح از اون کدومچیکه ه یو کامال  متوجه کشهمی باال سمتاونا رو به ییرویکه ن ستختهیآم

 .ستدهیفایخروج و آزادشدن ب یتالششون برا یندارن؛ ول

 ین رو تصور کندردآلود و معترضشو هاینعره یصدا یبه درست یاما اگه بتون اد؛نی ترسناک نظردر حرف به دیشا
 !دیترس یقطعا  خواه یو بشنو

 :دیمردد قدم برداشت و جلو رفت و در همون حال پرس رایساف

 ... درسته؟دیکه گفت هی... همون درخت مقدسنیا -

 .بله -

 نه؟یهم، هم دیزدیکه ازش حرف م ایو... دروازه -

 !موقت یردگانه، درواقع... دروازههمون م ای نیریز یایدن یدرخت لونا، دروازه نی. ایدرست حدس زد -

 !بگم یچ دونمیجدا  که... نم -

 :دیپرس متعجب

 !تابه؟یم نجایبه ا دیاالن که هنوز شبه، چطور نور خورش -

 .ستین یشناسیکه م یامعمولی نور . اونستین دخورشی نور نور، اون -

 .نگاه کرد چهیجواب حاکم دوباره به در دنیشن با

 :به درخت چشم دوخته بود گفت کهیکاس درحالبعد لو چندلحظه

 ختنه؟یچقدر تندتند برگاش درحال ر ینیبیم -

 :ددی رو هاششاخه یاندک رو یشد و تازه برگا رهیرو به حاکم داد و بعد به درخت خ نگاهش

 .برگ درختاست ختنیاالن فصل ر -

 .از معمول ترعیاونم سر ره،یم نیداره از بداره... و االنم  یزندگ یدورههیفقط  درختنیلونا، ا ینه برا -

 چرا؟ -

اجازه  ستی. نباشهیکامال  خشک و نابود م فتهیب یاتفاق نیچن گهید بارهیبرداشته شده، و اگه  اشرهیچون از ش -
هم ازشون سلب بشه؛ جشن امشب و حضور شما  یآرامش نسب نیبفهمن و هم هیقض نیاز ا یزیمردم چ میبد

 یمهمه، و هراتفاق یلیاز لونا بفهمن. اون خ یزیچ دیرو از قبل هم باالتر برده؛ اما بازم نبا وناشهیقطعا  روح
 .هیمنیو بد ینحس ینشانه نجایمردم ا یبرا فتهیبراش ب

 !بهیعج یلیمردم مقدسه؟ خ یواسه هاستمرده یایدن یبرا ایکه دروازه یچرا درخت -
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قدرتا رو خواهند  نیهستن که ا ینسل نیکه وجود دارن، آخر ییزاراافدرخت کامال خشک بشه، روح نیا یوقت -
 .داشت

 :و متعجب نگاهش کرد و لوکاس ادامه داد زآمیاستفهام رایساف

هستن؛ اما نه  ینسل برتر زدای. درسته اهیبزرگ یلیخ رازنیا رن،یم نیکامال  از ب یروز ایعیو فراطب زدایا یهمه -
 .که تا ابد وجود خواهند داشت اناتیموجود انسانا اون ،یشگیهم

 :دیتکون داد و پرس دنیفهم یسرش رو به نشونه حاال

 داشت؟ یوانتِس با شما نسبت -

 :جواب داد یبا ناراحت یکدر شد و بعد از مکث صورتش

 .من بود یاون دوست دوران کودک -

 :فرستاد و گفت یخودش لعنتبود شد. در دل به  دهیکه پرس یتازه متوجه سؤال د،یرو د شیناراحت یوقت

 فته؟یم یرفت و دروازه بسته شد چه اتفاق نیاز ب درختنیا نکهیبعد از ا -

 .در آسمانه ییکه جا شهیباز م ایگهید یدروازه اون از بعد هاست،از دروازه یکیقبال  هم بهتون گفتم، لونا فقط  -

 ن؟یدیمردگان رو د یای. شما دندیهم هست درختنیا یپس شما درواقع، نگهبانا -

 .ننیبیروز م هیهمه  -

 !بعد از مرگ قراره به آرامش برسم کردمیوجود داره؟ فکر م یچ یاصال  برا ه؟جایی جورچه -

اونجا  ی. و اگه ظالم باشآرامشی در جااون یداره. اگه ظالم نباش یبه خودت بستگ یبه آرامش برس نکهیا -
 .شهیعدالت برقرار م طورینیو ا کشهیانتظارت رو م یسخت یلیخ طیشرا

 .عدالته یاجرا یبرا ییجادو نیسرزم هیپس  -

 یچیهم داره که سرپ یسخت نیاما قوان م؛یریکه بعد از مرگ م ستین ییجا نیبله. گرچه احتماال  اونجا هم آخر -
 .به دنبال خواهد داشت یبد یلیازشون عواقب خ

 .کنه یچیسرپ نشیبتونه از قوان یکس ادنمی نظربه -

 !دارن ایآزاردهنده یخودش اعتراف کرد واقعا  صدا شیدرخت کرد و پ یبه باال ایاشاره

 .خورهمی کاربه درد همون درختنیا یرهیو ش شهیم -

 :متفکر گفت ایابروهاش نشوند و با چهره نیب یاخم رایساف

 !که تا ابد نمرد شهیانجام داد؟ نم شهیم یمثال  چه کار -

 :گفت کلمههیجمله انقباضات صورتش از هم باز شد و فقط  نیتن ااز گف بعد
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 !لرد -

که لوکاس  دیچنان رنگش پر لحظههیشد. در عرض  رهینامعلوم خ ایرو تو موهاش فرو برد و به نقطه دستش
 :گفت و گذاشت اشسرشونه ینگران دست

 ؟یبفهم ییجادو یبا حلقه ستیآروم باش. امکانش ن -

 :و آروم جواب داد صالیبا است رایساف

 .تمومه زچیمن! اگه کار اون باشه همه یطلسم شده. اوه خدا قتیاز حق ینه... قسمت -

 .کردن تا ماها رو گمراه کنن کارونیاز عمد ا دیطلسم بشه؟ شا دیبا قتیاز حق یچرا فقط قسمت -

 :رو به صورت حاکم دوخت و پس از چندلحظه مکث گفت اشرهیخ نگاه

فکر رو  نیاحتمال دادن که ما ا دمیکه کار لرده... اما، شا میظن رو ببر نیما هم خواستنیم دی. شادرسته.. -
 مونویکه قصد گمراه نیهم ؟یچ میبریم یموضوع پ نیاگه احتمال داده باشن که ما به عکس هم م،یکنیم

 .میریبگ یمیتصم چیه میتونینم طورینیداشتن... ا

زحماتت در عرض چندلحظه  یهمه شدنچیه دونستی. مکردیشد، درکش م رهیخ ار یساف یقراریبه ب لوکاس
 !یچ یعنی

 .یکن آروم باش یسع -

 !ینابود یعنی... رهیلرد هرگز نم نکهیوحشتناکه؛ ا نیا -

 .. فکر کن... و آروم باشیدرست برس یجهیبه نت یتونینم یاگه ذهنت رو آشفته کن -

 .دیکش یقیرو محکم بست و نفس عم پلکاش

 :گفت دیکه از چشماش درخش یچشمش رو باز کرد و همراه با برق سبز ناگهان

 ؟یبخوام چ میرمستقیبهم نشون بده، حاال اگه غ میرو مستق قتیحق هیکه  خوامیاز حلقه م شهیهم دم،یفهم -

 ه؟یمنظورت چ -

که  ییرو تا اونجا قتیبرداشته شده، حلقه هم حق یچ یو برا یتوسط ک رهشی که اون دمیمن ازش پرس -
 گهیسؤال د هی شهیکرده. م جمونیگ نیبوده و ا یک یشده ریلوگان اج میدونیتونسته نشونم داده؛ حاال ما نم

 دونه؟یدرخت م نیاز ا یزیکرد... که اصال  لرد چ

 .ستیاز لونا ندونه پس قطعا  کار اون ن یزیچ اهیدرسته، اگه لرد س -

 :سرش رو تکون داد رایساف

 .کنمیآره. حاال امتحانش م -

 :تو سرش گفت صدایی موقعرو بست و همون چشماش
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 !دختر باهوش نیآفر -

 دیشد و به وضوح د رهیکرد و ذهنش رو متمرکز کرد. لوکاس به صورتش خ دایپ نیتحس نیاز ا یبهتر احساس
 .بعد دوباره به لوکاس چشم دوخت کمی. برگشت دوباره اشچهره یدهیکه رنگ پر

 ی. مطمئنا  هرکسستیدرست ن یزچیهیاما...  دونه؛ینم درختنیاصال  ا ای درختنیا یرهیاز ش یزینه... لرد چ -
از  یکیو دراک  کننیجادوگره، جادوگرا تحت فرمان دراک کار م هینداشته. لوگان  یرو کرده هدف خوب کارنیا

 بکنه؟ یکار اگونهبخواد جد شونلهیاز قب یبه لرده. ممکنه کس نایوفادارتر

 :و جواب داد دیو کوتاهش کش یخاکستر شیبه ر یدست لوکاس

که تموم  شهینم لیدل نیو درضمن دراک به لرد وفا داره، ا انیبزرگ یلیخ یلهیامکانش هست، جادوگرا قب -
 .جادوگرا هم بهش وفادار باشن

 .منیک رفتار ترمحتاطانه یلیخ دی. باستین یجادوگر معمول هی نا  یقی -

*** 

 حاکم. ببره جنگل تا رو هاتا بچه کردنیرو آماده م یینازک از برف پوشونده بود. چندنفر اسبا ایهیرو ال نیزم
بارش  هیو خبر از  شدنیم دهیهمچنان تو آسمون د دیسف یبودن. ابرا ستادهیبود و منتظرش ا ومدهنی هنوز

 .دادنیاز برف م گهید یاحتمال

ِ مقابل همسر آدر لئو  :سپردیو به حرفاش گوش م ستادهیا نی

 .یبه دل نداشته باش اینهیکه از ما ک دوارمیزده، ام بیاز همه به تو آس شتریادوارد ب دونمیم -

 .دیخودتونو سرزنش کن ستین یازی. ندینداشت یرینه بانو، شما تقص -

 :سرش رو تکون داد و گفت زن

 ...عا خواهم کرد ود تونیروزیپ یاز سخاوت توئه پسر، برا نیا -

رو باز کنه. گردنبند رو از  مشیلباس ضخ ریز شده پنهان بندکرد تا گردن یرو پشت گردنش برد و سع دستش
. دیدرخشیکه از انعکاس نور م رنگرهیت یمتیسنگ ق هیاز  زآویگردن هیو رو به لئو گرفت.  دیکش رونیب اشقهی

 :ادامه داد

 .ارهیم اقبالیو برات خوش هیباارزش اریقبول کن. سنگ بس از من ههدی عنوانرو به نیا -

به وجود آورده بود  ییبایز یهماهنگ اهشیس یزن که با موها دسفی صورت و بندگردن نینگاهش رو ب لئو
 :گرفتن باال برد یگردوند و دستش رو برا

 !باارزشه یلی... خنیمن، ا یسپاسگزارم بانو یلیخ -

 :گفت بستیاون رو به گردنش م کهیلبخند زد و لئو درحال زن

 !کنمیهرگز از خودم جداش نم -



 

 
344 

ِ نگاهش رو از دست آدر تام بهش گفت، برداشت و دوبار به گردن اسب  یزیلئو نشست و چ یکه بر شونه نی
. انداختیم هیبه بق ینگاه یچشم یز یاز اونا مشغول بود و گاه گهید یکیهم با  ویضربه زد. آنتون رنگایقهوه

و  دیخند راینفسش رو رها کرد، ساف ی. ناتالساختیمبدل م یدیسرد بود و نفسا رو به بخار سف یوا حسابه
 :گفت

 !شهیاز دهنت خارج م یظیچه بخار غل -

 .سالح استفاده کرد هی عنوانازمون به شهمی موقع. اونمیزنیم خی افزاراخیهوا واقعا  سرده. مطمئنم تا قلمرو  -

 :گفت رایخنده افتاد و ساف حرف خودش به از

 .کنمیرو احساس نم مینیگوشا و ب گهیممکنه، من که د-

 یمتوقف شد. ناتال کردیم یداده و دستش رو بررس هیتک یکه به ستون سنگ لیدن یرو چرخوند و رو نگاهش
 با حق شنظر انداخت. به ریبگه سرش رو ز یزیچ نکهیبدون ا لیدن دنیچشماش رو دنبال کرد و با د ریهم مس

 .کردیم یدخالت ستنبای و بود تام

بود گرفت؛ اما  دهیچیرو که دور دستش پ ایگره پارچه یگوشه لدنی. رفت سمتشمکث به یبعد از کم رایساف
 :دیرو شن رایساف یبکشدش، صدا نکهیقبل از ا

 خوب شده؟ یمطمئن -

 :بهش انداخت و گفت ینگاه یرچشمیز

 .ندارم یه حس خوبشد دهیچیدور دستم پ نکهیاز ا -

 :کشوند خودش سمتقبل از بازکردن گره پارچه مچ دستش رو گرفت و به رایساف

 ؟یزنیدوپهلو حرف م یحاال دار -

 :گفت یزد و بعد از مکث کوتاه یپوزخند کرد،ینگاهش م یچشم ریهمچنان ز لیدن

 .دستم خوب شده -

 .بهش بندازم ینگاه هیباشه پس بذار خودم  -

 :آزاد کرد رایدست سافرو از  مچش

 .انجامش بدم تونمیخودم م -

 :که از واکنشش جا خورده بود، متعجب نگاهش کرد؛ اما دوباره مچش رو گرفت رایساف

 .نکن رفتار ها! لطفا  مثل بچهلیدن -

 .رو بلند کرد و بعد از بازکردن گره، آروم پارچه رو از دور دستش باز کرد اشگهیدست د سپس
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ِ  با حرفاش شدنمومبعد از ت لئو و  رایچشمش به ساف یبره؛ اما وقت هیبق شیو همسرش، برگشت تا پ نآدری
ازش ساخته بود؟  یچه کار یدوبار؟ ول بار؟هیبود؟  دهیصحنه رو چندبار د نای. شد متوقف جاافتاد، همون لیدن

 !جز تماشا کردن و منتظرموندن

 .حاال مشتتو ببند و دوباره باز کن -

 :گفت و کرد رو کارهمون لیدن

 .ممنون -

 رونیبازدمش رو ب راسافی. برداشت قدم اسبا سمتو به دیبگه، راهش رو کش یزیخواست چ رایکه ساف نیهم
 .شد ترکالفه لیکه دن ستادای مقابلش. بشه متوقف تا گرفت رو اشو سر شونه دیفرستاد، چرخ

 !لیدن -

 ه؟یچ -

 :مانع شد دیکه کنار گوشش شن ییکم صدابزنه؛ اما لحن مح یباز کرد تا حرف دهن

 .... به حال خودش بذارشرایساف هیکاف گهید -

سرش رو چرخوند. حاکم و همراهانش  شدنیم کیکه نزد ییپاها یصدا دنشنی با فشرد، هم به رو هاشـب*لـ
د زد ازش دور مثل خودش پوزخن نکهیانداخت و بعد از ا لیمنتظر دن یبه چشما ایگهی. نگاه داومدنیداشتن م

 .شد

 !واقعا  به حرفاش گوش داده بود بارنی. اکردیکه با لبخند نگاهش م دیرو مقابلش د دختر

 رایداشت تا ساف ازین ایگهیاز هرزمان د شتریب لیاحترام کردن. دن یو ادا ستادنیاومدن حاکم همه جلوش ا با
 یبه فشردن دندوناش رو حالنیبودش؛ با ا ختهیاز قبل به هم ر شتریبا حرفاش قانعش کنه و حاال سکوتش ب

 .هم اکتفا کرد و جلو رفت

رو از اومدنشون مطلع کنه تا  افزاراخیبفرسته و حاکم  یشمال ینایبه سرزم ییکایگفت که قصد داشته پ لوکاس
 کاین پنبود؛ چو کارنیقادر به انجام ا نواحی اون سردیلیخ هوای خاطربه اما بشن؛ قلمروشون وارد ترراحت

داد تا در  هیاز پوست خرس بهشون هد هساخته شد ییاونجاها رو نداشتن. درعوض شنال یطاقت تحمل سرما
افراد  همراهی به شدهآماده یاز لوکاس، سوار بر اسبا خداحافظی و تشکر از بعد. کنه ترشونبرابر سرما مقاوم

 .جنگل شدن یحاکم راه

 :تام خطاب به لئو گفت ،کردنیکه آروم با اسبا حرکت م طورهمون

 .نمیبب رایساف یاژدها دنیمشتاقم واکنشت رو از د -

 :لبخند زد لئو

 داره؟ بچه تاسه یگفت -

 ...آره -



 

 
346 

 :کرد کامل رو اشجمله ویآنتون

 .زودیالبته به -

 .حرف بزنم رایبا ساف شونیکیدرمورد  دیخب... با -

 .از تخماش به خنده افتاد ایناد ینگهدار یقهیطر دنیاز د لیو دن ویآنتون یواکنشا یادآوریبا  رایساف

 .رینگ یجد میتصم دنشوندی از قبل من نظر: بهویآنتون

 زشتن؟ قدرنیا یعنی -

 .زشت؟! قضاوت با خودته -

*** 

 .بود شومیگرگ هوا

ه جلو آورد. آهست نییصورتش پا یرو شتریکاله بزرگ شنلش رو گرفت و اون رو ب هایدور لبه فشیظر یانگشتا
 .کردیرو خرد م رشونیز کیخشک و کوچ هایو شاخه گذشتیبرف م هایهیرفت. کف پاش از ال

 رونیاز دودکش ب نهیشد. دود حاصل از شوم رهیمقابلش خ یو به کلبه ستادیا یدرخت یکنار تنه محتاطانه
 یلبه رو بشنوه، صدادرون ک یکرد تا صداها زیکرده بود. گوشش رو ت دیو سقفش رو بارش برف سف اومدیم

غرق گوش سپردن به  درق. اونگفتنیرو م شیزمستونِ پ یکه دور هم جمع شده و از سرد ایخانواده
 .خردشده نشد یزمایه کنزدی جوانِ  دختر حضور متوجه که بود شده وگوشونگفت

رو فرا گرفت. راحت شناختش و تعجب صورتش  یلیکنار درخت مشکوک جلو رفت. خ اهیس یهیسا دنیاز د دختر
 :زمزمه کرد

 !سلنا -

 :سردش گفت یبه چهره رهیرفت و خ ترکیاسمش نگاهش رو به سمت دختر چرخوند. دختر نزد دنیبا شن لرد

 ...یلیداخل؟ خ یایب یخوایم ؟یمن! باالخره اومد یخدا -

 :گفت اون از ترگرفت و آهسته شینیب یسکوت جلو یانگشتش رو به نشونه لرد

 .. برونمشیبب خوامیاومدنم نزن. االن نماز  یحرف -

 ...اما -

 .شش... فقط برو -

پر از افسوس  نگاهی با دختر. شد دور سرعتآورد و به نییصورتش پا یدوباره کاله شنلش رو رو حرفنیاز ا بعد
 .شتمقاومت در برابرش رو ندا ییتوانا یزچیچیه گهیمانع رفتنش بشه، د تونستیرفتنش رو تماشا کرد. نم
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 نی. و اشدیم داریپد شینما یصحنه یکه به موقعِ خودش رو ایداره؛ پرده شیزندگ یتو یمخف ایپرده یهرکس
 .برمال بشه یروز دیبا زچی. همهشدیقائل نم ییاستثنا کسچیه یبرا شینما یصحنه

*** 

هرکدوم  رایو ساف ویدن. آنتونبو شیبرپاکردن آت برای شدهجمع یچوبا ترکردنکیو لئو مشغول شکوندن و کوچ تام
 ایرو مهار کنه، گوشه تشیکه همچنان نتونسته بود عصبان لیتنهاشون گذاشته بودن. و دن یکار یجداگونه برا

 .کردیو به لئو نگاه م ستادهیا

 ؟یخوایرو م رایساف یاز اژدهاها یکی: هنوزم تام

 :زد یاجبار یو لبخند دیدرهم کش یاخم ایناد یادآوریبعد از  لئو

. گذرمینم زخیشب یاژدها هیمثل... آه، خوردن و... باالآوردن تخماش از داشتن  ایمسئله خاطرقطعا  من به -
 .مثل آدما رفتار کنه ستیو مجبور ن وونهیح هیاون 

 .یبد یتا خودتو دلدار هیفکر خوب -

 :و لئو گفت دیخند

 ؟یسراغ دار یتو فکر بهتر -

 :گفت لیرو نصف کرد و خطاب به دن ید به لب داشت، با پا چوب بلند و نسبتا  کلفتدر همون حال که لبخن تام

 د؟یبهمون کمک بد یکم دیهست لیما ایآ ل،یدن جنابیعال -

 .رو برداشت و مشغول شکستنش شد یفرستاد و جلو رفت. چوب بلند رونینفسش رو ب لیدن

 .ایختهیاز صبح به هم ر ل؟یشده دن یچ -

 :ا همون حالت جواب دادزد و ب یشخندیر

 .یتام ستین یزیچ -

 :دیو پرس ستادیصاف ا تام

 ؟یمطمئن -

 !باشم؟ ختهیبه هم ر [به لئو اشاره کرد] ایمعجزه نیچن دنیهم خوشحالم. چطور با وجود د یلیآره. البته... خ -

 .نگاهش کرد یرچشمیز لئو

کنم که  فیتعر یکس یبود برا شرمساری باعث ا  جد وقتاون گشت،یو برنم افتادیمعجزه اتفاق نم نیاگه ا -
 .کردمیم یعرضگیجونمو نجات داد! هه، واقعا  احساس ب« لئو»

که تو دستش  یچوب کهیمتوقف کرد. با همون ت تیخودش رو گذاشت و اون رو از فعال ریحرفش تأث باالخره
 :گفت یمونده بود جد
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 .یکن هیخودتو تخل گهید جورهی یتونیم یهست یعصبان یزیمراقب حرفات باش! اگه از چ -

 :دیرفت و خند ترکینزد لیدن

 .گفتم قتویفقط حق -

 :رو گرفت و آهسته گفت اشقهی لئو

اما حد خودتو نگه دار  ؛یکنیحسادت م یو به چ یهست یعصبان یاز چ دونمی! میگیم یگفتم مراقب باش چ -
 !پسرِ باب

 !هکافی... هابچه -

 :به چشماش گفت رهیجداکردن دستش خ یبرا یبدون تالش و دیخند تریعصب لیدن

بهت  دیبا دیبهش فکر کنم. شا تونمیکه م هیموضوع نتری! حسادت به تو مسخرهادتهیاوه هنوز اسم پدرمو  -
 .یدیشن یکنم قبال  چ یادآوری

 .دیرو خوب فهم نای لئو و کرد اشاره اشکلبه یتو رایبه اعتراف ساف قا  یدق و

 ه؛یکه منظورم چ یدونی. مینکن پردازیالیو مثل پدرت خ یکنه. بهتره تو هم قبولش کن رییتغ تونهیم طیشرا -
 ها؟

کنه؛ اما  ترکیرو که در دست داشت کوچ یرو رها کرد و خم شد تا چوب اشقهی یرو گفت و با هل آروم نیا
 .برافروخته شده بود و نتونست خودش رو کنترل کنه شیاز پ شیب لیدن

 :گفت آلودحرص

 ...و دزد و کاربفری قدرهمون ،یمادرت هیشب قا  یتو دق -

که در دست داشت  یبرگشت و با همون چوب مقدمهیکنه، لئو ب داپی جملش کردنتموم یبرا یمهلت نکهیاز ا قبل
 عقب رو دستش تام که برد حمله سمتشکرد. و باز هم به نشیو نقش بر زم دیکوب لیمحکم به صورت دن

 ییشد. لئو با چشما معترضجلوش رو گرفت و به عقب هلش داد و بهش  یهم برخاست؛ اما ناتال لیدن د،کشی
 :گفت نیخشمگ

 ...یدن یمونیمطمئن باش زنده نم ،یبزن حرفی مادرم به راجع گهید بارهیاگه فقط  -

 :دیداد زد و محکم دستش رو کش تام

 !گهید هیکاف -

 :ت و ادامه دادنداش یننشیهنوز هم قصد عقب لیدن

 ...که یدونیم گم،یم قتویکه دارم حق یدونیم -

 :دیداد کش اومدمی جلو دواندوان دنشونیکه با د رایساف
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 چه خبرتونه؟ -

 :با تعجب گفت لیدن یصورت زخم دنیو با د ستادیا نشونیب زناننفسنفس

 !لئو؟ -

 یچوب تو کهتی و رفت درختا طرفدش بهاز خو دفاعیچیو بدون ه دیکش رونیدستش رو از دست تام ب لئو
 .پرت کرد ایدستش رو گوشه

 :برگشت لدنی سمتبه یاز لئو نگرفت، با نگران یجواب یوقت

 حالت خوبه؟ ن؟یکردیدعوا م نیداشت -

 :دیعقب کش یرو باال برد تا صورتش رو لمس کنه؛ ول دستش

 .ستین یزیآره خوبم... چ -

 هیو بق ناتالی به کردنصورتش راه گرفته بود با دست پاک کرد و بدون نگاه یرو جادشدهیرو که از خراش ا یخون
 .اونجا رو ترک کرد

 .: برو دنبال لئوتام

 بود؟ یچ یدعوا برا -

 !متنفرن هم از خاطرشکه به یزچیهمون -

 .رو در بر گرفت رایصورت ساف استفهام

 .رایبرو دنبالش ساف -

 .فرستاد و رفت رونیسش رو ببود؛ اما نف دهینفهم یزیچ نکهیا با

 یلیخ نکهی. با اکردیبلند درختا رو رد م یزمان بارش برف بود. با قدما شدنکیو سرد عالمت نزد نیسنگ یهوا
 .اما انگار دود شده و به هوا رفته بود فته؛یراه ب داکردنشیپ یتا برا دیطول نکش

 ؟ییلئو! کجا -

 دنی. خواست چشمش رو ببنده؛ اما با دکردیز حلقه استفاده ما دیاز اولش هم با ستاد،یاز گشتن ا دیناام
دهنش  یِسرشده از سرماش رو رو یوجودش رو فراگرفت. انگشتا یبرفا نگران یشده رو دهیخون پاش هایقطره

 :گذاشت و زمزمه کرد

 ...لئو -

 ی. درخت بزرگدنیلرزیم در برابرش ریشده بود و تصاو ترکیخون رو گرفت و آهسته جلو رفت. هوا از قبل تار رد
حد ممکن  نیضربان قلبش به باالتر ستاد،یمقابلش قرار گرفته بود و خون تا پشتش ادامه داشت. دوباره ا

 .و از درخت گذشت کردبود. نفساش هنگام خروج به لرزه افتاده بودن. نفسش رو حبس  دهیرس
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منبع خون نفسش  دنیاما با د شه؛ینابود م دیدیرو که تو ذهنش در حال گذر بود م یزچی بود اگه اون مطمئن
افتاده و  نیزم روی والشگوزن آش هیشب یوونیهم گذاشت. ح یرو لرزون رها کرد و پلکاش رو چندلحظه رو

 .شدیم دهیپهلوش د یرو یبه راحت یعیوس یِ گازگرفتگ یجا

 کهیبزرگ نشسته و درحال همون درخت یپا نیرو چرخوند و نگاهش به لئو افتاد که با دست و صورت خون سرش
. دیکشیفرو برده و آهسته نفس م اشقهیداده بود، سرش رو تو  هتکی اششدهجمع یدستش رو به زانو هیآرنج 

بدنش رو از نظر گذروند. در  یاجزا ومتم و زد زانو مقابلش. رفت طرفشفرستاد و به رونینفسش رو صدادار ب
 :گرفت و گفت دیچکیم که از دستش یخون هایآخر نگاه از قطره

 ه؟یچه وضع نیا ؟یکنیم کاریچ ی. دارینگرانم کرد یلیلئو... خ -

 .نکرد افتیدر یجواب

 ؟یحرف بزن یخواینم -

موند و  اشرهی. چندلحظه خنهیرو بب شاینهیدرخشنده و گرگ یآهسته سرش رو بلند کرد و اجازه داد چشما لئو
 :سپس گفت

 .ممتأسفم که بازم نگرانت کرد -

 .رفت و آروم شد نیچشماش از ب ییطال درخشش

 ن؟یکردیدعوا م طوریاون یچ یبود؟ برا یمشکل چ -

تو نظرش  لیدن یانداخت و چهره ریکرد و سرش رو ز یصدادار یخندهدر آخر تک کرد،ینگاهش م رهیخ هنوز
 .مجسم شد

 ...جالبه یلیخ -

 :سرش رو بلند کرد و گفت دوباره

 برات نگفتم، نه؟ یزیاز خودم چ توقچیتا حاال ه -

ازش  یخوایانگار نم یکردیرفتار م یطور شهی. همیبهم بگ یزیدرموردش چ یدوست ندار کردمیمن فکر م -
 .یبزن یحرف

 :سرش رو تکون داد و گفت لئو

 ازش حرف بزنم؟ خواستمیم دیبود، چرا با یجهنم واقع هیمن  یشخص ی. زندگیکردیدرست فکر م -

 :به خودش گرفت یلحن آروم رایساف

 .یازش حرف بزن یستیاالنم مجبور ن -

. ادیبدم م لیچرا از دن یو بفهم یاالن وقتشه تا تو هم بدون ؟یدعوامون رو بفهم لیدل یخواستینه، مگه نم -
 !بهتره؟! هه یک مبدی نشون تا ستساده رقابتهی خاطرفقط به یکنیفک م
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 :تکون داد نیرو به طرف سرش

 نمونیخاص معموال  ب رقابتهیو  میشد لیتشک یمختلف هایوجودمون از گله یوانیح یمهنی خاطر... ما بهنه -
 ...کاش بود؛ اما یباشه و ا لیتنها دل تونهیخودش م نی. امیمتفاوت یگلهوجود داره. من و اون از دو

 وقتی. بشه ترتا آروم رهگیب رو دستش خواست و انداخت اششدهبه دست مشت ینگاه رایکرد. ساف مکث
 نیتریکه از خصوص فشهیوظ»تو سرش نجوا کرد:  یشگیهم یکنه؛ اما بازم صدا فیمجبور نبود تعر دادیآزارش م

 «...ترحم نکن یالک قدرنیبده. ا حیبرات توض شیمسائل زندگ

 .شد رهیاز دستش برداشت و به صورتش خ چشم

چرا  دونمیو نم کردیبهش استفاده م شدنکینزد یبرا ایز هر بهونهو ا اومدیاز مادر من خوشش م لیپدر دن -
دارم  ادیکه به  یپدرومادرم هرچ یرابطه نیهم ی. براکنهیـانت م*ـیمادر منه که خ نیا دیرسمی نظربه شهیهم

بگه. و رو باز کنه و درمورد مادرم مزخرف  شیعنتل دهن هم عادت داشت اون یاز همون بچگ لیافتضاح بود. دن
داره همه تو  یچه حال یکنی. فکر مامبی نظرخودخواه به آشغالِ هیاگه باعث بشه  یحت کنمیمن هرگز تحمل نم

 ...پدرم که چارهی... بستیبدونن که پدرش مشخص ن یرو پسر

 .دیصورت لئو د یتو یبه خوب شدیرو م یدرموندگ

خودش ظاهر شد و « ملکه... یبرا یعال مرگشپیهی ه،یلئو سپر خوب را،ی! حاال وقتشه سافچارهی... چه بآه»
 :قلبش گذاشت و کنار گوشش زمزمه کرد ینشست. دستش رو رو رایپشت سر ساف

 .شهمی توابسته شتریب طورینیـذت به لئو هم بچشون. ا*لـ نیاز ا -

فت و لئو رو در به حرفش گوش داد و جلو ر  لیسرشار دوباره پر شده بود، با کمال م یـذت*که از لـ رایساف
 :گوشش خوند ریمنتقل شد و ز روی. ندیـوش کش*آغـ

بوده.  یکه مادرت زن خوب و پاک قتهیحق نی. ایخودتو آزار بد نیاز ا شتریب ستیالزم ن شه،یدرست م زچیهمه -
 .شهیدرست م زچی. مطمئن باش همهدونمیم نویمن ا

موهاش  یانگشتاش رو تو رایبه کمرش چنگ زد. ساف د،یبهش رس رایکه از ساف یاز احساس خوب اریاختیب لئو
به خودش اومد. داشت  راسافی موقعـلقه کرد. درست همون*رو هم دورش حـ اشگهیلغزوند و لئو دست د

 .و تعجب گشاد شدن یچشماش با نگران افتاد؟یم یداشت چه اتفاق کرد؟یم کاریچ

لئو رو گرفت و خودش  هایسرشونه. شد ترلئو محکمدست  یاما حلقه د؛یکش رونیموهاش ب یرو از ال دستش
... صورتش برافروخته ایلئو رو آروم کنه؟  خواستیرو کرد. م کارنیا یچ یاصال  برا دونستی. نمدیرو عقب کش

 .و بدنش گرم شده بود

 ...لئو -

هش رو از شده بودن با کراهت کنار رفتن. نگا دهیچیکه دورش پ ییو دستا دیخودش رو عقب کش دوباره
 .لئو منع کرد چشمای تو شدندوخته

 !: متأسفملئو



 

 
352 

 .کنترل کنه یرعادغی ـوش*آغـ احساساتش رو از اون تونستیعقب رفت و کامال  ازش فاصله گرفت، نم بازم

 ...: آ... تورایساف

 .کرد نگاهش کنه. نفسش رو رها کرد یچشمش رو باال آورد و سع مردمک

 زتمی رو وصورتتشده، بهتره دست کیتار گهی. هوا دخوبهیلیشام امشب خ یبرا یکه شکار کرد یوونحینیا -
 .هیبق شیپ میتا برگرد یکن

و دستش رو مشت  ستادیبزرگ درخت ا یلئو حرکاتش رو دنبال کرد. پشت تنه یجلوش بلند شد و چشما از
 .کرد

 .رایافس یدیدیرو به چشم م صحنهنیا دیبود. با نتونیب یاقیپسر!چه اشت یوا -

 شکلهیبه تن داشت. درواقع هربار به  شیپ یمتفاوت از دفعه یرو بلند کرد و به دختر دوخت که لباس نگاهش
دور خودش ساخت تا صداش به گوش لئو نرسه؛ سپس  یرنگی. دستش رو مشتش کرد و حباب بشدیظاهر م
 :گفت

 .با من نکن کارونیا وقتچیه گهید -

 :دیخند زیر دختر

 که خاموش بشه؟ ستین اقیاشت نیا فِ ی. حستین یکه کس اطرافنی؟ اخب چرا -

باهام نکن...  کارونیا گهیامتحان کنه. د نهیبیم یهرک یرو رو شیساختگ اقیکه اشت ستمین دختری من اون -
 !کنمیخواهش م

 .کردم دشینبود، من فقط تشد ی! ساختگ؟یساختگ اقیاشت -

 .به اشتراک بذارمش یا کسب خوامیتکرارش نکن... نم گهید -

 :رفت و لب زد کیزد و با لبخند نزد یدختر برق یچشما

 .ممنونم -

 رایشد و خطاب به ساف داریدوشش انداخته بود پد یگوزن شکار شده رو رو کهیحرف لئو درحال نیاز ا بعد
 :گفت

 .میبر ایب -

ن سرش همراه هم به راه افتادن. دختر رفت و پس از تکو نیاز ب رایبا بازشدن مشت ساف رنگیب یهاله اون
 ممنون بود؟ یچ ی. براشدیآخرش تو ذهنش تکرار م یشده بود و جمله دیناپد

و  دچرخی تادو اون سمتبه شونآتش برپا شده بود و دورش نشسته بودن. سر همه دن،رسی هابه بچه یوقت
 .دست به کار شدن ذیشام لذ هی کردنآماده یابرگردوند، همه بر  شآتی طرفکه دوباره سرش رو به لیاز دن ریغ

*** 
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. رنیبودن تا سهمشون رو از غذا بگ ستادهیبه دوصف ا فیپاره و کهنه و کث یالغر و خسته با لباسا هایبرده
 .شده بود حالبی و زرد شونو چهره رنگ،بی و خشک هاشونـب*لـ که بودن خسته قدرهمه اون

غذا  میتقس یکه برا یبدن. سرباز ییبودن تا به اطراف روشنا ستادهیطرف صفا افروزان دو یبا مشعال نگهبانا
سوپ  گید یرو تو مانهیخودش رو پوشونده بود تا سرما در بدنش نفوذ نکنه، خم شد و پ یبود، حساب ستادهیا

 ایژنده یو تنها پارچه دیلرزیکه از سرما به خودش م ختیظرف مرد مقابلش ر یبرنج فرو کرد و محتواش رو تو
 :گفت مرد اما کرد؛ دراز طرفشکه مسئول دادن نون به هرنفر بود، سهمش رو به یبه تن کرده بود. سرباز بعد

 نیو ا ادیگرفتنش ب یبرا تونهیشده، نم ضیاون بارداره و مر د؛یقربان، لطفا  سهم همسرم رو هم به من بد -
 .ستهیهمه با

 :و گفت ستادیبا اخم صاف ا سرباز

 ...دوبرابر شد هشیکار هم نرفته؟ پس تنب یامروز برا یعنی؟یچ -

 :گفت تیسپس با عصبان زه،یو باعث شد نصف سوپ بر دیسوپ رو از دستش کش ظرف

سرکار؛ وگرنه مجازات  ادیب دی. برو گمشو! فردا هم بادیخورنمی غذا تنبلت زن امشبم نه خودت و نه اون -
 .رمیگیبراش درنظر م تریسخت

 :چشماش گشاد شده بود گفت کهیدرحال ده،یستر  مرد

... دیبهم غذا بد کنمی... خواهش مادیکار ب یبرا تونستیشده، نم ماری! اون بارداره، بکنمیقربان... خواهش م -
 ...خواهش

 .افتاد نیزم یرو یو اون هم که توان مقامت نداشت، به راحت دیبه صورتش کوب یداغ و سوپ یمانهیبا پ سرباز

 !کنم کاریبا خودت و زنت چ دونمیم یفتم برو گمشو، اگه بازم حرف بزنگ -

 .رفت و شد بلند لرزلرزان و برداشت خواهش از دست قبل از ترناتوان مرد

بود، رفتن مرد رو دنبال کرد. نونش رو هم گرفت و بعد از  دهیکه نوبت به غذاگرفتنش رس یزن یصف کنار یتو
 :رفت مرد طرفبه هاش،چرک دور شونه و ایقهوه بافتنی کردنمحکم

 .سایوا -

 :گفت و گرفت سمتشسوپ رو با قرص نون به یشد. کاسه رهیزن خ فیبرگشت و به صورت کث مرد

 .ستمیکن و بخور، من گرسنه ن میرو با زنت تقس نایا ایب -

 .گرفت رو کاسه هاشـب*لـ روی نشسته رنگظرف و زن چرخوند و با لبخند کم نیمردد نگاهش رو ب مرد

انداخت و  نیزم یسربازِ مسئول سوپ، کاسه رو رو نیخشمگ یضربه ره،یکاسه رو کامال  از زن بگ نکهیاز ا شیپ
 شدستیانداخت. با چوب نیزم یهردو رو رو یبعد هایو ضربه ختیمردم ر یاز قدما شدهیگِل یبرفا یغذا رو رو

 :زن رو نشونه گرفت و گفت
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 ؟یکنیواسه من ترحم مه، *ز*ر*تو زَنَک ه -

شده  رهی. همه با ترس و وحشت بهشون خدنیچیپیبه زن و اونا از درد به خودشون م یکیو  زدیبه مرد م یکی
 .نداشت یجرئت انجام کار کسچی. هدادنمی گوش هاشونناله یبودن و به صدا

 :گفت تیبا عصبان زد،می نفسنفس کهیو درحال دیدست از زدن کش چندلحظه

و دستورات  نیاز قوان یچیسرپ شهیم تونحالی وقت. اوننیشیتموم شبو تا صبح به ستون وسط قرارگاه بسته م -
 .داره یچه مجازات یاحترامیو ب

 نیزم یرو از رو یزن از غفلتش استفاده کرد، سنگ اره؛یرو باال برد تا بر بدن مرد فرود ب شدستیچوب دوباره
ِ  سمتچنگ زد و با تموم قدرت به عقب  یو به سرش گرفت و قدمر دستش کنانناله اون و کرد پرت سرباز سر

انگشتاش  یبود و خون از ال جیگ ربهض شدت از هنوز. برد حمله طرفشبلند شد و به نیزم یرفت. سپس از رو
ما ا دن؛یکمک جلو رفتن و زن رو عقب کش یبرا گهیراه گرفته بود و نتونست در برابرش مقاومت کنه. دوسرباز د

 :گفت آلودبود، صداش رو بلند کرد و خشم دهیاون که فرصت رو مناسب د

 رایساف مونه،ینم جورینیا شهی. همشدنهکهتیکهتی تونهمه اقتی... لیعوض یـرومزاده. ظالما*حـ یکثافتا -
. نکردی قطع رو پسرم سر شما که طور. همونکنهیو سرش رو قطع م کشهمی رو فطرتپست آشغال لرداون
 !نداشت. لعنت بهتون گناهیچیمن ه یاِد

به انفجارش نمونده بود،  یزیشده بود. مسئول سوپ که چ لتبدی خراشگوش یغایبه ج ادیاز فر جمالتش
 :گفت صدایی که برد هجوم طرفشبه

 .هیکاف -

 و کرد جوروخودش رو جمع عیسر تریپ دنی. با داومدیهمچنان خون م شیشونیپ ی. از باالدیصدا چرخ طرفبه
 :با دست اشاره کرد و گفت ترپی. شد خم

 .برو عقب -

 .کرد و عقب رفت اطاعت

 چه خبر شده؟ نمیبگو بب -

 :سپر کرد و جواب داد نهسی بود، شده ترسوپ که حاال از قبل شجاع مسئول

امروز  یضیمر و یحاملگ یکردن. زنِ اون مرد هم به بهونه یچیدونفر گستاخانه از دستورات سرپ نیسرورم! ا -
 .کار نرفته یبرا

 :دیزنِ پشت سرش با سر اشاره کرد و پرس به

 بال رو سرت آورده؟ نیاون ا -

 .بله قربان -

 !ازش تشکر کنم دیبا -



 

 
355 

 .سر بلند کرد متعجب

 ده؟یبه خودش استراحت م خوادیو هرکس نم رهیسر کار م خوادیکه هرکس م نیکنیم یچه غلط نجایشما ا -
 چندنفرن؟ دیتا بفهم دیکنینم ونشیمگه بررس

 :به لکنت افتاد زبونش

 .کرده سربهچطور ما رو دست دونمی. نممیکنیم یقـ... قربان ا... البته که بررس -

 :دیلرزمی سرما و ترس از که مرد سمترو کرد به تریپ

 زن تو بوده؟ -

 :گذاشت نیزم یرو و کرد خم رو اشبرهنه یبر وجودش غالب شد و زانوها یشتریب ترس

 !دشیببخش کنمی. خواهش مگذرونهیرو م شیآخر باردار یماها ماره،یب یلیاون خ جنابیعال -

 :رو گرفته بودن گفت یکه مادر اِد ییبه التماسش به سربازا توجهیب

 .دشیاریب دیبر -

 .کردن و رفتن میتعظ سربازا

 :کرد نگاهش زدهوحشت یبا چشما مرد

 ...مارهی! اون بکنمی... التماس مکنمیلتماستون ما جناب،یعا... عال -

 :دیرو به دهنش کوب رشیغالف شمش یانتها تیبا عصبان تریپ

 !خفه شو -

 :رفت اِدی مادر طرفبه سپس. داد دست از رو زدنشد و توان حرف یخون از دهنش جار هایقطره

 ؟یگفتیم یخب، تو ادامه بده. چ -

 :چشماش نگاه کرد و گفتهمچنان با نفرت به  یاِد مادر

. شوهرم نیمنو نابود کرد زندگی شماها ندارم، دادنازدست یبرا یچیمن ه ؟یعوض ترسمیازت م یفکر کرد -
رو از تنش جدا  کمکوچی پسر سر فطرت. اون ادوارد پستنینکرد غلطیچیجون داد و شما ه یماریاز شدت ب

ـانت *ـیکه به پدرت هم خ یـائن*خـ هی! تو تریعنت به تو پ. لدیکشیازمون کار م وونیح هیکرد و هرروز مثل 
 شیروزیاالنم پ نیهم ن،یکنیم سیاز ترس خودتون رو خ نیاشتباه بود. شماها دار رای. باورنداشتنِ سافیکرد
 .نمیبیرو م

 :کرد و ادامه داد ایخنده

 ...لرد هم داره از ترس یحت -
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. کرد پرت عقب سمتگلوش و سرش رو به ریز دیکوب ریشمش یجمالتش رو تحمل نکرد و با دسته گهید تریپ
 .دیننال ایذره یدهنش حس کرد؛ اما حت توی رو خون طعم

آوردن زن حامله رفته بودن، با دست پر برگشتن.  یکه برا یی. اونارنیسر به سربازا اشاره کرد تا دستاشو بگ با
 انجام فکر تا گرفتن ترشوهرش رو محکم دستای هبانانگ. نداشت رو قدماش برداشتنتوان محکم یحت چارهیزن ب
 سمتبه شوهرش به اعتنایب تری. پدادیم مهبه سرش نزنه، و اون با همون فک شکسته به التماساش ادا کاری
 :گفت زیآمتمسخر سپس. کرد طلب رو خنجرش سوپ مسئول به خطاب و کرد دراز رو دستش. رفت باردار زن

 !ن؟یکنیهم م دمثلیکه تول نیواردیام قدرنیواقعا  ا -

 .اون گم شد هایقهقهه نیشوهرش ب یسر داد و صدا ایخنده

 !دی... رحم کندیرحم کن کنم،یسرورم، خواهش م -

 :نگاه از روبروش نگرفت تریپ

 ...چه خبره نجایا نیبب ؟یارزش دار قدرنیتو واقعا  ا کنه؟یچطور التماس م ینیبیم -

 .ره کرددست به اطراف اشا با

 :گفت حالیو ملتمسانه اما ب دهترسی زن. گذاشت اششکم برآمده یخنجرش رو رو سر

 ...نیکه... بخوا یهرکار ن،باشی نداشته مبه بچه ینه... کار -

 .کرده. به خودت نگاه کن رتپذیبیآس قدرنیتو رو از کار انداخته و ا داشتن،دهیفا جایبرده کوچولو به نیا -

 ...نیاومدنش جبران... ه ایکه بعد از به دن خورمیقسم مقربان...  -

 .دیخنجر خون گرم فواره زد و نفسش رو بند آورد. شوهرش تقال کرد و عربده کش یزیفرورفتن ت با

 اونایی زدنپس یشوهرش رو که از شدت ضعف قوا نیزن رو گرفتن تا سقوط نکنه، همچن بازوی ترمحکم سربازا
 .بودن نداشت رو که دستاش رو گرفته

 !یندار ارزشی چندان هم تو... نظرمبه -

 لیبا کمال م تریسر پ ی. مسئول سوپ با اشارهدیکش رونیسنگدالنه خنجر رو تا دسته فرو برد و ب سپس
 یغایج یصدا یو شوهرش رو از پا درآورد. مردم شوکه و مبهوت مونده بودن و گاه دیکش رونیرو ب رشیشمش

 سمتبرد و با تمام توان به فرواز قبل دوباره خنجر رو  تررحمیب تری. و پشدیم دهنیش وکناراز گوشه فیضع
ساخته بود  تریکه پ ایهم رو گرفتن، صحنه یشد و تعداد شتریبلندتر و ب دفعهنیا غایج ی. صدادیکش نپایی

 .اومدیبرنم ینداشت و تحملش از هرکس دنید

 .فتهیب نیزم یاوق زد و باالخره سربازا رهاش کردن تا رودر شکم نداشت، چندبار  یبار گهیکه د یزن

 :کرد و گفت یحیمنزجرش نگاه کرد. اخم مل یو به چشما ستادیبود. روبروش ا ینوبت مادر اِد حاال

 تو رو زنده گذاشت؟ یچ یادوارد برا ارم،یسر در نم زیچ هیاز  -



 

 
357 

 :ختبا نفرت به صورتش تف اندا اِدی مادر اش،جمله شدنتموم با

 !االن منو بکش نیمنو بکش! هم -

 :و کنار گوشش گفت دیبه صورتش کش یبا دست آزادش دست تریاز بدن اون عبور کرد. پ بارنیخنجر ا یغهیت

 !کنهیرو درست نم یزیچ نیا یول مونم؛یراستش من واقعا  پش -

 :زا گفتچرخوند و خطاب به سربا هیبق یسپس نگاهش رو رو فته،یب نیزم یداد تا رو هلش

 .دیجمعشون کن -

از  اثریچیتا ه دیصورتش کش یکف دستش رو محکم رو گهید بارهیگرفت و پشت به همه به راه افتاد.  رو
 :لب زمزمه کرد ریپوستش نمونه و ز روی زناون دهنآب

 !دیآشغال کهتیهی تونهمه -

*** 

 یصدادارش همراه با بخارا هایس. نفختفروری هاشگونه یسرخش رو ناگهان باز کرد و اشک رو یچشما
که  درختایی تجمع. داد سر هقگرفت و هق دهیرو ناد اشنهیس ی. سوزش دائمشدیتو هوا پخش م درنگیسف

اشکِ  یاز پشت حلقه اومدن،می نظرمنجمد به مترینشسته روشون در ارتفاع حدود ده یاز شدت سرما و برفا
 نکهیاز ا نانیداد و دستاش رو مشت کرد و با اطم هیدرخت تک یتنه. سرش رو به دنیرسمی نظرچشماش تار به

 .ادامه داد اشهیراحت به گر ان،نمی سراغش هااز بچه کدومچیه

آرامش رو بهش  تونستنمی سرو، درختِ  از ارتفاعاون یسرد تو میاول صبح و وزش نس یتازه یهوا یحت
 .بود حالبه همون یبرگردونه. مدت

 یقرار داد. چشماش رو رو ریرو تحت تأث رایکرد و قدرتش تموم ذرات وجود ساف دنیع به درخشحلقه شرو نینگ
 .دیکش یقیهم گذاشت و نفس عم

 ان؟سوزیدل یملکه نیچن قیال نیمردم کدوم سرزم -

ِ نیا یناگهان حضور  رو اش. نگاه درموندهدیترسیو مثل قبل نم شدیم عادی براش داشت کمکم  بیعج دختر
 .داد سوق طرفشبه

 .دادیشاخه نشسته و پاهاش رو تو هوا تکون م ییقسمت انتها یرو رایجلوتر از ساف یکم

 .شنیاونا دارن شکنجه م -

. فشار مشتش رو کردیخودش رو کنترل م سختیتحمل بودن و به رقابلیبود براش غ دهیکه د هاییصحنه
 :رخوشانه گفتس شیناراحت زانیبه م توجهیداد؛ اما دختر ب شیافزا

 .یترسو ازم گرفت نی. ممنون که اترسمیاز ارتفاع نم گهدی تو خاطربه -

 :کالفه و ناراحت دستش رو تو موهاش فرو برد رایساف
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 !تنهام بذار -

 :کرد و ادامه داد یمکث

 .یترسینم یاز بلند گهیکه د ستیبرام مهم ن ؟یگیو تو از نابودشدن ترست م گممی مردم شدنمن از شکنجه -

 :ستادیشاخه ا یرو یباورنکردن یبه لب نشوند و برخاستنش رو تماشا کرد. با تعادل یقیلبخند عم دختر

 .هم اشتباهه شتریب روزهی ی. حتمیفتیزودتر راه ب دیبا م،یوقت رو تلف کن دینبا -

رده بود. لبخند خوب تعادلش رو حفظ ک رایدختر مقابلش قرار گرفت. اونم مثل ساف یاز چشم به هم زدن کمتر
 :زد و آهسته گفت نماییدندون

 .دوننیقدر تو رو م شتریب یروزیعذاب بکشن بعد از پ شتریب ی...اونا هرچزمیآروم باش عز -

قفل کرد.  رایساف یرو باال آورد، دست راست خودش رو هم؛ سپس انگشتاش رو تو انگشتا رایراست ساف دست
حس کرد. نگاهش رو از  یرو به راحت ادشیزیلیخ یانرژ رایشدن و ساف ختهیقدرت سرخ و سبز باهم آم
 .دختر دوخت یدستاشون گرفت و به چشما

و  یارتش بزرگ و قدرتمند دار هی ،یبا خودت متحد کرد زدویکمتر از دوماه چندتا ا ،یکنیتو اصال  وقت تلف نم -
 شتریب دیکه باورت نکردن با یی. آدماهیمعنیب اتی. نگرانیرفت شیخوب پ یلیاالن خ نی. تا همیقو یاژدها هی

 کدومشونچیکه ه ی. کاریدیبراشون انجام م یبزرگ کارهچ یوجود درک کنن که تو دار یبا همه دیمنتظر بمونن، با
 .جرئتشو نداشتن

 .منتقل شد یشتریب یانرژ

 ؟یکنیتو بهم کمک م -

 ی. تا وقتیکن دایرو پ ششیتا گنجا یصبر کن دیط بامال توئه. فق قدرتنی. اارتیالبته... من مال توام و در اخت -
 .بهت بدمش تونمینم یشیم زدهجانیه طورنیا هزارمشکیو فقط با  یکه بااحساس

 :لبخند زد و گفت ارادهیب رایساف

 هزارمش؟کی -

 .... قلبت رو سخت کنیکن دایپ ششوگنجای تا کن ترآره، قلب رتو سخت -

 .دیرسمی نظربه راضی اشاشت، چهرهعقب گذ ی.حرف قدمنیاز ا بعد

 .گفتم یفراموش نکن بهت چ -

 سمت. سپس دستاش رو از دوطرف گشود و خودش رو بهدیخند زیسرخش رو با زبون تر کرد و ر هایـب*لـ
 .رها کرد نزمی

 .موند و بعد نگاهش رو به حلقه سپرد رهیخ شیخال یبه جا چندلحظه

 حلقه واقعا  چقدر قدرت داشت؟ نیا
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*** 

و نفس گرمش به شکل  دیکشیخرناسه م کهیداشت درحال دیسف یسرش موها یکه رو یو بزرگ اهیس گرگ
 شدیآورد. با هرقدم م نییسرعتش رو پا ترشدنکیبا نزد اومد،یم رونیب دشیو سف زیت یدوندونا یبخار از ال
 .شکل داد رییغلئو تبعد به  یبرد. کم یپ شیو به قدرت بدن دیتوانمند کتفش رو د یاستخوونا

بهش انداخت و باز هم  ینگاه یرچشمیز کرد،یم زیچوب رو ت هیسر  یبود و با خنجر ستادهیا کهیدرحال لیدن
 .کردیم ییصورتش خودنما طرفهیاز لئو خورده بود  روزیکه د ایبه کارش مشغول شد. رد قرمز ضربه

 :تازه کرد گفت ینفس نکهیبعد از ا لئو

 .کهیبود، رودخونه نزد حدسمون درست -

 :و تام ادامه داد ویبه آنتون رو

 ست؟آماده -

ساخته بودن بهش نشون دادن. جلوتر  یناتال ییجادو یرو که با چوب و طنابا سازیدست یو تام تورا ویآنتون
 یلهیبهشون انداخت، هرکدومشون از دوتا چوب ساخته شده بودن که به وس ی. نگاهرهیرفت تا از دستشون بگ

 .شدنیتورا به هم متصل م

 عالقه داره؟ یریگیبه ماه یو ک -

 :بلند کرد و گفت میتسل یدستاش رو به نشونه یناتال

 !وجهچیبه ه -

 :و گفت دیاز نوک چوب خراش تریکلفت یفشار تراشه یبا کم لیدن

 !یبد یبه خودت سخت کمهی ستیقصر بد ن یتو دنخوابی و خوردن همه بعد از اون -

 :دیبهش انداخت و پرس یعصب ینگاه لئو

 ؟یگفت یچ -

مانع  یبره که ناتال لدنی طرفنگاهش کرد. خواست به یرچشمیزد و ز یلبخند پهن ترکردنشیعصب یبرا لیدن و
 :شد

 .ی. بهتره برکنمیلئو، خواهش م -

 .برداشت قدم رودخونه سمتآروم کرد و به یخودش رو کم یحرف ناتال با

 .لئو -

 :گفت رفتیم کینزد کهیاومد و درحال رونیب ایپشت ناد از رایساف

 .امیصبر کن، منم م -
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 .ستادیانداخت و کنار لئو ا لیبه دن یمعنادار نگاه

 .سرده یلیآب رودخونه خ ؟یمطمئن -

 :رو از دستش گرفت یریگیماه یاز تورا یکیزد و  ییبایز لبخند

 ؟گرفتی کممنو دست -

 ترکردنیبا طوالن یتالش کرد نتونست بفهمه و حت یکرده بود که لئو هرچ رییتغ رایساف یچشما یتو یزیچ
 .نشد رشیدستگ یزینگاهش هم چ

 م؟یبر -

 .آره -

 .هم به راه افتادن همراه

 :رفت و گفت لدنی سمتناراحت به یبعد ناتال یکم

 اد؟یدهنت در ماز  یچ یفهمی. اصال  مهیانصافی. حرفات بیدیمنطقت رو از دست م یتو واقعا  دار -

 :جواب داد یبا همون حالت قبل لیدن

 ؟یشروع کن حتاتویدوباره نص یخوایشده؟ م یباز چ -

 :به تأسف تکون داد یسر یناتال

 .مثل تو کنم یکی خرج رو مدوستانه یاسوزیدل دی... ادامه بده، حق با توئه، نباخبیلیخ -

 .رو گرفت و تنهاش گذاشت دانهیناام یلنبود و ناتا انینما لیدن یچهره یتو یرییتغ هنوزم

 هایـب*لـ یکه رو یبه لبخند رهی. خدادینشون م باتریرو ز ایگهیدوروبرشون هررنگ د یبرفا دیسف ینهیزم
 :دیزد و پرس یجا خوش کرده بود لبخند رایساف

 .یخوشحال یلیامروز خ نکهیمثل ا -

 ؟یچرا؟ دوست ندار -

 .دیآروم خند و

 .یدونیخودت بهتر م معلومه که نه. -

 :رو که در دست داشت باال آورد و گفت یتور رایساف

 بود؟ یک یدهیچقدر جالبه. ا -

 .ویآنتون -

 .بهش نیهوم... آفر -
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 .گذاشتن یشنالشون رو درآوردن و کنار دن،یبه رودخونه رس یوقت

 م؟یکن کاریچ دیخب، با -

 .ریبگ ادینگاه کن و  -

 نظربه سرد شدتکه تو ساحل نشسته بود به ییزالل و شفافش با وجود برفا رود قدم برداشت. آب طرفبه
کف رودخونه رو  شدیم راحتی به که بود زالل قدرآب گذاشت و جلو رفت. آب اون ی. قدم اول رو تودیرسمی
 .دید

 !جلو نرو ادیز -

 .نگران نباش -

 .لئو هکافی جاآب تنده، تا همون انیجر -

 :رو به داخل آب داد اشرهیاه خزد و نگ یلبخند لئو

 .نگران شهیهم یرایباشه... ساف -

در  د؛یرو د آبزی موجودات شدن، اون ترکینزد یکرد. وقت نیکم ایماه یآب فرو برد و برا یتور رو تو تموم
بودن به رو که تو دام افتاده  یایو دوماه دیتور رو باال کش یناگهان حرکتهیقرار گرفت و تو  یشتربی باشآماده

 :خوشحال گفت رایانداخت. ساف رایساف یپا یساحل، درست جلو

 شکارچیهیواقعا   [لئو به خنده افتاد.]! یتونیهم م یریبگ یبا دست ماه یواو! فکر کنم اگر مثل خرسا بخوا -
 !یمحشر

 :با سر اشاره کرد رایکه خنده به لب داشت، خطاب به ساف طورهمون

 .ایب -

 .کرد کمکش برداشتنقدم یدستش رو دراز کرد و برا عیوارد آب سرد شد. لئو سر طایرفت و بااحت جلو

 !من، چقدر آبش سرده یخدا -

برداشت و کمرش رو در  زیبه جلو برداشت؛ اما پاش از لغزش سنگ کف رودخونه خم شد. لئو خ ایگهید قدم
 .بر گرفت

 .مواظب باش -

 :دیبازوش رو محکم چسب رایساف

 !اوه -

 .شد رهیخ رفتیآب م یکه رو شیریگیبه تور ماه یدیو با ناام دی. لئو هم خندستادیو کنارش ا دیخند سپس

 .میرو از دست داد شیکی -
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 .میدار یکیهنوز  -

 .حاال نوبت توئه -

 :به صورتش گفت رهیخ رایساف

 .ریبگ نویدارم، ا گهید روشهینه... من  -

 .رو ازش گرفت تور

 .بکنش تو آب -

تور به حرکت درآورد. چندلحظه  یآب، باال یخم شد و دست راستش رو تو رایگفت انجام داد. ساف رو که یکار
 .کنن بارونشبوسه خواستنیجمع شدن و انگار م راسافی دست دور و اومدن سمتشونبه ایبعد ماه

 :بهش کرد رو انمدندون لبخندهیبا  رایسوق داد. ساف راسافی سمتگرفت و آروم به اینگاهش رو از ماه لئو

 .رنیاز دستم غذا بگ خوانیانگار م کنن؟یم کاریچ ینیبی. مباستیز یلیخ -

 یرهتی نگاه. انداخت تپش به رو قلبش و برداشت هاشـب*لـ از آهسته رو لبخند مقابلش دارو تب رهیت یچشما
 .و نگاهش رو گرفت. آب دهنش رو فرو داد دیطول نکش ادیلئو تموم صورتش رو از نظر گذروند؛ اما ز

 .رونیب اریدستتو از آب ب -

 یتو عیسر یو با حرکت رهیبه دام افتاده رو بگ چهارماهیِ  داد اجازه و کرد خارج حرفش با رو اشِسرشده دست
 .دنیپریباال م یکه هنوز در طلب آب گاه یقبل یایساحل بندازدشون، کنار ماه

 :چرخوند خودش سمتدستش رو گرفت و به رایساف

 !لئو -

 هی. کالفه و ناراحت رو گرفت و به درخت تککردیپناه گرفته و تماشا م یپشت درخت لیبا فاصله از اونا، دن یکم
 .دیگردنش کش یرو یداد. دست

 دنشونیبه شن ایعالقه اون تیتو موقع یکه احتماال  کس ییحرفا یالبته برا د؛یشنیرو واضح م رایساف یصدا
 .نداشت

 .بهت بگم یزچیهی خوامیم -

 .دیکشیفقط نفس م لئو

 .داد هیزمخت درخت تک یداشت؟ دستش رو کنار بدنش رها کرد و سرش رو به تنه دنیجز شن ایچاره چه

که بگم هنوز کامال  باورم نشده دوباره دارمت! هنوز انگار... دارم خواب  ادبی نظرمسخره به دیشا دونمیم -
 .نمیبیم

 :دزد و ادامه دا ایخندهتک
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 گهی. دیافتاد تنهام نذار یاما لطفا ...دوباره بهم قول بده که هر اتفاق ؛یستین قولیاصال آدم خوش دونمیم -
 ؟یقول رو بهم بد نیا شهیبه سرت نزنه. م کردنیهرگز، فکر فداکار

 ؟یخوایکه م هیقول نیو تماشا کنم؟ ا سمیوا گوشههی یتو خطر یوقت یخوایازم م -

 ...آره -

 :پوزخند زد لئو

 ...رایساف -

 ...آره، آره-

 :لرزون شد و ادامه داد نفساش

 راهنیکه خودم خواستم. خودم خواستم قدم تو ا هیزیکنه، چ دمیتهد ی. عقب بمون. هرخطرخوامیرو م نیهم -
ات نج دیاسارتن با یکه تو یمردم فته،یواسه من ب یچه اتفاق ستیبذارم و قبلش خودم رو آماده کردم. مهم ن

 نسرزمیداشت، تو اون دهیعق شاهکیفردر که طورچقدر اوضاعشون بدتر شده لئو! همون یدونیکنن. تو نم دایپ
 .باشه ایبردهچیه دینبا

 اسفناک وضع کردنتموم نشی. اولرایخودمو داشتم ساف لیباهات همراه شدم دال یصبر کن. منم وقت لحظههی -
 !مراقبت از تو نشتریمهم و بود مردم

 ...... منتونمیلئو... من نم -

گوشه  هیازم نخواه که  یول خورم؛یقسم م ذارمیتنهات نم وقتچیقبوله. ه دمیمن بهت قول م خبیلیخ -
 .و تماشا کنم سمیوا

 یآهسته به قفسه ایاز سماجت لئو ضربه یملتهب شده بود و عصبان هیاز گر رایساف یو چشما ینبی و هاـب*لـ
 :عقب بره یو باعث شد کم دیکوب اشنهیس

 ...خوامیمن نم ؟یمتوجه ش یخوایچرا نم -

 :به موهاش نشوند و زمزمه کرد یـوسه ا*. بـدیـوش کش*دستش رو دورش انداخت و سرش رو در آغـ لئو

 .یستیتو ن لشیانجام بدم صرفا  دل یتمومش کن. مطمئن باش هرکار گهید -

 :درخت پنهان شد دوباره نگاه ازشون برداشت و پشت لیدن

 !یلعنت -

 کردیم یلجباز نیاز ا شتریداشت اونجا بمونه؟ چرا ب یلی. اصال  چه دلگرفتیبه رفتن م میداشت تصم کمکم
 .بهتر از خودش یواقف بود؟ حت رایکامال  به احساسات ساف یوقت
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 رایساف غیج یکه صدا رفتیم شیرفتن برداشته بود در هوا پ یکه برا یقدم نیاز درخت برداشت، هنوز اول هیتک
و  عیسر انی. حدسش درست بود و جرادیب رونبی درخت پشت از زدهآب باعث شد وحشت یو افتادنشون تو

 :و داد زد ددوی رودخونه سمتبه زده. شتاببردیخشن آب هردوشون رو با خودش م

 !رایساف -

 یو تو زدمی وپاه و به گوشش برسه. دستازش عبور کن لیدن یبود که صدا یآب قدرتمندتر از اون انیجر یصدا
و  دنیچرخیو بزرگ مقابلش م کیکوچ حبابای. کرد منقبض رو بدنش و بود سرد شدت. آب بهرفتیآب فرو م

رودخونه اون رو مثل  انیجر اماآب اومد؛  یچندلحظه رو یبرا ادینفس نداشت. با تالش ز یبرا هواییچیه
 .غلتوندیو م بردیجلو م اومدنیـص درم*که کَفِش به رقـ ییسنگا

. کردیهوا تقال م ایذره یو برا دادیرو قورت م یادی. آب زدادیبه اطراف حرکت م یزیگرفتن هرچ یرو برا دستش
 کیکه نزد ییاز درختا یکی هایشهری کردناحساس محض. بهشدیرودخونه افزوده م بیسرعت و ش جیبه تدر

 .دادیـع هوا رو فرو م*کرد و با ولـی. سرفه مدیو خودش رو باال کش بود، محکم گرفتش دهییرودخونه رو

 ...لئو -

 :کرد و دوباره صدا زد گهیبلند د یچندسرفه

 !لئو -

 :درسی زناننفسنفس لیدن

 .رونیب ارمتی... خودتو محکم نگه دار. االن مرایساف -

 :تو گف دیدرخت خودش رو باالتر کش یشهیبه کمک ر دنشیبا د رایساف

 .کن، آب بردش. زود باش داینه... لئو رو پ -

 .دیآب دو انیبچسبه؛ پس در جهت جر شهریبه اون شتریب یکم تونستینگاهش کرد، م چندلحظه

 ذرهانگار که ذره کرد؛می ترسخت براش هرلحظه رو کردنآب، حرکت یآب داد. سرما انینگاهش رو به جر رایساف
 .شدمی منجمد

 «.کنکن...کمکم  کمکم»

 دیرفت و لئو رو د نیآب براش از ب یرو شکافت، شکست نور تو رایرنگ داد. تصو رییبه سبز تغ یاز آب چشماش
 .شهمی دور سرعتکه چندمتر جلوتر داره به

 سمتلئو به دنیشد و به پرواز دراومد. چنگاالش رو آماده کرد و با د لیتبد یبه عقاب بزرگ دنیدو نیدر ح لیدن
از  ترنیرو به چنگال گرفت و بال زد. سنگ اشقهیپشت  د،یسرش رس یباال نکهای محضت؛ بهگرف زیخ نپایی

 .انتظارش بود

 جادیا یبخار کم شیکوتاه و سطح ی. نفسادیبرفا دراز کش یخودش رو به ساحل کشوند و رو یحالیبا ب رایساف
 .رفتنیو به هوا م کردنیم
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رها کرد. دوباره به  نیزم یو سمت ساحل رفت و لئو رو رو دی کشبا تموم توانش بال زد، خودش رو باال لیدن
سر لئو نشست و  یباال را،یساف دندی و رود طرفگذرا به اون یبرگشت و بعد از انداختن نگاه شیشکل انسان

 :دیکوب صورتشصورتش رو کنار زد و چندبار به  یرو دهیچسب یبه کمر خوابوندش، موها

 .چشماتو باز کن ،یلئو؟ ه -

 .دهیم یلئو خم شده و بهش نفس مصنوع یکه رو دیآهسته برخاست. د لیدن یصدا دنیشن با

شده و  نیرود، بدنش کرخت و سنگ سردیلیآبِ خ ریو بدنش به لرز افتاده بود و از تأث دیچکیاز موهاش م آب
 .بردآب فرو  توی رو دستش و شد خم رود طرفبه یقبل حرکت کنه؛ اما کم یبه راحت تونستینم

 گذشت روش از تلوتلوخوران سپس. شد وصل رود سر به اون خیاز جنس  یاز دستش به آب منتقل و پُل سرما
 .کردیهمچنان کارش رو تکرار م لیسر لئو رسوند. دن باالی رو خودش و

 شه؟یچرا بلند نم -

 .ستنگران نباش، زنده -

رو که خورده بود باال  یآب یهمه کنانکون خورد و سرفهرفت تا هوا رو وارد دهنش کنه که باالخره ت نییپا دوباره
 .آورد

 !گفته بودم چندتا جون داره [لبخند زد]خب...  -

 .زد لیبه حرف دن یو لبخند دیکش یاز آسودگ ینفس رایساف

 :بلند شد رایکه گذشت، آهسته و با کمک ساف یکم

 تو حالت خوبه؟ را،یساف -

 :که گفت دیکش رایساف یزدهخیبه صورت  یدست

 .آره خوبم. نگران نباش -

که شنال رو نگه داشته بود  یی. با دستادیطول نکش ادیبرخاست و رفت؛ اما برگشتنش ز حرفیب لیدن
 .چهبپی هاششد تا شنلش رو دور شونه کینزد رایسرش انداخت و به ساف روی رو لئو شنل. اومد سمتشونبه

تأسف تکون  یبه نشونه یسر رایانداخت و ساف لیبه دن آلودیسرش برداشت و نگاه حرص یشنل رو از رو لئو
 .داد و آروم تشکر کرد

 .ارمیرو م ایمن ماه د،یشما برگرد -

 .یباشه. بازم ممنونم دن -

 .هلش داد و رفت کمی لئو سمتبلندشدن کمک کرد، سپس به یبرا رایساف به

 !یدن -
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 بله؟ -

 .میشد حسابیباهم ب گهیاالن د -

 :و گفت دیبه گردنش کش یلبخند زد، دست دادیسرش رو تکون م کهیدرحال لیدن

 !نه کامال   -

 .کردنیپشت درختا گم شد هردو نگاهش م یو تا وقت رفت

 بود؟ یمنظورش چ -

 :خوب متوجه شده بود گفت یلیرو خ لیو منظور دن کردمی ترمحکم هاششنلش رو دور شونه کهیدرحال رایساف

 .دونمینم -

 :دیگذشت و به پوستش رس یو گرماش از شنل پشم دیچیئو دورش پل یدستا

 .یزنیم خی یدار م،یبر -

 .کنهیعمل نم سیلباس خ یرو ییجادو یحلقه -

 :گفت و کرد وارد هاشبه شونه یفشار

 .یگرمت کنم؛ درست مثل دن تونمینگران نباش، من م -

فرو رفته بود. پوست  لدنی ـوش*آغـ در شدنگرم یبرا نهیاشاره کرد که کنار شوم لیدن یکلبه توی روز به اون و
موضوع  ایو با جمله دیاز شدت سرما کش یو لرزان قیسرش پنهان کرد. نفس عم انداختننپایی با رو اشگرگرفته

 :داد رییرو تغ

 .ارمیفاجعه به بار ب هیبود  کیمتأسفم لئو. نزد -

 ؟یسرزنش کنخودتو  یخودیب یخوایتو نبود، چرا م ریتقص -

 :سرش رو بلند کرد و گفت رایساف

 .کردمیتند رودخونه سر صحبتو باز م انیتو جر دینبا -

 :نشوند شیـشون*ـیپ یرو یگرم یـوسه*خم شد و بـ لئو

 .بهش فکر نکن گهید -

بود ن اتفاقهی دونستیاندخت. خوب م ریو آهسته دوباره سرش رو ز ومدنی وجودبه راسافی وحالتو حس یرییتغ
انگار از خود  کهیمخاطب قرارش داد و درحال کنانخیکه توب دیشنیگوشش م توی رو دختر اون یو هنوز صدا

 .آب افتاد یتو همراهشلئو رو لغزوند و خودش هم  یپا ریسنگ ز ارادهیشده بود، ب خودیب

 «...یکنیم و التماس یزیریپسر اشک م نیا یجلو طورینیا ینصف روز هم نگذشته و دار هنوز»
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دست خودش نبود. سرش رو آهسته به اطراف تکون داد تا از فکرش  کرد،یم دایصداش پ دنیکه با شن یحس
 .دیرسنمی نظربه یخارج شه؛ اما کار راحت

*** 

 یکاغذ پوست کهیدراک نشست. دراک ت یاومده شیساعد پ یپروازکنان جلو اومد و رو یاما بزرگ ر،یو پ اهیس کالغ
 .پاش بسته شده بود باز کرد و دوباره کالغ رو به هوا فرستاد رو که به

صورتش نقش بست و  یرو رنگیکم شخندیداخلش رو خوند، ر یشدهنوشته متن و کرد باز رو شدهلوله پوست
 .افتاد راه به قصر داخل سمتبه

گرم بود و با  شهیمثل هم رو باز کرد و آهسته وارد شد. اتاق یدر ،یبعضا  طوالن یاز گذشتن از راهروها بعد
 ینایبند پوت یتختش نشسته و زن یرو نی. کاتردیرسمی نظربه چسبلاز حد د شیب رونیسرد ب یوجود هوا

 یبعد از بررس نیکرد. کاتر میتعظو  ستادیاحترام صاف ا یادا یدراک برا دنی. زن با دبستیبلندش رو م
 :دراک خطاب به خدمتکار گفت یسرتاپا

 .نرویبرو ب -

 .پا انداخت یپا رو رهیدستاش بگ یرو از رو اشهیتک نکهیبدون ا نیدر اتاق بسته شد، کاتر یوقت

 ؟یرفتیم ییجا یداشت -

 .کنم یبه قرارگاه سربازا سرکش دیآره، با -

 :ادامه داد نهسیبهتخت بلند شد و دست یرو از

 نجا؟یا یچطور شده اومد -

 هاییاز دختربچه یکی شدیباورش م یک ه؛یشمال ینایسرزم ریمس یتو م،یکردیکه فکر م هیزچی از ترزرنگ رایساف -
 .دشمن لرد؟ اون عمال  تموم فکر لردو به خودش مشغول کرده نتریبشه به بزرگ لیهانه برده بود تبد یکه تو

 یافهیق یتهفیش زدایا یکنیم الیفوت بنده! خ هی به فقط اون بدون دراک، ستحلقه داره از اون یهرقدرت -
 بندن؟یم مانیو باهاش پ شنیو احمقش م ییایرو

شروع کاره، اگه  بستنمانی. درضمن پکننینم شهمراهی حلقه خاطرافرادش به یهمه ست،یساده ن قدرامنیا -
 .شهیدود م زچیو همه خورهینتونه اونا رو جذب خودش نگه داره بعد از جنگ دوباره شکست م

 :دیخند نیکاتر

 .ادیازش بدت نم ادیو! انگار تو هم زاوه -

 :و گفت دیصورتش کش شیبه ر یدست دراک

 .کوچولو و جذاب باشه یبرده هیاگر  ی. حتیربگی کمدشمنت رو دست دیهرگز نبا -
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 یرو دنیوادار به خواب کیرفشار کوچ هیشد. با  کیبهش نزد کردیرو از کمرش باز م رشیغالف شمش کهیدرحال
 :ش خم شد. فاصله رو به حداقل رسوند و ادامه دادتختش کرد و رو

بستن؛ اما حلقه باعث نشده  مانیباهاش پ یادیز یو قلمروها لیقبا نا،ی... حلقه رو داره و سرزمنیلردو بب -
 .افردش بهش وفادار بمونن یهمه

 م؟یصبر کن دیبا کی تا معجون؟ سراغ اون میریاالن نم نیچرا هم -

 :و سپس با خنده گفت دیکش رنگشییطال یبه موها یدست دراک

 دیو لرد بفهمه، نبا فتهیب ایرمنتظرهیممکنه اتفاق غ میشعله کوچولو! اگه کار رو تموم کن یچقدر عجله دار -
 .احتماالت رو دست کم گرفت

 :اما بهش اجازه نداد ره؛یدراک فشرد تا ازش فاصله بگ ینهیرو به س دستاش

 ؟یعجله دار یلیرفتن خ یبرا -

 .برم دیبرو کنار دراک با -

 :گفت یزانگیـوسه*و با لحن وسـ دیـردنش کش*ـوازشگونه به گـ*دستش رو نـ دراک

 .شهیدردسرساز نم ررفتنید کمهی ،یسربازا کار خودشونو بلدن کت -

ب طال یبعد عقب رفت تا چشما کمی. برداشت رو شونبده، فاصله ایگهیمقاومت د یبهش اجازه نکهیبدون ا و
 :گفت شدیتخت بلند م یاز رو کهیعقب رفت. درحال نکاتری دست فشار با جاشاما به نه؛یهم بب نویکاتر

 .دراک میقبال  درموردش باهم حرف زد-

که قسمت  قدرتمندیلیاز قضا خ یلهقبیهیبزرگِ  حاکمم،هیمن  ؟یبزن امنهیدست رد به س طورنیهم یخوایم -
 .دهیم لیاز ارتش لردو تشک یمهم

 .به ادوارد پشت پا بزنم شهینم لیآدم بدام؛ اما دل یدرسته تو دسته -

 :و گفت دیآهسته خند یـتانه، ول*باال انداخت و از اتاق خارج شد. بعد از رفتنش مسـ ایشونه سپس

 .یکت یخوایهرطور خودت م -

 .رو بهش برسونه دیجد خبرای تا کرد ترک لرد سمتاتاق رو به رشیرفت و بعد از برداشتن شمش نییتخت پا از

*** 

جلوتر رفتن سردتر  لیکه با هرما ییپرواز تو هوا یکه لئو بدون قدرتش سر کرده بود، باعث شد سخت یمدت
اما هوا  د؛یبارینم برفی. بالبزرگ و فراخ یعقاب بتیبه جون بخره و پشت سر اژدهاها پرواز کنه، در ه شدیم
 .آسمون حاضر بودن توی همچنان ابرا و بود سرد شدتبه

. هنوز در فکر داشتیرو به حرکت وام شیهوا کاله پشم انینامعلوم مات شده و جر ایبه نقطه رایساف
 .تکون خورد سختیدور گردنش به یافتادنشون تو رودخونه بود که ناگهان با احساس دست
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 :کرد زمزمه گوشش کنار. داد لو رو دستامالک اون ف،یظر ایخنده یصدا

 نه؟ یشد ریغافلگ -

گردن و کتفش گذاشت بهش  نیرو ب اشچونه که دختراون توسط شدنشگرفته ـوش*از در آغـ یبیعج حس
 .دست داده بود

 !ستالعادهپرواز با اژدها واقعا  فوق -

ممانعت کنه و دست خودش نبود. قلبش  تونستیحرکت داد. نم رایو سرد ساف دیپوست سف یرو رو انگشتاش
 :. آهسته گفتدیکوبیتند م

 ؟یکنیم کاریباهام چ یدار ؟یبر شیتا کجا پ یخوایم -

 !یکن کاریچ دیبا یتا بدون کنمیم تییو راهنما دمیفقط دارم بهت درس م -

 ریسنگو ز یکنم. مطمئنا  قصدم کشتن دوستام نبود، تو وادارم کرد کاریچ دیبا دونستمیمن قبل از تو هم م -
 احمقام؟ هی... نکنه شبیجون منو هم به خطر انداخت ی. تو حترهیبود بم کیدپاش بلغزونم، نز 

 دممی دست از تو به کردنخدمت یبرا ارمویاخت ی. واقعا  گاهکنهیابهتتو دوچندان م تیمن! عصبان یخدا -
 ...رایساف

ز کنارش به سرعت ا ریگذاشت. نفسش حبس شد و بالفاصله تصاو رایچپ ساف یقهیشق یانگشتش رو رو دو
 .کرد رتغیی جاگذشتن و همه

 :ادیتا به خودش ب دیبه اطراف نگاه کرد. چندلحظه طول کش جیو گ متعجب

 ...نجای... انجایا -

 :حرفش رو گفت یادامه یـواگر*و با لحن اغـ دیبزرگ کش یپنجره یبه چهارچوب سنگ یدست دختر

 .اتاقته نجایدرسته، ا -

 .رهیبگ یاحساساتش رو به باز تونستیم یقدم برداشت، به خوب سمتشبه

. اشک تو چشمات جمع ینبیشی! چقدر قابل پنیخودتو بب [دخندی کوتاه] زدنحرف یبرا هیبهتر یجا نجایا -
 .اسکات ت،داشتنیاتاقتو داره، اوه... و برادر دوست یِ راحت یشده، دلت هوا

 .رایساف -

بهش چشم دوخت.  یوارد اتاق شد. با ناباور یسلطنتاسکات با لباس فرم گارد  د،یچرخ یدر ورود طرفبه
 :دچرخی عقب به و کرد مشت رو دستاش. شد متوقف اما بره؛ سمتشخواست به

 .حرفتو بزن ،یکن جمینکن گ یتمومش کن... سع -

از  ای. با هردو دستش دستهشدیبود که در برابرش اجرا م داریخنده شینما رای. انگار سافدیباز هم خند دختر
 :ـوازش کرد*خودش رو نـ هایشونه یرهاشده رو یموها
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 .ادیازت خوشم م شتریکه هرروز ب نهیواسه هم قا  یدختر خوب. دق نیآفر -

و لئو  رمبمی تو خاطربود به کینزد یوقت یطرف من یکنمی تظاهر چطور بکنم؟ رو کاراون یبگو چرا وادارم کرد -
 رو بکشم؟

 فته،یتو و لئو ن یبرا یاتفاق شدیوجود داشت که باعث م لی. دوتا دلکنمیم رکایدارم چ دونمیم قا  یمن دق -
 ی. تو متوجه شده بودفتهبی تونواسه یاتفاق ذاشتینم لی. قطعا  دنلیدستته و دوم حضور دن یتو یاول حلقه

 .که پشت درخت پنهان شده

 :چندلحظه سکوت کرد و دوباره گفت رایساف

 ؟یکرد رو کاراون یچ یبرا -

 :شد یدختر باالخره جد یچهره

. یضعف نشون بد جوریاون دیازت خواستم؟ نبا یچ یزود فراموش کرد قدرنیکه چطور ا شمیواقعا  متوجه نم -
تو و  یکه جونشون رو برا شونهفهیوظ نیتوئن. ا یردستایکه همراهتن ز ییکسا ی. لئو و همهیمقتدر باش دیبا

 ؟یفهمیتو فدا کنن، م هایخواسته

 .یفهمیکه نم ییتو نیا کنمیمنن. من فکر م یدوستا نیاونا بهتر ستن،یاونا فقط افرادم ن -

 :در هوا تکون داد یازش رو گرفت و دست کالفه

 !آه -

 .شد رهیبا سوءظن بهش خ رایساف

داره،  تیو رع ردستی. ملکه زیشیملکه م یدوستام. نه!تو دار نیدوستام، بهتر نیدوستامن، بهتر نیاونا بهتر -
 یکه حت ای. ها؟ ملکهیبد شینقاط ضعفت رو افزا داری دوست نکنه. کن تمومش! دوست نه نثار،سرباز، جان

 .یبش روزیبه لرد پ یتونیمهرگز ن طورینیمحکومه. ا نابودی به باشه داشته ضعفنقطه دونههی

 :گفت هگونپرسش بارنیا داد؛یم رییرو تغ شیحرفاش مدام احساسات درون دنیشن

 ...تا ل،یدن ،ناتالی منه؟ ضعفلئو نقطه یعنی -

 :دیرو بر حرفش

 .زمیفکر کن عز ترقینقاط قوتتم باشن. عم توننیآره؛ اما اونا م یبهشون نگاه کن دوستهیاگه مثل  -

 نگاه وجوششپرجنب یرو گرفت و تو چشما رایبود، با دستاش سر ساف ستادهیبعد درست روبروش ا یلحظه
 .کرد

از  یکیچون منم  گم؛ینم یزیو چ دمیرو به ضرر تو انجام نم یکار وقتچیبه من اعتماد داشته باش. من ه -
تو. پس  یگهید یمهینقاط ذهن و وجودت، من مکمل توام، ن نیتریاز درون یکی. ناشونتریکیافرادتم؛ از نزد

 .بذارم ارتیبهم اعتماد داشته باش تا بتونم تمامِ خودم رو در اخت
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برگشت.  شیاتاق رد شدن و دوباره به مکان قبل یوارایهم گذاشت و بالفاصله د یپلکاش رو آهسته رو رایساف
 .مطمئن بشه بعجی موجود تا از نبود اون دکشی هاشگـردن و شونه یدستش رو ناخودآگاه رو هی

 !را؟ی: سافیناتال

 :رو به سمتش چرخوند و جواب داد سرش

 بله؟ -

 !زنمیکه صدات م هبارینیپنجم نیحالت خوبه؟ ا -

 شده؟ یفکر بودم. چ یخوبم، خوبم، تو -

 :خم شده بود، به جلو اشاره کرد و گفت گائلیا یرو یحفظ تعادلش کم یبرا کهیدرحال یناتال

 .میایبهتره فرود ب م،یشد کینزد یلیخ -

برفا سر  یدیکه از سف دیرس خیو بزرگ  کیکوچ هایرو دنبال کرد و به صخره یدست ناتال ریمس یکنجکاو با
 :تکون داد دییبه تأ یبرآورده و باال رفته بودن. سر

 .نییپا میحق با توئه، بر -

فرود اومد.  گرگهی بتیشکل داد و با ه رییتغ نیبه زم دنیرفتن. لئو قبل از رس نپایی آرومآروم یهمگ حرفنیا با
 .دنیپر نییهم از اژدهاها پا هیبق

 مونهیعل ایجلو؛ چون اگه هرحمله انیهمچنان بهتره که اژدهاها باهامون ب کنمیمن فکر م !رای: سافویآنتون
 .نیبزرگ یاونا کمکا ره،یصورت بگ

 :ذهنش گفت یتو کلیسر رشو برگردوند و خطاب به ما لیدن

 «.کلیروشن کن و آماده باش ما اجاقتو»

 «!یدونیم یکی تتو کلبه ینهیباعث افتخارمه که منو با شوم»: کلیما

 .حرکت کرد هیو پشت سر بق دیآهسته خند لیدن

 بارنیچندم یتام که مشکوک برا ی. بعد از مدتشدیم دهید یخی هایبرف و صخره کردیچشم کار م یهرچ
 :اخطارگونه گفت کرد،یم سهیمقابل و پشت سرش رو باهم مقا یصحنه

 !نیسیوا -

 :دچرخی سمتشد بهکه مثل تام شک کرده بو رای. سافستادنیا همه

 شده؟ یچ -

 کنه؟ینظرتون رو جلب نم یزی... چنیاطرافتون رو نگاه کن های. صخرهبهیعج یزچیهی -

 :گفت یجیبا گ یشدن. ناتال یاز حرفش مشغول بررس تیبه تبع همه
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 ن؟ینیبیم ایگهید زیشما چ خه،ی هایصخره شهمه -

 ...: آرهرایساف

 :ه دادو اون ادام دچرخی سمتشبه سرها

 ؟ینیبیخودتو چطور م ؟یناتال ینیبیم یچ یکنینگاه م نهیتو آ یوقت -

 .که هستم طوریخودمو همون -

 ...برعکسه قا  یدق ینیبمی توکه اون یزینه، هرچ -

 :دست اشاره کرد با

به چپ  یکیفقط اون ستن؟ین هیاز حد به هم شب شبی نظرتبه. برگرد دوباره حاال کن، نگاه رو صخره اون -
 .به راست یکینیشده و ا لیمتما

 ...یبگ یخوایم یعنی -

 !روبرومونه کرپیغول ینهآیهی: تام

نامفهوم خودشون رو مقابلشون  لیجلوتر شما یپشت سرش رفتن. کم هیبه راه افتاد و بق حرفنیاز گفتن ا بعد
 .شدمی تربزرگ رفتنیم ترکینزد یکه هرچ دنیدیم

انتهاش  دنیقادر به د یکردیجلوشون قرار داشت که هرچقدر هم سرت رو بلند م خیاز  یبلند و شفاف وارید
 شده ورشعله کهیدستاش رو درحال لیجلو بردن. دن واریلمس د یاز لئو دستشون رو برا ری! هرکدوم غینبود
هم به جا  از دستش یاثر یدستش فروکش کرد و خاموش شد. حت یشعله بعد لحظهبرد؛ اما چند کنزدی بود

 .نموند

 .مهیمن سرد و ضخ یاییاز توانا شتریب یلیاوف، خ -

 .گرفتن لینگاهشون رو از دن هابچه

 .بِدَمَن دیو به اژدهاها بگ نیری: ازش فاصله بگرایساف

 .دنیعقب کش یاز حرفش همگ تیتبع به

 .نیگفتم حاال شروع کن یوقت -

 :بسازه و چندلحظه بعد داد زد یا آتش قدرتمندمنتقل کرد ت ایرو به ناد روشیو ن دیکش یقیعم نفس

 !حاال -

رو با تمام قدرت از  نشونیآتش ینفسا رایساف یبودن، با صدا ستادهیکه پشت سرشون ا ایو ناد گائلیو ا کلیما
 یاژدهاها صحنه یسرشون و صدا یفرستادن. حرکت آتش از باال یخی واردی سمتگلو خارج کردن و به

و  کردیم دایپ رییرنگ سبز تغ هب د،یرسیم واریبه سطح د یقدرتش وقت یود؛ اما با همهساخته ب یزانگیرعب
 .ذاشتیروش نم یریتأث
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 :متعجب گفت ویرو متوقف کردن، آنتون دنیکه نفساشون تموم شد و دم یاز مدت پس

 !بودم دهیند مقاومتنیبا ا یخی سد حالتابه خورمیقسم م -

 .کنهیکدرش م یفقط کم شینداره، آت ایدهی: فایناتال

 .نشد یبذارن؛ اما خبر شیقدم پ شونیمرز ینگهبانا دیچندبار صدا زد تا شا رایساف

 !م؟یرو دور بزن وارید ستی: بهتر نلیدن

 .داده پوشش رو هادره حتما  تا اون وارید نای و ست. دوطرفمون درهستین کارنی: امکان اویآنتون

 .نامعلوم سد انداخت یبه باال ایگهیدست به کمر نگاه د تام

 .قهیعمیلیخ یدوطرفمون دوتا دره وئه،ی: حق با آنتونیناتال

 !هیکیاز  تریقو رویمؤثر باشه، دوتا ن دیبفرستن شا شیو هم اژدهاها آت یاگه هم تو ضربه بزن را،ی: سافتام

 .دیآره، پس هروقت گفتم دوباره به اژدهاها دستور آتش بد -

 .: باشهیناتال

 .: قبولهلیند

 :دیکش ادیرو جمع کرد و فر روشیو جلو رفت. تمام ن دیکش رونیرو از غالف ب رشیشمش

 !حاال -

. سطح کردمی مقاومت همچنان سد و اون شدیوارد م یخی واریو آتش از باال به د رایساف نیسهمگ هایضربه
 .شدیم جادیا رایساف ریشمش هایاز کوبش ضربه یکیکوچ یو ترکا رفتیم یاهیکدر شده و رو به س خی

 .و آتش اژدهاها هم قطع شد دکشی عقب زناننفسبعد نفس یلحظات

 مقاوم باشه؟ قدرنیواقعا  از آب ساخته شده؟! چطور ممکنه ا خینیا نمی: ببیناتال

 یسطح یبه ترکا یو نگاه دیکش وارید یرو رایساف ریحاصل از شمش یبه خراشا یجلو رفت و دست لیدن
 :ون انداختاطرافش

 !میداشت یخوب شرفتیحداقل پ -

 :معترضانه گفت رایساف

 !کنی ممسخره ی... حق نداریه -

 :باال برد میتسل یدستاش رو به نشونه لیدن

 .کردم نتیقطعا  فقط تحس -

 .میاستفاده کن میتونیراه هست که م هی: فقط ویآنتون
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 ؟ی: چه راهرایساف

 :واب دادج ایروزمندانهیبا نگاه پ ویآنتون

 .ادیهم بر ب واردینای پس از براومد سوراها پس از که طورهمون ایناد دیشا -

 .اثر کنه دیشا را،یصدا! حق با اونه ساف یروی: نیناتال

 .گفت نآفری بهش کنانو خنده دیکوب ویآنتون یبه شونه ایضربه سپس

 .نبود ایناد تقابلی به اون ادمیدرسته، اصال   -

 «؟یحاضر»

 «.کامال  »: ایناد

 .نیدور ش شتریب واریاز د -

 :زمزمه کرد سپس

ِ  یا -  !رای

 .پوشوند رو شونگوش همه یرو ایهیال

 «.شروع کن »

. کردنیپاهاشون حس م ریرو به وضوح ز نیاز گلوش خارج شد که لرزش زم ییدهن باز کرد و چنان صدا ایناد
 ییو با هرموج ترکا کردیبرخورد م واریکه به د دیم دبه چش شدیرو م ایخارج شده از دهن ناد یِ امواج صوت

 .اومدمی وجودبه

 هاو بچه شدنیم ترقیو عم قیرو حفظ کنه. ترکا عم شییقدرت شنوا تونستنمی اطراف اون ایزنده موجودچیه
 داشتیبرم یخی واریکه د ییاما مطمئنا  ترکا دن؛یشننمی صدااز اون یزیبه عقب برداشتن، گرچه چ شتریب قدمی

 .رنیبگ دشونبه خو یحالت دفاع ارادهیاخطارگونه بود که ب ایبه اندازه

و  یی. هردو شروع کردن به خوندن وردادیزود منظورش رو فهم یلیخ یانداخت و ناتال یبه ناتال ینگاه رایساف
 ختنیشروع به فرور یوحشتناک یبا صدا یخی سدفرستادن؛ باالخره اون واردی سمترو از دستاشون به ییروین

و  دنیخواب نیزم یفرار کردن و رو ادزنانیفر ،یخی میقطعات عظ رین زشداز له یریجلوگ یبرا یکرد و همگ
 .افتاد نیزم یرو باطل کرد و رو لشیسراشون رو پوشوندن. لئو هم تبد

 هایخرده. کردن بلند سر آهسته خطر شدنرفع صیبعد با تشخ یگوشاشون رفت و مدت یاز رو رایساف طلسم
 .ختیرمی هاشونوکلهسر یموقع بلند شدن از رو وارید

 :بود که به حرف اومد یکس نیاول تام

 حدنیتجربه کنم. احتماال  هرگز از کربودن تا ا خواستمینم وقتچیبود که ه زخیشب یاژدها هی تیتنها قابل نیا -
 !شمینم یراض
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 :دینگاهش رو چرخوند و پرس لئو

 به؟خو یحال همگ -

 :خطاب به لئو گفت شدیبلند م کهیدرحال لیدن

 !نباش نگرانمون لطفا   بزرگ،البته مامان -

 :که انداخت سکوت نکرد ایکهیدر برابر ت دفعهنیبهش انداختن و لئو ا نگاهی چپچپ یو ناتال رایساف

 !داشته باشه شری صورتش رو بزرگتمامان ادینم ادمی. من که یکردن دن دایپ یفکر کنم چشمات مشکل -

 :رد شد و خطاب به هردوشون گفت نشونیاز ب ویبرخاستن. آنتون همه

 !نیجفتتون حرف ندار -

 :زمزمه کرد رایساف

 .دیمونیهم بچه م تونیزندگ یلحظه نیتا آخر -

 :گفت لیرفت. و تام خطاب به لئو و دن نیزم یپراکنده شده رو هایکهتی طرفبه ویو آنتون یهمراه ناتال سپس

 .نیفتیراه ب ست،یجر وبحث ن یجا نجایا -

 طرفشاون شدینابود شده بود م یخی واریحرکت کردن. حاال که د حرفیهنوز خواهان ادامه بودن؛ اما ب نکهیا با
 .قدمونیقد هایبرف بود و صخره یدیهمچنان سف د،دی رو

گذشتن  دیرسمی خودشون چندبرابر به نهاشواندازه یکه گاه وبزرگکیکوچ هایکهیو تالش از ت یسخت یکم با
اژدهاها  یموانع برا یاز رو دنپری البته. کردن عبور بودن آورده وجودبه یخی واردی اون یکه تو یمیو از شکاف عظ

 .بود همه از ترآسون

با  ایجلوتر، ناد یدفاع باشن. کم یآماده تا دادن قرار باشخودشون رو به حالت آماده یاونجا به بعد همگ از
 حواس برداشتنترک ی. صدادچرخی طرفشو به ستادیهشدار داد. اون هم ا رایپاش به ساف ریاحساس لرزش ز

قبل از  یکنن؛ ول داپی رو صدااون ملکرد، با دقت نگاهشون رو به اطراف گردوندن تا عا کتحری رو شونهمه
اومدن و هرکدوم  رونیب یخیبزرگ  یالیو قند دلرزی شدتپشت سرشون به نیناگهان زم ،العملیعکسهر
 .دندوی به کردن شروع هم هاپرواز کردن و بچه رکشانیپا بلند شدن. اژدهاها نف نچندی سرعتبه

 !من یمن، خدا ی: اوه خدایناتال

 :دیداد کش رایساف

 !تندتر، تندتر ن،ییتندتر بدو -

 «.نییپا میایم میما دار»: ایناد

 :داد زد دیدویتش مسرع نیور که با آخرطهمون رایساف
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 !نیانجام ند کاریچیه ان،ین نییاز اژدهاها پا کدومچیه -

 :گفت ادزنانیهم فر لیدن

 !شی کاربهپس بهتره خودت دست -

 .بندازن رمونیگ میبذار دینه، با -

 !سوراخ گنده تو بدن هرکدوممون درست کنن هی القندینیبا ا نکهیقبل از ا ی: ولیناتال

هم جلب شد و  لیو دن یغرشش توجه ناتال یکرد، از صدا لیدوباره خودش رو تبد یرف ناتالح دنیبا شن لئو
 .شدیم شتریحداقل سرعتشون ب طورینیشکل دادن؛ چون ا رییبه دنبال اون تغ

و تام رو سوار  ویهم آنتون گهید دوتایکمرش سوار بشه، اون یشد و بهش فهموند که رو کینزد رایبه ساف لئو
 یبلند یبه وجد اومد و هو هانهیگرگ دنیسرعت دو دنیبا د ویفرار کنن. آنتون تونستنیال تندتر مکردن و حا

 یبزرگ لیقند شونیدر چندقدم دفعههیکرد و  دایپ شیهم افز الیقند یشرویکه به دنبالش سرعت پ دیکش
 .عقب بکشن نهگرگی تاکه باعث شد هرسه دیسرکش

 و گرفتن فاصله ازشون عقب. عقبگهید یکیو  گهید یکیرآورد و باز هم سر ب یکنار قبل گهید یکی بالفاصله
 .آوردنمی وجوداطرافشون به الیرفتن که قند ایرهدای مرکز سمتبه

 .کردنیسرشون تماشا م یرو درست باال الیسر قند دنیسرشون رو باال گرفته و به هم رس زناننفسنفس

 .حبس شده بودن یخی قفسهی یتو عمال  

 نیی. از پشت گرگا پادادیبهشون نم یانجام کار یاجازه رایاما ساف د؛یرسیاژدهاها به گوش م یناراض یاصد
 .اومدن

 م؟یبهشون رو ندار زدنبیتا حاال متوجه نشدن ما قصد آس یعنی -

 :خودشون برگشتن و تام جواب داد یو لئو هرسه به شکل عاد یو ناتال لیدن

 .گذشتمیازش م ایراحت نیبه ا کنمیفکر نم کرد،می منفجر قدرت اونرو با  میسد دفاع یکیاگه  -

 ...وی: آنتونلیدن

 .رفتن کرد نییپاهاشون شروع به پا ریز نیاز زم تریکیکوچ یرهیخوردن و دا یحرفش تکون بد یاز ادامه قبل

 یالی. قندگردوندنین مشدن و نگاه سرگردون و نگرانشون رو دور و اطراف خودشو ترکیبه هم نزد ناخودآگاه
بعد  یاما کم رفتن؛یم نییپا بزرگی گودال درون آرومو آروم رفتیباال م شتریسرشون ب یباال یوستهیبه هم پ

 .متوقف شد

 .ستادی: الئو

 کرد؛یم ادتریو اضطرابشون رو ز یساخته بود و نگران رونیو سردتر از ب ترکیفضا رو تار خایتو عمق  تررفتننییپا
 .فتهیب یبعدش قراره چه اتفاق دنیدیو م بودنیصبور م دیبااما 
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 «.انیاونا دارن به سمت ما م رایساف»: ایناد

 «م؟یبکن یکار دیهنوز نبا»: کلیما

 «.یانجام بدن ندارم ناتال خوانیکه م ینسبت به کار یحس خوب»: گائلیا

 !بندازن رمونیگ میبذار دیبا ن،ینکن کاریچی: هرایساف

 شده بود و کامال  مشخص بود با اون قلیصاف و مرتب ص یلیانداخت، خ یدورشون نگاه یوارهیه دب ویآنتون
 .بندازن رشونیگودال گ نیا یتو جانیکردن تا درست هم تشونیهدا خواستنیکه م ییبه جا القندی

کامال   لباسای با نفرکنه. حدود ده یرو بررس رونیاوضاع ب گائلیچشماش رو بست و تونست از نگاه ا یناتال
اژدهاها  یانداخته بودن گذشتن و روبرو رگی توش رو هاکه بچه ایتلهو مقاوم دربرابر سرما از اون اهیو س یپشم

 .ستادنیا

 :چشم دوخت رایچشماش رو باز کرد و نگران به ساف دوباره

 !میباهاشون ندار یفکر نکنم بخوان قبول کنن ما کار -

. کردیاژدهاها رو بلند م یکه صدا یسرد یو شروع کردن به فرستادن هوا ستادنیا فیبه رد افزارخی یروهاین
 :دیغر یکه از کاراشون باخبر بود عصبان رایساف

 کنن؟یم کاریدارن چ العنتی اون -

 «.سرما... فراتر از... تحمل... منه نی... ایدن»: کلیما

 ...رایساف -

صبور باشه و تحمل کنه،  تونهیم گهیتا چه مدت د دونستیکه نم راینگران و اخطارگونه بود. و ساف لیدن لحن
 :هم فشرد و در آخر رو به باال داد زد یچشماش رو چندلحظه رو

 شمیمجبور م دیدارم. اگه به کارتون ادامه بد اریشما رو در اخت ی... من قدرت نابودافزارخی ینگهبانا یآها -
 !. آخکنار بذارم. بهتره تمومش کـ.. متویمال

 .پشت ساق پاش، برگشت و به پاش نگاه کرد یزیفرورفتن جسم ت با

گرفتنش  یتعادلش رو به هم زد و پاهاش شل شد. لئو برا جهینگران همه اون رو نشونه گرفت، سرگ نگاه
 جایو به دیبه همون تو کمرش فرو رفت. آهسته نال هیشب ایگهید رتی موقعهمون درست اما رفت؛ سمتشبه

 .خودشم همراهش افتاد رایاز افتادن ساف یریجلوگ

 دایاخطار پ یبرا یمتوقف شد؛ اما فرصت واریتو د کیکوچ یسوراخا یرو وی. نگاه آنتوندادیرخ م عیسر زچیهمه
 .شد پرتاب شونهمه سمتبه همزمان طوربه رینکرد و چندت

 :دینال نهیرو بب ریت کردیم یسع کهیدستش رو عقب برد. درحال جیبا سوختن پشتش دردآلود و گ لیدن

 !نجا؟یاوه... چرا، ا -
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زهرآلود  رتی. کرد تماشا رو هابچه یهیبق شدنحالیافتاد. ب نیزم یخم شدن و بعد از اون به پهلو رو زانوهاش
دربرابرش تار و تارتر شدن و آهسته  ریهم براش نمونده بود. تصاو کلمههی یحت انیو قدرت ب کردیعمل م عیسر
 .فرورفتن یکیاربه ت

*** 

 .دیطول کش یاطرافش مدت دادنصیشده بود و تا تشخ نیبود که چشم باز کرد. سرش سنگ یکس نیاول لئو

 یجبران کنه. گرچه برق چشما تونستیم سختیبه یآهن هایلهیاز م رونیب یفضا رو نور سبزرنگ مشعال یکیتار
شده بودن، اتفاقات  رزنجی باهم دومقابلش دوبه واریبه د که هیبق دنینداشت. با د یاجیاحت یخارج یلئو به نورا

 خودش کنار به و گرفت بروشنگاه از رو ستشرا یشونه ینیسنگ لیدل داکردنیپ یشدن. برا یابیتو سرش باز
 !بود دهیخواب راحتیلیداده و خ هیکامال  خودش رو بهش تک لی. دندرسی

 :و صداش زدبهش داد  محکمی تکون اشباالانداختن شونه با

 !لیدن -

 :اطرافش رو از نظر گذروند ومنگجیچشماش رو باز کرد و گ دفعههیبود،  دهپری باال حرکت که سرش از اون لیدن

 شده؟ ی... چهیها... ها چ-

 :متصل به دستاشون انداخت و گفت ریبه زنج ینگاه لئو

 .چالاهیبلند شو... فکر کنم انداختنمون تو س -

دراز شده بودن جمع کرد و  نیزم یپاهاش رو که رو یبشه، کم ارتریبه سرش داد تا هوش یتکونلئو  حرفِ نیا با
 .دینال دیچیکمرش پ نییکه پا یاز درد

 را؟یساف ،ناتالی تام، ها؟بچه -

 :صدا زد کردمی پرتابش که طوراز کنارش برداشت، همون ایزهریسنگ

 !ویآنتون -

 :دیپرس یعصب یه بود کمصاف نشست. لئو که جا خورد هوی لیدن

 تو چه مرگته؟ -

 شدن؟ ی! اژدهاها چکلیما -

 .شد داریب یفخفی تکون با تام، با زمانکه تو سرش خورد هم یسنگ یاز ضربه ویآنتون

 ؟یریباهاش ارتباط بگ یتونیم -

 :به خودش فشار آورد و نگران جواب داد یکم لیدن

 .نه -
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 کجاست؟ نجای: اویآنتون

 :جواب داد انداخت،یم یدرهم به اطراف نگاه یبا صورت کهیحرکت داد و درحال کمی رو اشدهشکمر خشک تام

 !چالاهیتو س میافتاد یچندتا مجرم واقع یاندازه االن تا نظرمخب، به -

 .رو از نظر گذروند و پوزخند زد اشرشدهیدست زنج سپس

به  زهیو ن حسیمجسمه، خشک و ب هیکه مثل  نهیاز سلول رو بهتر بب رونیتا نگهبان ب دیگردنش رو کش لیدن
 :بود ستادهیدست ا

 .نگهبان -

داشت،  یشوخ ینه صبور بود و نه با کس کلیکه درمورد ما لینشون نداد. دن واکنشیچیه دستبهزهین نگهبانِ 
 :دوباره گفت

 ن؟یکرد کاریبا اژدهاهامون چ ؟یشنویتو! صدامو نم یه -

 .شدن داریآهسته ب لیدن یسروصداهم از  یو ناتال رایساف

گوشش،  ریپرت کرد. با برخورد سنگ درست ز احساسبی نگهبان طرفبرداشت و به ایگهید یزهریسنگ لئو
 زحمتی خودش به بهش کردنکمک یکه انتظار نداشت برا لیگردنش گذاشت. دن یگفت و دستش رو رو یآخ

 :بده متعجب گفت

 !ممنون -

 .ستیمجسمه ن مطمئن بشم خواستمیم -

 :صحبت باز داشت ینگهبان اونا رو از ادامه یعصبان یصدا

 ؟یشد رینکنه از جونت س ؟یکرد یکار نیچن یتو به چه جرئت -

 آوریدلهره یصحنه زشیدآمیغرش تهد صدای همراهبه وروشنیکتاریاون یو تو دیدرخش حرفنیلئو با ا یچشما
 .بکشه عقب خودش موضع از شد باعث که آورد وجودبه

 ن؟یسر اژدهاها آورد یی: چه باللیدن

 :با حفظ ظاهر نترس و شجاعش جواب داد نگهبان

 .دیساکت ش گهیحاال د م،یکرد یزندان تریبزرگ یاونا رو جا -

 .دوباره نگاهش رو به روبروش دوخت بعد

 .داد هیتک واردی به اشنفس آسوده دادنرونیبا ب لیدن

آهسته زمزمه  د،یدیتار م یبود و چشماش کم اوردهیرو کامال  به دست ن شیاریهنوز هوش کهیدرحال رایساف
 :کرد
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 ها؟بچه -

 .رایساف میینجاای مونهمه -

بود از  جیروشن شده بود. گ کمی و سبز نور با جالئو چشم دوخت. همه صدای طرفرو تنگ کرد و به چشماش
و واضح  قیدقیلیرو خ زچیبود که همه وقتیلید حلقه، خ. با وجونهیاطراف رو بب درستیبه تونهیچرا نم نکهیا
 .یتار یلکه چیهیب د،یدیم

 سمتو از اون به ددی رو دستش به شدهبسته ریانداخت و زنج نییمچ دستش نگاهش رو پا ینیدنبال سنگ به
رو به  و خشم قلبش تیو همراه با باالآوردن دستش عصبان دیدرهم کش یشد. آهسته اخم دهکشی انگشتاش

 :دپرسی اشبه هم فشرده یدندونا نیتپش انداخت و در آخر از ب

 ه؟یمن کدوم گور یحلقه -

 :گفت حالیب یشده بود، نگاهش رو نگران بهش دوخت و کم ریکه کنارش زنج یناتال

 !دوباره -

*** 

خاص خودش رو داشت.  یایژگیو و اومدیر منظبه بایو ز اربزرگیقصرا بس یهیلِنکا و ملکه مثل بق جنابیعال قصر
بودن و هنرمندان با مهارت تمام اونا رو به اشکال  دیسف یو گاه رنگیب یکه گاه یخیباشکوه  هایمثل مجسمه

 .بودن وردهبزرگ، مار، پرنده و... درآ یایمختلف مثل انسان، خرس، ماه

 فیو کث هیب به مرد کرتخت حکومتش در کنار همسرش نشسته و خطا یرو یلِنکا در تاالر اصل جنابیعال
 :زدیحرف م یانداخته بود با لحن مقتدر ریمقابش که زانو زده و سرش رو ز

 ؟یبردار کارانیدست از ا یخواینم ن،یستیکر دادمیبود که تو رو مورد عفو قرار م یبار چهارم نیا -

 :نگفت. درعوض ملکه به حرف اومد یجز سکوت کالم نیستیکر

 یدیدزدی. تو مدام از اموال مردم، از گوسفند و اسب و سکه و طال ماندازهیدردسر م یتو طمع آدما رو نیستیکر -
از سر  یتا مجبور نباش یقصر کار کن یمجازات تو، بهت اجازه دادن تو جایبه جنابی. عالنبودی بردارو دست

همچنان خودتو سزاوار  ؟یو بر یقصر رو بردار هایاز مجسمه یکی ی. و حاال تو قصد داشتیبدزد یزیچ ازین
 ؟یدونیبخشش م

 :سرش گفت باالی دونگهبان به خطاب نداشت، اون زدنبه حرف یدیلِنکا که ام جنابیعال

 .رمیبگ میتا بعدا  درموردش تصم دیببر چالاهی! اونو به سنیستیکر ستیدر کار ن یبخشش گهید بارنیا -

 :گفت پروایبه حرف اومد و ب هویبلندش کنن که  نیزم یخم شدن تا از رو نگهبانا

 !نباشم ازمندین گهیتا د نیپول بد قدرینکنم، به من اون یدزد نیخوایکه واقعا  م نایبخشنده قدراگه شما اون -

 :دیبهش توپ تیبا عصبان ملکه
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 !گستاخ یا -

 :لِنکا با بلندکردن دستش، ملکه رو به سکوت دعوت کرد جنابیعال

 ؟یواخیکه م هیزیتموم چ نیا -

 :مکث ادامه داد یاز کم پس

 .انتخاب کن یخوایروکه م هاییتاالر، هرکدوم از مجسمه نیهم یاز تو ارخب،یبس -

 :آهسته معترض شد ملکه

 !جنابیعال -

 :متعجب بهش چشم دوخت نیستیکر

 !هرکدوم؟ -

 .بله، هرکدوم -

 سختیو به ترکیکوچ یبزرگ و بعض یباشکوه بودن. بعض اربسی هااطراف رو از نظر گذروند. مجسمه نیستیکر
اطراف اونجا رو  یکه با گرفتن سرما هاییارزشمند بودن. مجسمه اریانتخاب کرد. قطعا  هرکدومشون بس شدیم

 دهیچیدرهم پ ییکه به شکل اژدها یتبزرگ قرارگرفته در پشت تخت سلطن ی. قطعا  مجسمهداشتنیگرم نگه م
. با دست کردیخودش م یرهیکه چشما رو در بدو ورود خ یزیچ ناولی و بود ترساخته شده بود از همه باارزش

 :بهش اشاره کرد و گفت

 .نی. اونو به من بدخوامیاونو م -

 سمتاز تعجب چشماشون گشاد شده و نگاهشون رو به همگی اونجا در حاضر مقامات و هاو فرمانده نگهبانا
 :دیلِنکا آهسته خند جنابی. عالننببی رو واکنشش تا برگردوندن حاکم

مجسمه  هیفقط  نیا کنه؟یو تو رو پولدار م خرهیاونو ازت م یاما... ک ؛یرو انتخاب کرد نشونیخوبه. بهتر -
 .کننیـانت نم*ـیبه من خ دنشیاونا با خر یول شناسم؛یدارن هم م دنشویخر ییرو که توانا ییاونا ست،ین

 :ادامه داد نیستیکر یسکوت دوباره با

از  دیاما درعوض با بخشم؛یبه تو م یرو که برداشته بود ای. من اون مجسمهمیانجام بد گهید کارهیبذار  -
 .نمیـانت تو رو به خودم نب*ـیظلم خ گهیتا د هایمنصفانه ی. معاملهیو هرگز برنگرد یبر نسرزمینیا

 .شمخوب داشته با یزندگ هی خوامیـانت نکردم، من فقط م*ـیاما من خ -

رو به باد  تیهمون ماحصل دزد یو قمار، تا حت یداره، نه دزد ازین یادیخوب به تالش ز یخوب؟ زندگ یزندگ -
 نکهیا یعنیقصر  ی. کار تودمیخوب بخش یزندگ هیقصر بهت  توی کار به دادن. من با اجازهنیستیکر یبد
قصر من  یو از تو یرو پس زد نایا یهمهاما تو  ؛یکن افتیو دستمزد هم در یغذا بخور ،یکن یزندگ جانیهم
 ه؟یچ کارنی. اسم ایکرد یدزد
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 :و خطاب به نگهبانا تکرار کرد دیکش یواسه گفتن نداشت. حاکم آه یحرف گهیحاال د نیستیکر

 .چالاهیبه س دشیببر -

 ینگهبانا سرئی اونا، خروج با زمانبلندش کردن و به راه افتادن. هم نیزم یاز حرف حاکم از رو تیتبع به
 :خطاب بهش گفت زدهجانیکرد و ه متعظی حاکم برابر در. شد تاالر وارد دواندوان چالاهیس

 !اومدن هوشبه رااسیاون جناب،یعال -

شد؛ اما ملکه زودتر دهن به سخن  رهینگهبانا خ سیو به رئ دیچشماش دست کش یگوشه دادناز مالش حاکم
 :باز کرد

 اژدها داشتن؟که  هاییگانهیهمون ب -

 .بله ملکه -

 .دیاریب نجاای به رو شون: همهحاکم

 :سرش رو خم کرد عیسر

 .اطاعت -

 .رفت رونیبا عجله از تاالر ب و

تا در  کننیکه اژدهاها رو رام خودشون م ییاونا دمیدارم. شن ازندانی نسبت به اون یبیحس عج جنابیعال -
بشن و قصر  وحشی اگه اژدهاها، اون طورنیبهمون بزنن؟ هم یبیقدرتمندن. نکنه آس یلیخدمتشون باشن خ

 ؟یرو خراب کنن چ

 .ادینم شیپ یدر بند ما هستن مشکل ی. تا وقتننیشما رو بب ینگران دیمن. اونا نبا یملکه دینگران نباش -

 ؟یباشن چ اهیاگه واقعا  از طرف لرد س -

 :از محافظا خطاب به ملکه گفت یکی

 .برسه یبیبه شما آس دنیهستن هرگز اجازه نم نجایخدمتگزاران شما ا یمن؛ تا وقت یه بانوراحت باش التونیخ -

 :نگاهش کرد یبا قدران ملکه

 .یشیم یباعث دلگرم شهیممنونم جان! تو هم -

 .رفت و دست همسرش رو در بر گرفت شیپ یحاکم به آروم دست

از نگهبانا زودتر خودش رو به حاکم رسوند و  یکیرو دست بسته وارد تاالر کردن.  تاشونششیبعد هر یمدت
 :کنار گوشش زمزمه کرد

 .اومدن هوشسرورم اژدهاها به -

 نشون؟یخوب بست -
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 .رایزنج نتریبا مقاوم جناب،یبله عال -

 :خطاب به حاکم گفت دیلنگیچپش م یپا کهیدرحال لیدن

 .رسوننینم یزیچ ای یبه کس یبیآس مینخوا یزیکه ازشون چ یما هستن و تا زمان اریاونا در اخت جنابیعال -

 .تعجب کرد زشیت یبهش انداخت؛ اما در دل از گوشا یتفاوتینگاه ب حاکم

 یبایز هایمجسمه روی شونلِنکا زانو بزنن. نگاه همه جنابیوادارشون کردن تا در برابر ملکه و عال نگهبانا
 رایاما ساف شن؛ینم یهرگز تکرار بایز هایمجسمه که اونخودش اعتراف کرد  شیپ ویو آنتون دیچرخیاطرافشون م

 پوست رنگ،شب ییبود، چشما انیتوش نما یخاکستر هایکه رگه یمشک ی. موهاکردیفقط به حاکم نگاه م
 .ساخته بودن یجد ایکه مجموعا  ازش چهره یمعمول هایـب*متناسب و لـ ینیب ش،ریته د،سفی

 ن؟یاومد یاز طرف ک ؟نیهست ی... شما کنمیبب دیبگ -

بهتون  یبیآس میقصد ندار وجهچیماست و به ه یدختر فرمانده نی. امیومدین ی: سرورم، ما از طرف کسلئو
 ...میبزن

 :گفت یزیحرفش رو قطع کرد و با لحن تمسخرآم حاکم

 !نیمنو منفجر کرد یخی واریشما د ن؟ینداشت زدنبیقصد آس -

 نکهیبا توجه به ا م،یورود نداشت یجز اون برا ینداد. راه یپاسخ کسچیاما ه ؛می: ما نگهباناتونو صدا زدلیدن
عبور از  یاز اونا برا م،بودی آورده دستقلمروها به یکه از مابق هاییو تجربه ادیاز اژدهاها خوشتون نم زدایشما ا

 ...میاستفاده نکرد وارید یرو

. کننیمصرف م یساختنش انرژ برای تموم روزافراد من سه د؟یربب نیاز ب وارودی تا اون شهیباعث م لیدل نیو ا -
 !نیرو بگ تی. واقعدیمنتظر بمون یبود کم یفقط کاف

 ...: قربانلئو

 .: صبر کنرایساف

 :سکوت لئو خودش ادامه داد با

 یکی یحت .دیجز اون به ذهنمون نرس ایگهی. راه دمیذاریشما پا م یکه به قلمرو هیبار نیاول نیا جناب،یعال -
 .دیریپوزش ما رو بپذ کنمیبرخورد نکرده بود. خواهش م واردیاون با حالهم تابه عتهیطب یزدایاز افرادمون که از ا

 :دیکه هنوز قانع نشده بود پرس حاکم

 ن؟یاومد یچ یاز کجا و برا -

 قربان؟ نیدیشن ایکتوریدر مورد هانه و و یزیچ -

 ه؟نابود کرد اهیکه لرد س یینایسرزم -

 ...بله -



 

 
384 

 :کرد و در ادامه گفت فیحاکم تعر یرو مختصرا برا انیجر

 .دبدی پس من به رو حلقه لطفا  اون -

بگذرم و  یدفاع واردی انفجار و اژدهاسه که من از اون ستیمحکم ن قدریاون نیاریکه به زبون م ییحرفا -
 .باورشون کنم

 سردشتا ظاهر خون دادیمدام تو سرش بهش اخطار م ییانداخت. صدا قیپاسخش رو به تعو رایساف تیعصبان
 :داد جواب جاشبه ناتالی. کنه حفظ رو

 کافی اژدهاسه و نفرقدرتمند شما وجود شش قلمروی به کردنحمله یلرد ما رو فرستاده؟ برا دیکنیواقعا  فکر م -
 .ستین

بده.  یکیسازه و به هرکدوم از افرادش که لرد بتونه ازش صدتا ب ستین یزچی حلقهاون جناب،ی: عالرایساف
و ازش  دشیبپوش کنمیرو بهتون نشون بده. خواهش م قتیحق تونهیماست... م ییهمون حلقه گواه راستگو

 .رو نشونتون بده قتیحق دیبخوا

 .ذاشتیم شیبه نما رایساف یرو به حرفا اقشیکنجکاو ملکه، اشت یچشما

باشه؛ اما  یعصبان دادی. بهش حق مکردیحس م تیرو از عصبان رایافخون س یشدهظیغل انیجر یبه راحت تام
 تیعصبان زانیم نیبود، ا دهیکه قبال  ازش د ییزایحد. حاکم حق داشت که سخت باور کنه و با وجود چ نینه در ا

 .دونستیم دیرو ازش بع

 .انگشتش فرو برد یوبه حلقه و بعد به همسرش انداخت و ت یحاکم آوردن. حاکم نگاه یرو برا حلقه

*** 

. هوا کردیسربازاش نگاه م نیبرج قرارگاه ارتشش نشسته و به تمر یباال ،یو راحت یچوب یصندل یرو لرد
 زمزمه و انداخت اشدرخشان حلقه نیبه نگ یروشن کرده بودن. نگاه شیبود و اطراف رو با نور آت شومیگرگ
 :کرد

... زمیرو خوراک اژدهام کنم عز جونتیجسم ب که املحظه منتظر اون صبرانهیکوچولو. ب رایساف کهیجنگ نزد -
 !زتیعز یدوستا ای... من، هیک کشهیم رونیب اتنهیکه قلبت رو از س یاون ستمیالبته مطمئن ن

 :کرد قطع رو اشاز پشت سر خنده ییاما صدا د؛یخند آهسته

 من؟ یبانو نیمنو خواسته بود -

 :داشت گفت که همچنان لبخند به لب لرد

 .وتیآره اِل -

از بالکن وارد اتاق شد و اون هم پشت سرش رفت. وسط اتاق توقف کرد و  وتیبه ال یو بدون نگاه برخاست
 :برگشت سمتشبه

 .مهم بهت بدم تیمأمور هی خوامیم -
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 .جنابیکه باشه عال یهرچ -

 .هیاون چ یبدون یخواینم یاوه! خوبه... حت -

 :چرخوند و ادامه داد وتیورت الص یتو قیرو دق نگاهش

 شناسه؟یم نه،یاگر لئونارد تو رو بب یکنیفکر م -

 .کرده باشم یادیتا االن تفاوت ز سالگیاز هفده کنمی. فکر نمجنابیحتما  عال -

 .میدار ازین راتییتغ کمهیپس  -

 در انتظارمه؟ یتیبپرسم چه مأمور تونمیم -

 :و زمزمه کرد دیکش وتیال بازوی به گونهشـواز *. دستش رو نـستادیا روبروش

 .خواهم گفت -

 :رو که روش قرار داشت برداشت و دوباره مقابلش قرار گرفت بندیرفت. گردن زیبه طرف م بعد

 دم؟یرو دوروبرت ند دختری حالچرا تابه ؛وتیال یپرحرارت یلیتو خ -

 .فکر نکنم یمسائل نیتموم نشده به چنجنگ  یتا وقت دمیم حیاز لطف شماست بانو؛ اما من ترج نیا -

 .یـعمش رو فراموش کرد*فقط طـ دیشا -

 یاون، چشماش رو رو یـوازشا*منقلب از نـ وتی. الدیصورتش کش یرو آهسته رو فشیلط یانگشتا پشت
 .صورت لرد به گردش درآورد یاجزا

سست شده، سرش رو قاب  یکینزد نیمطمئن شد از ا یتوق و بست گردنش پشت رو بندجلو رفت و گردن لرد
 .دشیـوس*گرفت و بـ

 اشنهیبه س یرفت؛ اما لرد دست شیمشتاقانه باز هم پ وتالی. کرد نگاه اشبعد دور شد و خوب به چهره یکم
 :گفت یساختگ ایزد و به عقب هلش داد و همراه با خنده

 !نهیآ یبرو جلو ؟یبکن یچه غلط یخوای... میه -

رفت و به  نهآی سمتبه یجا خورده بود؛ ول نکهیبا ا وتیت تا راهش رو باز کنه. الازش فاصله گرف یقدم سپس
 .دیبه صورتش کش ی. با تعجب دستدیرو د گهید یافهیق هی شیشگیهم ایچهره یجا

 .یهست نیستیکه من بخوام تو تر یباشه، از حاال تا زمان ادتی!یکنیرو زود فراموش م حاتتیانگار ترج -

 :دچرخی لرد سمتانداخت و دوباره به رنگشاهسی بندبه گردن ینگاه وتیال

 کنم؟ کاریچ دیمن با -

 از افزارامنتظر باش تا ارتش روح شونیدفاع یبرو. خارج از مرزا سالی کوهستان سمتسرعت به نیبا آخر -
 شونیارگاه نظاماز سربازاشون به طرف قر  یکی عنوان. بعد خودت رو داخلشون جا بزن و بهادیب رونبی قلمرو
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. اگه متوجه ریتمام جوانبو در نظر بگ وحواستو جمع کن  یلی. خفتهیم ییبدونم اونجا چه اتفاقا دیبرو. من با
 یسمتت تا خبرا فرستمیرو م ایغروب رو گرفت من پرنده یهوا سرخ ی. هرروز وقتکشنیبشن قطعا  تو رو م

بفهمم اونجا  تونمینم گهیو د رسهیبه اونجا م رایساف یزود چون به ؛یاون برام بفرست یلهوسی به رو روز اون
. نتتیبینم یکنه؛ فقط مطمئن شو کس داتپی بندگردناون خاطربه تونهیپرنده م یباش رچه خبره. هرجا که منتظ

 ن؟یستیتر یمتوجه شد

 :کرد و گفت میتعظ وتیال

 .جنابیعال شهیاطاعت م -

 .یفتن حاضر بشر  یو برا یبر یتونیخب، حاال م -

شده  بیترک یکه با سرخ یاهیرو ها کرد. دود س قشیاز رفتنش دوباره قدم به بالکن گذاشت و بازدم عم بعد
 .رفت شدهنییتع رمسی سمتبود از دهنش خارج شد و به

*** 

 .مقابلشون خشکشون زد یصحنه دنیرفتن؛ اما با د یروز بعد با دعوت حاکم همه باهم به تاالر غذاخور صبح

 :آهسته گفت ره،بگی رو اشخنده یجلو تونستینم کهیدرحال ویآنتون

 !انبی نظرشلوغ به قدرنیجمع بشن ا جاهی یوقت کردمیاما فکر نم ادن؛یز دونستمیم -

 :سرش رو تکون داد لیدن

 .هفتا بود دمیکه من د یتعداد نیشتریب ن،یدونیاوه! م -

 :اشاره کرد و گفت ایبه صندل ادن،ستیا زیبه م رهیکه خ دشونید یوقت حاکم

 .دینیلطفا  بنش ن،یخوش اومد -

 در دخترسه و پسر. منظور از همه تنها ملکه و حاکم نبود، بلکه هفتدنچرخی سمتشونسکوت کردن و به همه
 شتریشده بودن. لئو که تعلل ب رهیبهشون خ یبزرگ صبحانه نشسته و با کنجکاو زیممختلف، دور اون نسنی
 :رو گرفت و زمزمه کرد رایساف یبازو دونست،یم تیپرجمع یخانوادهبه اون یادبیرو ب

 .مینیبهتره بش -

ازشون حرکت کردن و  تیهم به تبع هیو بق دیکش زمی سمترو هم آهسته به رایهمراه خودش ساف سپس
 .نشستن صندلیهی یهرکدوم رو

 :گفت ایو با لحن مؤدبانه درسی همسرش و حاکم به و چرخوند تکشونتک یرو یاجمال ینگاه یناتال

 ...یلی. راستش شما... خجنابیعال دیرفتارمون رو ببخش نیلطفا  ا -

 :داد ادامه ناچارنکرد؛ پس به دایبود پ دهیکه اول به ذهنش رس یزیجز چ ایفکر کرد کلمه یهرچ

 !نیادیز یلیخ -
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 .رهم بشهد یبه پاش زد که باعث شد صورتش کم یلگد زیم ریاز ز تام

 :به خنده افتادن و حاکم لبخندزنان پاسخ داد زیزریر هاشاهزاده

 .باشه ادیکه تعداد فرزندان ز هیعاد یلیقلمرو خ نیا ی. تونیکه شما ازش اومد هجایی خاطربه نیا -

 :حرف پدرش گفت یاز دخترا در ادامه یکی

 !فرزند دارن۲۲وجود داره که  ایخانواده یحت نجایا -

عوض شد  ایبود که نتونست تعجبش رو کنترل کنه. صداش به طرز مسخره لیو فقط دن دیهمه باال پر یابرو
 :دیو پرس

 !؟یکنیم یباهام شوخ یدار -

 :گرفت و جواب داد یشتریدختر شدت ب یخنده

 .نشونتون بدم تونمی. مستیدرکار ن یاشوخیچینه، ه -

ادامه خواهد داشت،  لیدن یایلودگ دونستمی که لئو و بود شده اشخنده کردنموفق به پنهان سختیبه ویآنتون
 :بهش تشر زد

 !یخودتو کنترل کن دن -

کرد لئو رو  یدستش رو تو هوا حرکت داد و سع آورد،یم نییصداش رو پا کهیسرش رو خم کرد و درحال لیدن
 :کنه هیتوج

َ یم یتا بچه! آخه من چطور۲۲ -  ...تونـ

آدم بود و محترمانه  هیکه شکل  ییکوچولو یخی یمجسمه دنیوع قبل رو هضم کنه، با دتعجب موض نکهیاز ا قبل
 .موند رهیخشکش زد و با دهن باز خ د،یپاشیسوپش م یرو رو یخاص یهیادو

 .نبود صیقابل تشخ راحتیبه بدنش بودنرنگهم خاطرزد که به یبا دست به غذا اشاره کرد و لبخند مجسمه

 لیدن یافهیمتعجب شده بودن؛ اما ق کردیم ییرایو پذ رفتیراه م زیم یکه رو ایمجسمه دنیاز د شونهمه
 !کنی جمع رو اتخنده ینبود که بتون یجور

سوپ خودش فرو برد و  یانداخت. قاشقش رو تو نییگذاشت و سرش رو پا شیشونیپ یدستش رو رو رایساف
 :آهسته گفت

 !نیبب شوافهیمن ق یخدا -

 .همچنان شوکه مونده بود لیسردادن و دن یبلند یخنده یهمگ

*** 
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که  ییجا نتریقصر شدن؛ بزرگ یشرق یمحوطه وارد هااز خدمه یکیغذادادن به اژدهاها دنبال  یبرا هابچه
 .به اژدهاها بدن تا راحت باشن تونستنیم

 یصاب باشه همراه دوگارق خوردیبهش م شتریکه ب فکثی و آلودخون یبا لباسا یمرد یستون چوب هی کنار
رودخونه  یایبا ماه یگردی و کندهو پوست سریب یبا گوسفندا اشیاز گار یکی یبود که تو ستادهینسبتا  بزرگ ا
 .پر شده بود

موضوع  نیتریقصر در اونجا عاد یخارج وارید یاز لبه شدهزونیآو یالیقند دنیرو برف پوشونده و د جاهمه
 .ممکن بود

ساخته بودن تا  رنگرهیت یچوب قآالچیهیوجود داشت که روش رو  یچاه آب ،یشرق یمحوطه یگهید یگوشه
 .قصر قرار داشت یهم ساختمون اصل گهیو طرف د زهیچاه نر یتو دیباریکه اغلب اونجا م یبرف

 ه؟یچ یبرا ی: ماهلئو

 .ایناد ی: برارایساف

 .سنه بمونهگر  ادیم شیکمتر پ طورینیخوبه! ا یلی! خ؟ی: ماهیناتال

 !: آره، فقط کم مونده علف بخورهلیدن

 :بهش انداخت و گفت اینگاه خصمانه رایساف

 .دارن هیتغذ یمنبع برا هیچون اغلب اژدهاها فقط  ؛یمثبته دن یژگیو هی نیا -

 .پر از گوسفند اشاره کرد یدست به گار با

 .دیباشه باشه، بخش -

 :بود گفت ستادهیا ایکنار گار که یبرداشت و خطاب به مرد لیاز دن نگاه

 ؟یغذاها رو جلوتر ببر نیممکنه ا -

 .دادیبه اژدهاها ترسش رو نشون م شدنکیجلوتررفتن و نزد یمرد برا مرددبودن

 .میدیرو م بشی. خودمون ترتیبر یتونینداره، م ی: اشکاللئو

 انادی سمت. بعد بلندش کرد و بهکنه پوشیگندشون چشم یکرد از بو یرو گرفت و سع ایماه یگار هایدسته
 .هلش داد

 .دیممنونم قربان، لطفا  منو ببخش -

 :رفتن مرد رو نگاه کرد و گفت تام

 .کنهیاز خرافات آدما رو ترسو م یبعض -

 :کرد دییرفت و حرفش رو تأ دادیگوسفندا رو به دست گرفته و هل م یکه گار لیدنبال دن ویآنتون
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 !رو با اژدها تصور کن زدایفقط ارتش ا قا ،یدق -

 :گفت آلودآورد و حرص نییرفت و خودش رو کنارش رسوند. صداش رو پا لیپشت سر دن یناتال

 اصال  حواست هست؟ ،یاندازیم کهیت یلیخ دا  یتو جد -

 گفتم مگه؟ یچ -

 ؟یکنیفکر م یخودت چ -

 .شو نات الیخیب -

 :تو گف ستادیروبروش ا یگذاشت. ناتال نیزم یرو رو یگار

 .ستین یفکر خوب رایبه ساف انداختنکهیو ت کردنیاما عصبان خب؛یلیخ -

 بندازه؟ رونمی. مثال  ممکنه از گروه بکردمیکه احساس م هیزچی از تراوه! انگار ترسناک -

 .کردمیم کارونیهم یرفتارات ادامه بد نیاگه من جاش بودم و اگه قرار باشه به ا -

 !یدکاش تو جاش بو یپس ا -

 :متعجب نگاهش کرد یناتال

 .یمن! تو واقعا  حسود یخدا -

 .کنمی... خواهش میناتال -

 ؟یدست بردار یخواینم -

 :صداش رو کنترل کنه یکرد بلند یسع لیدن

 . باشه؟یدست برداشتم، باور کن دست برداشتم. حاال هم نوبت توئه که دست بردار -

 :شد رهیبه چشماش خ یناتال

 واقعا ؟ -

 .ره، واقعا  آ -

 و گرفت رو کندهپوست یاز گوسفندا یکی ینفسش رو آزاد کرد و لبخند زد. سپس پاها دیرو شن حرفنیا یوقت
 :رفت گائلای طرفبه و برداشتش

 !پسر کن باز رو ت! دهن گندهگائلیا -

 :رو گرفت و گفت شونگهید یکی یهم پاها ویآنتون

 من بهش بدم؟ شویاول شهیم -
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 :زد و گفت یش رو به کمرش زد و نگاهش کرد. لبخند کجدست هی لیدن

که سر از  یپرت ش یجور بارنیندارن. نگرانم ا یخوب یندارم؛ اما اژدهاها انگار باهات رابطه یمن که مشکل -
 !یاریدرب یکوهستان سال

 :دیخند یمصنوع ویآنتون

 .دارم یبهتر یرابطه یکیمطمئنم با ما -

 :گفت زیتمسخرآم لیدن

 .! شروع کنیکرد دایروابطتون پ یبرا زآمیروش مسالمت هیم... پس هو -

 .دیعقب کش اد،یم کیداره نزد دید یوقت کلمای. کرد بلندش و گرفت ترگوسفند رو محکم یپاها

 .آوردم برات بود ترکه از همه بزرگ ی! اونیکیما ایب -

 «کنم؟یفکر م جورینیا فقط من ای ذترن؟لذی باهم هردوشون هم تو نظربه ل،یدن»: کلیما

 .دیرو خاروند و خند شینیب لیدن

 :کرد کینزد ویسرش رو آهسته به آنتون کلیما

 !جلو ادیداره م -

 !یو فرار کن یگوسفندو بنداز دیبا کنمیاحساس م -

 !چرا؟ -

 !تو و غذاشو باهم قورت بده کشهیچون داره نقشه م -

 :با ترس گفت یاز دستش افتاد و کم گوسفند

 !؟یچ -

 د؛کشی خودش سمتبه رو گوسفند و کرد خم رو سرش کنانهم غرش کلیازش فاصله گرفت. ما عقبعقب
 :دکوبی اشبه شونه ایضربه لینگرفت. دن ویرو از آنتون شیبراق و عصبان یاما چشما

 .خوب بود -

 :قرار داشت زانو زد و گفت داخلش تخمکه سه ینسبتا  بزرگ یکرد، کنار چاله یرو بررس ایناد نکهیبعد از ا لئو

 است؟یمال ناد نایا -

 .بود واقعا  کار دستمون بدن کینزد میدیرو د ایکه ناد یآره. بار اول -

 :زد رایبه حرف ساف یو لبخند محو دکشی هاشونپوسته یرو رو دستش

 .دمبو دهیند زخیشب یاز خود اژدها یاما عکس ه؛شکلینیبودم که تخمشون ا دهید کتابهی یتو -
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 :و گفت دیکش ایناد کیبه گوش کوچ یدست نـوازش رایساف

 .هیچ میدیتخماش فهم یما هم از رو -

 .داشته باشم زخیشب هیدوست داشتم  شهیبرترن. هم شدن،ینامرئ تقابلی خاطرنژادا، به یعمال  از مابق -

 :گذاشت اششونه روی رو دستش و زد زانو کنارش رفت، لئو سمتبه حرفنیا با

 .فقط بگو یخوایرو م شیکیبه خرج نده! اگه  استیس قدرنیا -

 :شد و گفت رهیخ رایبه لبخند ساف لئو

 .ممنون -

 ...یبش اژدهاسوارهیدوباره  زودیلیخ یتونیم شن،یاتفاقا  زود هم بزرگ م -

 :ادامه داد یداریلحن معن با

 !نداشته باشه مشکلی هادادن به دختربچه یکه با سوار -

 :و گفت دیمتعجب خند لئو

 .مونده باشه ادتیهمه مدت  نیبعد از ا کردمیفکر نم -

 .برد ادیاز  شهیرو نم زایچیدارم، بعض یخوب یلیخ یمن حافظه نکهیخب... جدا از ا -

 .به تأسف تکون داد یو سر دیخند لئو

احترام با  ادای از بعد و اومد طرفشونبودن به دهیصبحانه د زیکه سر م یکیکوچ یمانانسان هایاز مجسمه یکی
 .وارد شدن یشرق یمحوطه به هم همراه هادست به پشت سرش اشاره کرد. تموم شاهزاده

 .به استقبالشون رفتن یهمگ

 .زیشاهزادگان عز نیما اومد دنی: باعث افتخاره که به درایساف

 :گفت جوابش در بود تربزرگ هیکه از بق یپسر

. مزاحمتون که میاومد نجایبه ا نیهم یبرا م؛ینیچندتا اژدها رو بب کیلبه که از نزدما جا یهمه یراستش برا -
 م؟ینشد

 .ابدا  سرورم -

*** 

از  ییبودن. صدا دهیبود که به دستش رس یدیجد یطومارا یاتاق کارش مشغول مطالعه یلِنکا تو جنابیعال
 :پشت در گفت

 ن؟یدیورود م یاجازه جناب،یعال -
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 .تو ایب -

 :زندان رو تماشا کرد ینگهبانا سیگذاشت و ورود رئ زیم یرو رو ومارط

 شده؟ یزیچ ،یخوش اومد -

 .سرش گذاشته یسلولش رو رو نیستیسرورم کر -

 شده؟ یباز چ -

 .با شما مالقات کنه خوادیم گهیم -

 ه؟یمشکلش چ -

 .متأثرش کرده یلیخ روزتونید یحرفا نکهیمثل ا -

انبار آشپزخونه بهش بده و بهش  یتو یکار هیتا  یبعدش هم بسپارش دست لوس .نجایا ارشیب خب،یلیخ -
کار مراسم  نمیبب دیبا اد،ی. درضمن به مسئول تدارکات هم بگو بگذرمیکه از خطاش م هیبار آخر نیکن ا دیتأک

 !میکنو فردا حرکت  میبش آماده ترعیهرچه سر دی. آها... جان رو هم خبر کن، بادهیامشب به کجا رس

 م؟یفردا حرکت کن نیسرورم؛ اما هم شهیاطاعت م -

 داره؟ مشکلی فردا نظرتآماده بوده؛ به شهیارتش ما هم سالدهنیا یگرفته. تو رایکه ساف هیمیتصم نیا -

 .انمی نظربه یریزن باتدب رایبانو ساف جناب،یعال ریخ -

 .یبر یتونیدرسته. حاال م -

قصر، وارد  یاز راهبا یکی باگاد، زماناتاق رو ترک کرد. هم ایگهیو بدون حرف دبرابر حاکم دوباره خم شد  در
 .نگهبانا به اون هم احترام گذاشت و رفت سیشد. رئ

 .جنابیعال رخیروز به -

 :زد و گفت یدوباره نگاهش رو از طومار مقابلش برداشت، لبخند حاکم

 .نیبش ؟یاومد نجایشده که به ا یباگاد، چ رخیروز به -

کنار حاکم  یصندل یهم به تن داشت، رو یبلند رنگیریقدبلند و چاق و کچل بود و لباس ش یکه مرد باگاد
 :درهم قفل کرد و گفت زیم ینشست. حاکم انگشتاش رو رو

 .یومدین نجایبه ا شهیم یخب، چندوقت -

 .دیجنگ دار یبرا یکه قصد جد دمیشن -

 .زداای تمام همراهدرسته، به -

 ن؟یاعتماد دار وارداتازهنیدر خواهد گرفت؛ اما... شما به ا یجنگ نیچن روزهیکه  نستمدویم -
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 خودش و قدرتمنده العادهرو در اتحاد با خودش داره، حلقه رو داره، ارتشش فوق گهید یزداای دختر البته، اون -
 .شنیم تیمن متوجهم که مردمم اذ برسه. انیبه پا روزهی دیبا تیوضع نیا ،ی. در ثانرکهیشجاع و ز اربسی هم

 گفتن بهتون؟ ییزایباشن. درموردش چه چ یواقع ایافسانه هایحلقه اون کردمیراستش فکر نم -

 .داد حیمختصر براش توض حاکم

 شه؟یم یحکومت چ فی. بعد از جنگ، تکلزداستای به متعلق حلقه صورت اون نیدر ا -

بوده که  یمتیغن شپی هامتعلق به توئه. سال یاریبه دست م متغنی عنوانرو به یزیچ ینه باگاد، اصوال  وقت -
پس  ده؛یرس راسافی به هااز حلقه یکیبه اونجا،  اهیلرد س یبه دست آورده. بعد از حمله ایکتوریاجداد پادشاهِ و

 فیت ما تضعقدر  ستیو مطلقا  قرار ن رسهیاون م هبا اونه و حکومت ب جنگنیا ی. رهبرراستیمال ساف یعنی
 .بشه

 هستن؟ یخوب یکه اونا آدما دیپس شما مطمئن -

 :دیمشکوک شده بود، پرس یکه کم حاکم

 ؟یبگ یخوایم یچ -

 .کنمیاطراف اونا حس نم یمثبت یروهایقربان... من ن -

*** 

 هازادهبه جمع گرم شاه یاجمال یشد. بعد از نگاه یشرق یبود، وارد محوطه یاز خدمتکارا که دختر جوون یکی
کمال ادب  کردیم یسع کهیتا مرتبش کنه. جلو رفت و درحال دیبه لباسش کش یدست گانه،یب نفرششی اون و

 :گفت رایرفتارش نشون بده، خطاب به ساف یو احترام رو تو

 وشوآب گرم بدنتون رو شست یکنم تا تو تونییراهنما دیگفتن اگه دوست داشته باش جنابیمن عال یبانو -
 .نیریمختصر بگ حمامهیو  نبدی

 :لبخندزنان در جوابش گفت رایساف

 اد؟یبا آب گرم بدش ب تنیکه از آب هیسرد، ک یهوا ی. تویاگه نشونمون بد میشیخوشحال م یلیخ -

 :رو نشون داد و دعوتشون کرد ریبا دست مس خدمتکار

 .طرفنیلطفا  از ا -

 :بهشون گفتنام داشت، خطاب  نیشاهزاده که بنجام نتریبزرگ

 .جوان بانوی بود چسبدل اریو مصاحبت با شما بس یننشیهم -

 .و باعث افتخار ما قربان -

که  ناتالی. افتادن راه به خدمتکار دختر سر پشت آوردن، جابه افزارخی یشاهزادهکه در برابر ده یمیاز تعظ بعد
 :دیبراش عالمت سؤال شده بود، خطاب بهش پرس لدنی زدنلنگ
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 ؟یلنگیتو چرا م یند -

 :زد و جواب داد نماییلبخند دندون لیدن

 .که بهم خورد هایکنندههوشیب ریت یجا -

 :بهش انداخت ینگاه تام

 ... کجات خورده؟یلنگیکه هنوز م ییفقط تو م،یخورد رتی مونهمه -

 !نجایا -

 کنانبه جلو پرت شد، خنده یکم حرکت رو نداشت، نی. تام که انتظار ادیبه پشت تام کوب ایضربه زمانهم
 .نییپا دشیانداخت و کش لدنی گـردن دور رو دستش

قرار  زدهخی یصخره هی یشد که رو یغار یوارد دهنه زد،یلبخند م لیاز حرکات تام و دن کهیدرحال خدمتکار
اخت و همراه هم وارد باال اند ایبه لئو انداخت و با صورت متعجبش روبرو شد. لئو شونه ینگاه رایداشت. ساف

 .شدن یورود یدهنه

 :دیملتمسانه خطاب به تام که هنوز سرش رو رها نکرده بود نال لیدن

 .میدیرس گهی... آخ آخ، گردنمو ول کن... دیتام یتام یتام -

 :ستهیدستش رو برداشت تا دوباره صاف با تام

 ...وگرنه یکارتو تکرار نکن دن وقتچیه گهید -

 :الش داد و گفتگردنش رو م لیدن

 .آه... باشه باشه-

 :دیخندونش به مقابلش چشم دوخت و پرس یبا چهره یناتال

 ه؟یچ گهید نیا-

 .آب گرم اون توئه یفکر کنم چشمه -

مقابلشون که به سمت چپ  یو قواره شکلیو ب یسنگ هایوارد غار شدن. از پله رایسر لئو و ساف پشت
 .دنیآب گرم رس یحوضچه رفتن و در آخر به نییپا دیچیپیم

آب، روشن و  ی. اطراف غار با بازتاب نور از تودیکشیرو به رخ م شیگرم شدیآب بلند م یکه از رو یکم بخار
 :گفت نیابروهاش رو باال انداخت و با تحس یشده بود. ناتال یآب

 !قشنگه یلیخ -

 .ستآماده زچیهمه د،یریحمام بگ یکییکی دیتونی. مدیببر یشتریتا لذت ب میرو براتون معطر کرد نجایا -

 .یرو نشونمون داد نجای: ممنون که اویآنتون
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 .ذارمیتنهاتون م گهیرو به انجام رسوندم قربان. من د مفهیوظ -

 :نگاهش رو از اطراف گرفت و گفت لئو

 را؟یساف ینفر تو شروع کن نیخب، چطوره اول -

 .باشه -

 .اکنی شتموم زود. هابچه نیای: پس بیناتال

 :لبخندزنان جواب داد رایساف

 .نگران نباش -

که معلوم نبود کجان  یآب هایقطره دنیچک ی. سکوتش رو صدادچرخی حوضچه سمتاز رفتنشون، به بعد
انداخت. به  نیزم یفرو داد. لباساش رو رو یقیبود با دم عم دهیچیرو که اونجا پ یننشیدل ی. بوشکستیم

 .آب گذاشت یقدم تو یآروم

 نیشتریکرد ب یبود و سع ایحوضچه نشست و چشماش رو از سر لـذت بست. احساس معرکه یوارهید کنار
 دیطول نکش یادیلـذت زمان ز نیپوشوند؛ اما ا ینامرئ هایقطره دنیچک یلذت ممکن رو ببره. گوشش رو صدا

 یبرد و با صحنه نییرو پا شهنگا. شد منعکس اشناله یچشماش رو باز کرد و صدا اشنهیس یو با درد ناگهان
ازش به اطراف  یشتریب هایرنگ داده و رگه رییتغ اهیپوستش از قرمز به س یمواجه شد؛ التهاب رو آوریچندش

 :متوقفش کرد ییصدا ولی برد؛ طرفشآورد و به رونیدستش رو از آب ب یگسترده شده بود. به آروم

 ؟یدرد دار -

 .کردیو تماشاش م ستادهیاز حوضچه ا رونیب یشگیهم بیختر عجخورد و سرش رو بلند کرد. د یتکون

 برام افتاده؟ یشده؟ چه اتفاق طورینیآره. چرا... چرا ا -

روبروش زانو زد. دستاش رو  دیکشیرو به دنبال خودش م رایساف یچشما کهیوارد آب گرم شد و درحال دختر
 :بازوش گذاشت و گفت یرو

 .خودم رو بهت بدم یرویتا ن ای. آمادهرایساف ایتو آماده -

 :دیمردد پرس رایساف

 ؟یمطمئن -

 .شد دختر کمر وارد و رفت طرفشونمخلوط شده بود آهسته به یکه با سرخ یاهیس دود

 !قدرتت؟ یهمه -

برات ممکن  ییکه چه کارا ینیبیو م گردونمی. من بهت برش مرایقدرتم از اول هم مال تو بود ساف یهمه -
 مگه نه؟ یخوایم نوی. تو همیانجام بد یتونیو م شهیم

 .خوامیمعلومه که م -
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 موقع. اونکنهیم فتیکه ضع یزچیهر ز،یرو دور بر تیزندگ تیاهمیب اتی! خوب به حرفام گوش کن؛ جزئهیعال -
 یزی! چستین جهان یمقابله با ملکه یارایرو  کسچی. هفتهیم ییتو، چه اتفاقا کِ یکوچ یاشاره هیکه با  ینیبمی

 .یشیم ندهیکه در آ

 .دارم ازیحلقه هم ن یگهیمن... اما قبلش به جفت د -

 از انگار جسمش. آورد وجودبه یهولناک یرو پوشوند و صحنه شیرنگ آب یشد، حت اهیچشم دختر س یدیسف
 :ادامه داد یبیو عج ییدوتا ی. با صدادادیو جرم خودش رو از دست م افتادمی حالت

 .هیو جزئ کیکوچ کارهی تندهیآ یدر برابر برنامه زداای کردن. جمعهگرمیدست هیتو فقط  یلرد براشکست  -

 .رفتیم یاهیبدنش رو به س تموم

از سر راه برداشته  یتو هرمانع یاشاره هیباشه که با  ادتیکارات دخالت کنه.  یاجازه نده تو کسچیبه ه -
 !یهرمانع شه،یم

 صورت طرف. دستش رو باال آورد و بهدیترسمی داشت کماخم کرد، کم بیشکل عج رییتغ نیبه ا رایساف
لمس بود و  رقابلیو غ رنگاهیس ایتوده حاال دخترداشت، اون قتیبرد تا لمسش کنه. ترسش حق اهشسی

مهلت  رایساف نکهیاز ا لتمام غار رو پر کرد و قب خراشیبلند و گوش غیج یصورتش فرو رفت. صدا یدستش تو
 .بهم زدن وارد جسمش شد چشمهیکنه، در عرض  دایپ واکنشیچیه

 جاتا دوباره آزاد بشه. همه دیطول کش یچندلحظه حبس موند، تموم بدنش منقبض شد و کم یبرا نفسش
 رهی. هردودستش رو مقابل صورتش گرفت و بهشون خدیرسیتندش به گوشش م نفسای فقط و شده ساکت

 رو اون نشو برجسته شده بودن. چندبار دستاش رو مشت کرد. تموم بد اهیپوستش س ریز یخون یاهشد. رگ
 سرعت به و گرفتن راه قلبش طرفبه ایاهیتموم جسمش رو در بر گرفت. س یحسیپوشونده بود. ب اهیس رگای
 .پنهان شدن اشنهیس یرو ایلکه توی

 :حلقه ثابت موند و گفت ی. نگاهش رودیکوبیم عیدوباره به حالت قبل برگشت؛ اما هنوز قلبش سر زچیهمه

 !هیریموران -

کرده.  افتدری دخترو قدرت اون یعنی نیدستش رو در بر گرفت و ا وارچیمارپ یشگینور سبز هم جایقرمز، به نور
 بود خودش به متعلق حاال که دختر اون ادیارزیبس یروی. تصور نرهیرو بگ شیخوشحال یخنده ینتونست جلو

خطر به صدا دراومده  یزنگا تیاما درواقع ره؛یرو بگ شیخوشحال یبود که جلو اونی از تربخشمسرت براش
 .اومده رایسر ساف ییچه بال قا  دقی لحظهکه در اون دونستینم کسچیبودن. ه

*** 

 فکر ی. هرچرفتیاتاقش راه م یفکرش مشغول شده بود، تو یبه سخت کهیاز رفتن باگاد، حاکم درحال بعد
 ستیبایذهنش رو مشوش کرده بود؛ اما در آخر م دیبرسه. شک و ترد یخوب یجهیبه نت تونستینم کردیم

حمله کنه  هوایب روزیهینکه مبادا لرد یاز ا نگرانی و داشتن قرار باش آماده درحالت سالرو کنار بذاره. ده دیترد
رو  قیآخه خودش حقا کرد؛یباگاد اشتباه حس م هم دیبود که بشه بازم تحملش کرد. شا یزیاز چ ادتریز یلیخ

 .دیبا حلقه د
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 :آورد سر به رو صبرش حاکم رفتنعاقبت راه کرد،یرو مطالعه م ینشسته و کتاب زیکه در کنارش پشت م ملکه

 خته؟یشما رو به هم ر قدرنیباگاد ا ی. واقعا  حرفادیآروم باش کنمیخواهش م جنابیعال -

 رهینگذاشته بود خ یادیز یری. به صورت زن مهربانش که گذر عمر بر اون تأثدچرخی فشطر و به ستادیا حاکم
به سراغشون  رترید یو فرسودگ یرپی دنبالشو به کردنیاز انسانا تجربه م تریبه مراتب طوالن یعمر زدایشد. ا

 .اومدیم

 ؟یرو بسازه چ زداید از لرد کار ا. اگه بعمینسبت به اونا ندار شناختیچیآروم باشم کارن. ما ه تونمینم -

ِ زنهیساز مخالف رو م شهیکه باگاد هم دیدونیخودتونم خوب م - و اون بدون  نیدیپرس یازش سؤال ی. ک
 ن؟یفراموش کرد ن،یریگیکه مدتاست ازش مشاوره نم لهیدل نیبه هم قا  یباهاتون موافق بوده؟ دق ایبهونهچیه

هنوز  نیخوایبدون ترس. م یزندگ هی دیم. امیبد دیو دوباره به مردم ام میربگی جشن قراره اونا خاطرامشب به
 ن؟یریرو ازشون بگ دامینینشده ا یچیه

 .ازش بپرسم و باهاش صحبت کنم میرمستقیبهتر باشه غ دیشا -

 ؟یاز ک -

 .ارتشم رو به دستش بسپارم اریاخت خوامیبده، من م یشتریب نانیبه من اطم دی. بارایاز ساف -

 .ادیحرف خدمتکار پشت در رو صدا زد تا داخل ب نیاز ا بعد

 کجاست؟ رایساف یدونیم -

 .شدن نیمشغول تمر یشرق یمحوطه توی هاشاهزاده همراهو دوستانشون بعد از استحمام به شونیبله، ا -

 .کن شییراهنما نجایلطفا  برو و به ا -

 .جنابیاطاعت عال -

 :رفت طرفشرخاست و بهاز رفتنش، ملکه از جا ب بعد

 درسته؟ کارنای نظرتونبه -

 .که من نگران باشم کنهیمطمئنم درک م -

 .نشون داد قتویاون که حق ؟چی حلقه پس اون -

 نشون داده؟ قتویکنم که حق دایپ نیقیاز کجا  -

 .تو کارشون باشه یکه کلک ادیواقعا  به اونا نم جنابیعال -

 اشحاکم وارد اتاق شد. صورت برافروخته یبا اجازه راسافی و اومدن خدمتکار همراهبه رایتا ساف دیطول کش یمدت
به تن داشت.  یرزم ینایو لباس مناسب تمر دیرسیم نیزم یتا رو شیبود، شنل پشم ادشیز تفعالی از نشون

 :زد و خطاب بهش گفت یلبخند نیملکه با تحس
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 .نیکرده باش یسپر ویتا حاال اوقات خوب دوارمیام -

 :جواب لبخندش رو داد رایساف

 ن؟یداشت ی. با من کاردیبله، هم خوب و هم مف -

 .کنن حرکت فردا تا نمن آماده یسربازا ن،گفتی که طور: همونحاکم

 .میکنمی حرکت قرارگاه طرفحتما . صبح زودِ فردا به -

 ن؟یکنیحکومت انتخاب م یو رو براکدوم قلمر ،یروزی... اما بعد از پهیروزیپ یما برا یو تالش همه دیام -

 :زد و گفت یقیکه منظورش رو متوجه شده بود، لبخند عم رایساف

خودشون ادامه  یقلمروها یهم به حکومتشون تو زدای! اداکردنهپینجات یبرا ،یروزیالبته تالش ما قبل از پ -
 دیکنیم الیه سرورم. نکنه خکامال  واضح نی. ادمیرو محل حکومت خودم قرار م میمادر نیو من سرزم دنیم

بدون جنگ،  بارنیا شه،یهم دوباره برقرار م ایعیطبماوراءال یو انسانا و مابق زدایباشه؟ ارتباط ا نیجز ا یزیقراره چ
 .یبلکه با دوست

 ن؟یدار یجادوگرا چه فکر یبرا -

 .از من هستن یرویو مجبور به پ دنیاونا پادشاه خودشونو از دست م -

 :اعث شد بپرسهحاکم ب سکوت

 ن؟یبپرس نیهم هست که بخوا ایگهید زیچ -

 :دیرو کنار گذاشت و پرس دایترد حاکم

 ینشون نچنی هاتموم برده نم؟یرو بب تیکه نداره اگه نشون بردگ ی. اشکالنیبود اهیلرد س یبرده نیشما گفت -
 .دارن

 :جا خورده گفت یبا صورت رایساف

 م؟ینشون بردگ -

 .بله -

 .نگران شد ملکه نگاه

 ن؟ی. هنوز هم مردد هستنیدیرو بهتون نشون داد و شما به چشم د زچیقربان، حلقه همه -

 .دمیند قتیجز حق یزیتا بهم ثابت بشه چ خوامیاون مدرکو م قا  یدق -

 .نیدپرسی رو سؤاال اون نیهم یهستن؛ برا زدایهدف من بعد از لرد، ا نیکنیپس شما فکر م -

 .نگاهش کرد حرفیشده بود ب دشیمتوجه ترد قدقی قدراون نکهیخوشحال از ا حاکم
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که لرد به شما حمله نکرده و  هیلیهمون دل نیا شه،یکم م ییجادو یرو بکشم از قدرت حلقه زدایسرورم، اگه ا -
 !ناینحسش شما هنوز زنده حکمرانی از بعد سالهده

پنهان  یمصنوع یرو پشت لبخند تشیاشته باشه. عصبانلِنکا گذ جنابیعال یرو یریحرفاش تأث اومدینم نظربه
 :شد کیکرد و با چندقدم بهش نزد

 .من مهمه یبرا یلخی و الزمه اعتماد دادنادامه یاما برا جناب؛یعال کنمیشما رو درک م ینگران -

 هی. اثر دیشرو باال ک نشیساعد چپش بسته شده بود باز کرد و آست هایمهیاز مچ تا ن یکه با بند بلند یچرم
پوست  یبرده، رو هی یدهندههنوز واضح و مشخص بود و نشون سالنیکه با گذشت چند یمیقد یسوختگ

 .شدیم دهید دشیسف

 .موند رهیدستش خ یحاکم و ملکه رو نگاه

ا شم دوارمیو ام نیکه سخت بهم اعتماد کن کنمیزدن. درکتون م یتنم داغ بردگ یبودم که رو زادهبنجیهیمن  -
 .رو نشونتون بدم نای شدم حاضر که ارزشمنده برام قدرجلب اعتمادتون اون دیهم درک کن

 :گفت یحاکم با لحن آروم د،یکش نییرو که پا نشیآست

 .الزم بود یمتأسفم؛ ول -

 ن؟یدیرفتن م یبله، بود. اجازه -

 .دییبله، بفرما -

 .رفت رونی. احترام گذاشت و بزدیش موج مبه ملکه انداخت که تأسف از درخواست حاکم تو صورت ینگاه

 :و با خودش گفت دیاز اتاقشون فاصله گرفت، آهسته خند یکم یوقت

 !خرفت رمردیآورد... پ اقبالیجا برام خوش هیباالخره  -

 ینیستون تزئ هی یکه رو یکیکوچ یتوقف کرد، دوقدم به عقب برگشت و مقابل مجسمه دفعههیبعد  چندلحظه
 :گفت واشی. با دقت نگاهش کرد و ستادیه بود اگذاشته شد

 !گفتم؟ یچ یدیمن تو شن یخدا -

 .بود ستادهیا حرکتیب مجسمه

منو  کنمی! خواهش مارزهیو... اومم... خب، به خطرش نم رنیو راه م کننیکه حرکت م یستیتو از اونا ن -
 !ببخش

 میتقس ینامساو یکهتیبه سه یانداخت. وقت نییستون پا یدستش مجسمه رو از رو یرو گفت و با ضربه نیا
 اعتماد جلب خاطربود که به شیچندلحظه پ نیکرد و به راهش ادامه داد. هم یشد، محتاطانه اطرافش رو بررس

 جهینتیتالشش رو ب ارزشیب یجسمهم هی دادیاجازه م دیگذاشت، چرا با شیخفتش رو به نما ینشانه حاکم
 کنه؟
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*** 

 ،ناتالی تام، همراهجوان و پرنشاط، به های. شاهزادهگرفتمی رنگ کمو آسمون کم رفتیوب مرو به غر هوا
مبارزه بلند  یکه برا یبود تا نفر اول نی. قرار بر اکردنیو لئو دور هم جمع بودند و به نوبت باهم مبارزه م لیدن
مبارزه فرابخونه. همه جز  یرو برا ینفر بعد روزیهمه رو شکست بده و اگه شکست خورد، فرد پ یکییکی شهیم

 لیبودن. دن ینشسته و تماشاچ یاژدهاها که به آروم طورنیمسابقه شرکت داشتن، هم نیا توی خانماشاهزاده
انداخت  نیسوم، جک، رو زم یشاهزاده یرو شکست داده بود. با لگد فاشحری تموم حالبهنفر اول بلند شد و تا

 :و دستش رو دراز کرد دیرو عقب کش رشیشمش یغهتی زناننفس. نفسگرفت طرفشبهرو  رشیو شمش

 .دیلطفا  منو ببخش -

 :دستش رو گرفت و بلند شد و گفت جک

 .یهست ی. تو واقعا  قوستین یبه عذرخواه یازین -

 .ممنون -

و مبارزه تبحر  دنیکه به طور واضح در جنگ دهیبلندقد و ورز یشاهزاده بود؛ پسر نتریبزرگ ن،یبنجام یبعد نفر
 :داشت

 .خودتو آماده کن یحساب -

 !مکه چقدر آماده یکنیتصورشم نم یحت -

 :که کنار تام نشسته بود خطاب به تام زمزمه کرد یناتال

 .رهیگینم ادی فاتیاز تشر یچیچرا ه دونمینشه. نم یمیصم ادیز دادمیهشدار م یقبال  به دن کاشیا -

 .مونهیم لیدن شهیهم لیدن ،یناتال ریسخت نگ -

 .چشم دوخت لیو دن نیسرزم عهدیول یکرد و به مبارزه یکوتاه یخنده یناتال

 بردیبه کار م ایلهیح یو گاه کردیو هوشمندانه حمله م عیسر اریبس نیدرگرفت. بنجام نشونیب یسخت جنگ
 یخیچندستون  نیبنجام عیسر یآخر کارش رو ساخت؛ در حرکت یاما ضربه گذروند؛یهمه رو از سر م لیکه دن

 یتو هوا زد و پاش رو رو یو باال رفت، چرخ دیاز روشون پر بیبه ترت اند،یرو نیمختلف از زم هایبا ارتفاع
 .کرد نشیفرود آورد و پهن زم لیدن یشونه

 نیبنجام ریخورد و برگشت؛ اما قبل از بلندشدن شمش یغلت نیزم یرو لیباال گرفت. دن نیو تحس قیتشو یصدا
 :رفت طرفشبه

 !انتقام برادرمو گرفتم -

 .بلند شه نیزم یو کمک کرد از رو دیحرف خند نیدنبال ا به

 .سوزهیم تیبعد فیحر یبرا یلیمن شکست خوردم و دلم خ -
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 :شد خم جلوش و رفت طرفشانداخت، به یبه ناتال یشوخ نگاه

 !یکنیم کاریچ یدونیم فاتویکه تشر ییتو نمیبرو بب -

 :و به عقب هلش داد دیکوب لیدستش رو به صورت دن یناتال

 !گمشو -

 .به خنده افتادن لیو دن تام

 !ادیب کشهیکرده قدش کوتاه شده و خجالت م تنی. فکر کنم از بس آبویدنبال آنتون رمی: ملیدن

 .شد بلند هاخنده یصدا

اما  شد؛یهوا سردتر م شدن،یم کیبه شب نزد هرچی. کرد ترک رو جمع و گذاشت جارو همون رشیشمش
کرد تا زودتر به غار برسه.  شتریو سرعت قدماش رو ب دیکش یقیبود. نفس عم خوبیلخی نظراون هوا به یبرا
 مونشیزن پش هی فیظر هایخنده یشد. صدا مونپشی که کنه صداش جارفت و خواست از همون نپایی رو هاپله

 :لب گفت ریزد و ز یکرد. پوزخند

 .دهیطول کش قدرنیا نهیمپس واسه ه -

که غار رو بهشون نشون داد حدسش  خدمتکاری رو کج کرد تا بره و مزاحمش نشه. از طرز نگاهش به اون راهش
 !بشه؛ اما نه الشیخیب ستیقرار ن زدیرو م

در امان موند، پس حاال وقت مناسب  تاشیبود که در تمام طول سفرشون از شر آزارواذ یتنها کس ویآنتون
متوقف شد و  جهیبا احساس سرگ دفعههی یول ن؛ییزد و دوباره برگشت پا نماییو دندون ثی. لبخند خبدهیرس

که  ییدستش تا جا ی. ناخناهافتاد یچه اتفاق دیفهمی. نمدیگرفت. لبخند از لبش پر واریدستش رو به د
 .غار رو خراش دادن یسنگ واریبلند شدن و د تونستنیم

 شده بود؟ طوریاون ویچرا آنتون کرد،یور نممقابلش رو با یصحنه

 .دیحد خودش رس نیگذاشت و به باالتر شیبدنش رو به افزا یدما

 ...زن خدمتکار اون

 !نه

کرده بود. هرگز  ریی. همون لبخند، همون صدا، و نگاهش... تغشناختمی رو دختر اون ی. چهرهکردینم اشتباه
 ادیکه فر دیخودش رو تو سرش شن یو صدا دیبود. گوشش سوت کش فرو نرفته طوریاون یـغل مرد*تو بــ

 :زدیم

 !رایساف -

 شد؟می ورسرش شعله یحرارت فقط تو نیا ای سوختیم جاهمه

 ...ای شکوندیوجودش رو م هایوارهیاژدها بود که د نیا
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رو درونش  یزیانگار چ ییبایو ز فیظر یخنده یصدا زد؟یچندمدت بود که پلک نم سوخت،یم چشماش
 داشیاما پ گشت؛یم یآوارا دنبال دختر نیو ب زدیذهنش همچنان صدا م یکرد. تو کسانیشکست و با خاک 

خشم رو  جودشو یتو وقتچیه دی. شاکردیپاش حس نم رزی رو هاپله یعقب رفت، سخت ی. قدمکردینم
 .سوزوندیکه االن سراسر وجودش رو م یزیبود! چ دهیخوب نفهم قدرنیا

 هایمار و مچش مثل پنجه هیدستش باعث شد دستش رو بلند کنه؛ پوست دستش شب یسابقهیب سوزش
 باهم درونش رخ بده؟ لی. چطور ممکنه دوتا تبدشدیم دهیگرگ کش

 .شد خارج غار از و رفت باال هاپله از

انسان...  وان،یح ،یچ دکر ینم یداشت! فرق دنیبه در یبیعج لیتما د،یغریو م فشردیرو به هم م دندوناش
 .عقلش رو از کار انداخته بود تیاما عصبان کرد؛یم کاریهی دیبا

 .بود دنیو سخت مشغول جنگ دهرسی لئو به نوبت. رفت هاجمع بچه سمتبه

 چرا لئو نه؟ د؟یدمی رو صحنه اون دیخودش با چرا

 یزیهم فشار داد تا چ یرو محکم روچشماش  دن؟یفهمیم دیهم با هی. بقستادیقفل شد و ا نیبه زم پاهاش
دراومد و اوج  یبه شکل عقاب بزرگ نکهیتا ا دیرو عوض کرد و دو رشیبشه. مس دیاز پشت پلکاش ناپد دهیکه د

 .گرفت

 یبه عقاب لدنی مثل. رفت طرفبلند شد و به همون د؛یسرش رو برگردوند و رفتنش رو د ایلحظه یبرا یناتال
 :دیذهنش پرس قیشد. از طر ادیز یلیخ لیرعت دنشد و دنبالش کرد، س لیتبد

 «شده؟ یچ لیدن» -

 .نکرد افتیرو از جانبش در توجهیچیه

 «!با توام لیدن»: یناتال

انفجار  یکه آماده لیبهش زد تا حواسش رو به خودش جمع کنه. دن ایزد تا بهش برسه. ضربه یمحکم بال
 :ت دوباره تعادلش رو حفظ کرد و کالفه گفتبه زحم یزد و هلش داد. ناتال یمحکم یبود، تنه

 «ه؟یچ انی. جرایفرود ب ل؟یچت شده دن» -

 زدنبال یبرا یکاف یاز حد مانع از پروازش شد؛ چون فضا شیب یکیکرد فاصله رو کم کنه و با نزد یهم سع باز
رفت که  یسرو درختای و جنگل سمت. ارتفاعش رو کم کرد و بهادیشد که فرود ب متسلی ناچار. بهکردینم داپی

. داد دیرو باطل کرد و چرخ لشیتبد فاصلهدرختا نشست و بال نیمردم قرار داشت. ب یِ چوب هایکلبه طرفاون
 :زد

 ؟یناتال یذاریچرا تنهام نم -

 :گفت لیدن یمتعجب از برافروختگ یناتال

 شده؟ یچ خته؟یبه همت ر قدرنیا یبدونم چ دیمن با -
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 .یبدون یخوایمطمئن باش نم -

 .بهم بگو ؟یشده دن یچ -

 :گذاشت و بهش پشت کرد شیشونیپ یدستاش رو رو یپاشنه

چقدر با خودم کار کردم تا آروم باشم و  یدونیو انتخاب کنم؟ م رمیبگ میچقدر سخت بود تا تصم یدونیم -
 م؟یتسل

 ؟یزنیحرف م یدرمورد چ یدار -

 :با نفرت جواب داد لیدن

 !رایساف -

 دید یوقت ی. ناتالدیکرد و غر یدرخت خال یاز درختا رفت و خشمش رو با لگدزدن به تنه یکی فطر به سپس
 :رو رها کنه داد زد چارهیدرخت ب ستیانگار قرار ن

 !لیدن -

 :با حرص گفت لیدن

 .رو خراب کرد زچیرو خراب کرد. اون همه زچیهمه -

 .بودش دهیند یعصبان قدرنیا بارمهی یحت

از احساسش مطمئن  قدرنیکه مطمئن شدم لئو رو دوست داره. ا لدلینیفقط به ا دم،یت کشمن ازش دس -
 ...رو بهش بدم رایساف شمیم یکه راض هیبودم که حاضر شدم رهاش کنم. لئو تنها کس

 :ادامه داد تریشد و عصبان کینزد یناتال به

 اما اون هردومونو دور زد... چطور تونست؟ -

 .حرفاش موند یادامه منتظر زدهمتوجه شده بود، بهت یکه تا حدود یناتال

 غار اون یمتنفره؛ اما حاال... تو کارنیپسم زد که انگار از ا یبشم، جور کیبهش نزد خواستمیم بارهیفقط  -
 ...ویبا آنتون ،کوفتی

 !حاکم؟ شینرفته بود پ رایمگه ساف -

 .ازش رو گرفت لیدن

 !شهیباورم نم -

 .کرد نات! با هردوتامون یزبا هردومون با -

 .باعث شد دوباره به عقب برگرده یناتال یجاخورده یصدا
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 !لئو -

 :بکنه گفت حرکتیچیه نکهی. بدون اکردیو تماشاشون م ستادهیاز درختا ا یکیلئو سخت شده بود و کنار  صورت

 مزخرفته؟ یایاز شوخ گهید یکی نمیا -

 :جواب داد یعصب یشخندیبا ر لیدن

چرا من؟ چرا  دم؟یدیم دیچرا من با فهممیباشه! فقط نم جورینیا خوادیچقدر دلم م یکنیفکرشم نم یحت -
 تو نه؟

 :نگاهش کرد و آهسته جلو اومد چندلحظه

 یینجایاما تو... ا د؛یچیپیبودم به خودش م ختهیکه تو بدنش ر یتا االن داشت از زهر وآنتونی... موقعچون اون -
 !یرخویحرص م یو دار

 :گفت یناباورانه خطاب به ناتال لدنی. رفت اونجا از و کرد گردحرف عقب نیاز ا بعد

 بکنه؟ کاریچیه خوادیرفت؟! نم -

 اد؟یاز دستش برم یمثال  چه کار -

 :و مستأصل چندقدم راه رفت دیکش یآه لیدن

 !کشممی رو ـرومزاده*حـ! اونکشمشی. مذاشتمشیبه حال خودش م دیحق با اونه، نبا -

 :گرفت دهیرو ناد یناتال یادایکرد و فر رییتغ یدوباره به شکل عقاب شتریبدون تعللِ ب سپس

 !لیدن ل،یدن -

 .شد و دنبالش به راه افتاد لیو نگران تبد دهیترس

راه برگشت  عیسر شونیخال یجا دنیوارد شد. با د شانسانی شکل با و کرد پرواز غار سمتبه نیخشمگ لیدن
 :و گفت ستادیتازه فرود اومده بود، موقع خروج جلوش ا یرفت. ناتالگ شیرو پ

 ؟یرو خراب کن زچیهمه یخوایم ،یلطفا  آروم باش دن -

 .شهینم ترخرابنیاز ا یچیمن ه یبرا -

 .گذاشت جهینتبی کردنشمنصرف یرو برا یناتال یو تالشا ددوی قصر ساختمون سمتبه بعد

و تو حال  دیـص*رقـیخودش م یبرا عتیطب یزدایا نیسرزم یوهشی به آهسته و رومآ جااز همه خبریب ویآنتون
 .رفت در طرفسرجاش متوقف شد و مشکوک به ینگران ناتال یصدا دنیخودش بود. با شن

شوکه از  ویهلش داد. آنتون اشنهیس یبه قفسه ایبا ضربه درنگیو ب دیرس لیکه در رو باز کرد، دن نیهم
 .غلت خورد و عقب رفت نیزم ید و چندبار روحرکتش پرت ش

 :دیغر یوحشتناک یدورگه یبا صدا اومدمی جلو دوباره که طورهمون لیدن
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 ؟ی! چطور جرئت کردیآشغال کهتیهیتو فقط  ؟یچطور جرئت کرد -

ه زنده بمونه ممکن حرکتیاگه ب دید یوقت د،یبلند نال وآنتونی. کرد جاو سرش رو جابه دیفکش کوب ریز یلگد
 ی. ناتالدیخودش وقت خر یو برا دیبه شکمش کوب یبزنه، لگد مهیموفق بشه روش خ لیدن نکهینمونه، قبل از ا

بهش بده؛  یحساب مالیگوشهی اومدیرفت و مانع از افتادنش شد. خودشم بدش نم لدنی سمتبه شونیپر
 :اما گفت

 !لیبس کن، تمومش کن دن -

 :دیکرد و بهش توپآزاد  یرو از دست ناتال بازوش

 !دخالت نکن -

رو باال برده بود و هم خودش  لیهم خشم، قدرت دن یگارد گرفت؛ ول ویحمله برد. آنتون وآنتونی سمتبه دوباره
 !لدلیهیمقاومت کنه؛ فقط به  ادینداشت ز میتصم

شد.  یرتخت برخورد و خون از دهنش جا یشد به ستون چوب دهیکه به صورت و شکمش کوب یمشت محکم با
 :بلندش کرد نیگلوش گذاشت و آهسته از زم ریدستش رو ز لیدن

 ...جانی! همیعوض کشمتیم -

که  دشکشی عقب محکم چناننشست و آن لیدن یسر شونه یتا مانع بشه؛ اما دست ددوی سمتشونبه یناتال
 .شکست یبد یاتاق فرود اومد و کوزه با صدا ینیو تزئ بایز یکوزه یتو هوا معلق شد و رو

 ؟یکنیم یچه غلط یمعلوم هست دار -

 .رو وادار کرد سرِ جاش متوقف بشه یبود که ناتال عصبانی قدراون رایساف یصدا

 و؟یبا لئو، با آنتون ؟یدن یتو با همه مشکل دار -

 یبرخاست و با صدا نیزم یبه درد اومده بود، از رو یحساب واریکه کمرش از برخورد به کوزه و بعدش د لیدن
 :گفت یبلند

 نه؟یهم یبزن یتونیکه م یحرف یمشکل؟! همه -

 ؟یشد هاوونهید نیشده؟ چرا ع یچ -

 :زد و جواب داد یپوزخند لیدن

 ؟بکنی رو کاراون یشده؟ چطور تونست یچ یدونیهنوز نم -

 رایافحمله کنه که س ویشد. دوباره خواست به آنتون یچشماش تداع یبود دوباره جلو دهیکه د هاییصحنه
 :گرفت رو جلوش آلودحرص

 ز؟چیبه همه یگند بزن یخوایم ؟یعقلتو از دست داد ه؟یاون ک یدونیتو نم -

 .یرو خراب کرد زچیکه همه ییتو نیا -
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 یمن به خودم مربوطه؛ نه تو، که برام قانون یداده بودم ها؟ زندگ یقول خاص یکردم؟ نکنه به کس کاریچ -
 نیاز ا شیرو ب گاهتیجا نکهیقبل از ا ،یو دست بردار یمداخله نکن نیاز ا شتریببهتره  ؟یدیفهم یکن نیمع
 !یفتیو از چشمم ب یاریب نییپا شمیپ

 :دیکرد و پرس یجاخورده از حرفاش مکث لیدن

 !؟یپس لئو چ -

 تمومش کن. باشه؟ ؟یباز کن میهمه رو تو زندگ یپا یخوایچه خبره م ؟یلئو؟! لئو چ -

 بود شده دراز طرفشرو که به ایدستمال پارچه وی. آنتوندیرفت و حالش رو پرس وآنتونی طرفبه حرفنیاز ا پس
 دهیرو چش یرناپذیـذت وصف*چراکه لـ کرد؛ینم یمونیانداخت. احساس پش لیبه دن ینگاه یرچشمزی و گرفت

 .دیارزیکتکا م نیبه ا یبود و حت

رو اشتباه متوجه  زچیاز اول همه دی. شاشدنمی باورش. افتاد خنده به زدهنگاهشون کرد و بعد شگفت یکم لیدن
 !شده

*** 

 .و خوشحال کردیشاد م یروزیاز پ نانیبلکه اطم د،امی تنهاپر کرده بود. دل مردم رو نه یقلمرو رو شاد تمام

شده  یکیبا مردم  یجشن درست در دل مردم بود، حاکم و ملکه و فرزندانشون همگ یجالب حاکم، برگزار عادت
از برف و روشن شده  دهیپوش یبزرگ ی. محوطهرسوندنیحالت ممکن م نیرو به کمتر شونیاجتماع یو فاصله

 .بستیم نیو لبخند صورت همه رو آذ دنیکوبیطبال م روی زنا. طبلشدیبا نور مشعال، با حضور مردم شلوغ م

و  دیکشیشعله م یخیستون قطور و  یباال که شدیگرفته م یسبزرنگ و بزرگ یاز آتش برافروخته یاصل نور
. کردیمردم رو نظاره م یعبوس شاد ایبا چهره لی. تام مشغول صحبت با حاکم و ملکه بود و دنسوختیم

 یخوشحال بود و ناتال رایساف اما کردن؛یرو تماشا م شونیکوبیـص و پا*هم در کنار هم رقـ یو ناتال رایساف
 !یناراض

 :و لبخندزنان گفت دیکوب یناتال وانیرو به ل شیدنیبزرگ نوش وانیل

 .خوشحال باش ؟یکن کاریچ افهیق نیبا ا یخوایم ،یه -

 :بهش انداخت ینگاه

 !سرت اومده ییبفهمم از صبح تا حاال چه بال تونمیواقعا  نم -

 :باال فرستاد یچشماش رو با کالفگ رایساف

 حالانگار خودتون تابه نیکنیرفتار م جوریهینات.  ستمین سهیقد. من که هایدهیچیبزرگ و پ یآه! جدا  مسئله -
 .نیرابطه نداشت کسچهی با

نصف روز گذشته، و تو اصال   م،یاز لئو ندار یخبر وقتهیلیکه ما خ نجاستی. مشکل االن استیمسئله اون ن -
 .ستیبرات مهم ن
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 :دست راستش رو باال آورد و بهش نشون داد رایساف

 یرو نشون بده! لئو االن تو جنگله، انتظار دار قتیحق تونهیداره که م یکوفت قدرتهی ؟ینیبیرو م حلقهنیا -
 کنم و بگم از کنار من جم نخور؟ شیزندان یکنم؟ دوست دار کاریچ

 !نزن راه خودتو به اون را،یساف یشیمنظور حرفام رو خوب متوجه م -

 :تکون داد و گفت یجواب حرفش سر در

َ  یگرفت میتصم نکهیمثل انه...  -  ...به جشن امشب گند بز

بازوش  ی. ناتالختیر رونیب وانیل یاز تو شیو تموم نوشن یـغل ناتال*به پهلوش پرت شد تو بـ یزیبرخورد چ با
 .شدن رهیخ اتفاقنیرو گرفت و هردو به عامل ا

بلند شد و با لحن  نیرخورد به زمدردناک از ب ییکه ناخواسته بهش خورده بود، با زانوها یگوشیباز یپسربچه
 :گفت ناراحتی چنداننه

 ...من یبانو دمیجلومو ند لحظههی خوامیمعذرت م -

 حالت خوبه؟ زمینداره عز ی: اشکالیناتال

 :مقابلش زانو زد و گفت رایساف

 .یبد افتاد یلیخ -

 :گفت مونیلباسش پش یرو یدنینوش سیخ یلکه دنیاز د پسربچه

 م؟یکن کاریچ دیشد. حاال با فیلباستون کث -

 :لبخندزنان گفت رایساف

 .دارم نگران نباش. حاال بذار اسمتو بدونم یادیز یمن لباسا -

 .استفان -

 .برات انتخاب کردن یاسم خوب -

 .به شما دادن ییبایهم صورت ز انیخدا -

 :کرد و گفت یمکث رایساف

 مگه نه؟ گذره،یاستفان و داره به همه خوش م هیخب... امشب جشن بزرگ -

 .من یبله بانو -

 ازت سربزنه اون ییخطا نیچن گهید بارهیچون اگه  ؛یاریبه بار ن حادثههیتا  یحواستو جمع کن دیاوهوم، پس با -
 یی! مطمئن باش هرجایکن یباهاشون توپ باز نیزم یرو دن،یدو جایتا به ارمیکوچولوتو از جا درم زانوهای

 . باشه؟فهممیود ممن ز یدوباره دردسر بساز
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چندقدم عقب  رایتو نگاه ساف تیجد دنیو جاش رو به ترس داد، با د دیاستفان پر کش هایـب*از لـ لبخند
 :متعجب صداش زد ناتالی. گذاشت فراربهرفت و پا

 !؟یگیم یدار یچ را؟یساف -

 :بلند شد و گفت رایساف

 !حواسشو جمع کنه شتریاز حاال به بعد ب شهیباعث م نیا -

 .شیتو... ترسوند یول -

 ...الیخیب -

 :گذاشت. سپس دستش رو گرفت و گفت یرو ازش گرفت و کنار یناتال یدنینوش وانیل

 !میـص*برقـ کمهی ایب -

انداخت و به ناچار باهاش  کردیبود و نگاهشون م ستادهای ترطرفاون یکه کم لیبه دن یو ناراحت جینگاه گ یناتال
 .همراه شد

 یرو از برف خال یو قطور ریدرخت پ ریز ویجنگل، آنتون یسرمازده یدرختا نیب جایی مردم، و جشن اوناز  دورتر
 دارحالت یموها یگریداشت و د دیو پوست سف اهیس موهای هااز زن یکی. کردیـقه م*ـاشـ*کرده و داشت معـ

 برگردوند خودش سمتتش رو بهصور  ایوه. زن موقهربودیم هرکسی سر از هوش گونشو پوست گندم ایقهوه
 :گفت و

 .جذاب ساخته مردهیاز شما  یدرپیپ هایارباب... مبارزه دیبه من نگاه کن -

 قدرو اون شده ـذت*لـ غرق تاشونکردن. سه ییرایازش پذ نحوی به دوهر و،یآنتون بخشتیدنبال لبخند رضا به
 .دنیشنینم شدیم دهیکش شونیکیدر نزد که ایانهیوحش هایخرناسه کدومچیهم بودن که ه ردرگی

دخترا رو کنار زد و به روبروش چشم  عیبا احساس خطر سر ویشدن. آنتون ترکیو نزد شتربی هاخرناسه یصدا
نگاه کردن که صاحبشون در  یدرخشان یگردشده به چشما یو با چشما دنکشی عقب زدهوحشت هادوخت. زن

 .جنگل پنهان بود یکیتار

 یکهیگذاشت و بار نیزم یدستش رو رو هیبا ترس  ی. زن مومشکدید شدیرو جز شکار نم یتنی   ماچش اون از
 خیفشار  یبا کم نیو خشمگ اهیاما گرگ س د؛یچیپ یشکارچ اهیس هایپنجه دور فرستاد؛ سمتشرو به یمنجمد

 .رو شکست و باز جلو رفت

 :کرد زمزمه زده. زن وحشتگذاشت شنمای به رو اشو بُرنده زیت یمهتاب دندونا نور

 !گرگههی نیا -

 .نداشتن افزاریخیدر  یادیقدرت ز عادی مردم. بشه گرسنه نظربزرگ و به گرگهی فیحر تونستینم قطعا  

 ...اون نینترس -
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 .گذاشتن فرارو پابه دنیاز جا پر ویبه حرف آنتون توجهیهردو ب زشیدآمیغرش تهد با

 :نداشت ایدهیفتن بازداردشون؛ اما فاکرد از ر  یناراحت سع ویآنتون

 نکرد؟ تیراض یقبل هایضربه ل؟یآه! چت شده دن -

 :ادامه داد حالنیسرش نداشت. با ا یرو یو روشن یخاکستر مویچیه لیاز ذهنش گذشت که دن لحظههمون

 ؟ناقص بشه رایارتش ساف یخوای. تو که نمشهیم یچ یبه من برسون یبیاگه آس یدونیخودتم م -

 ویآنتون یقهیهنوز کامال  انسان نشده بود به  کهیشکل و درحال رییشروع کرد به تغ دیکه رس شقدمیهیبه  گرگ
قطور درخت متوسل شد و  یحفظ تعادلش به تنه یاز پشت برا ویبلندش کرد. آنتون نیچنگ انداخت و از زم

 گشتیخودش برم یبه حالت اصل پاش یشد؛ استخوونا رهیمقابلش خ یمهونینصفه رتغیی به زدهوحشت یکم
 :دیدندوناش غر یاز ال ینیدوگانه و خشمگ صدای با حال. در همونستادیایو م

 .ستیهم برام مهم ن ذرههی االن بشه اگرم که لش؛تن شهیبا نبود تو نابود نم رایارتش ساف -

 !لئو -

درختا بود که  یسخت تنه یضربه دنبالشهکنه، با تمام قدرت پرت شد و ب داپی زدنفرصت حرف نکهیاز ا شیپ
موند و لئو  نیزم یرو حرکتیب ی. مدتختنیسرش فرور یدرخت رو های. برفا از شاخهدیکشیانتظارش رو م

 سته،یبا کمرِ دردناکش با کردیم سعی که طورآهسته و همون ویرفت. آنتون کینزد بردنشنیازب یمصمم برا
 :گفت کنانمسخره

 م؟یشروع کن نی. چطوره با ایدادیات مهم نبود تا االن طولش نمنه! اگه بر  -

خم شد و محکم به لئو ضربه زد و با صورت به استقبال  یاز درختا مثل شالق یکیبلند  یدستش شاخه یاشاره با
 :ادامه داد یدیقیهمچنان با ب وآنتونی و شد بلند خراششدل یناله یدرخت مقابل فرستادش. صدا

 توان مقابله با تو رو ندارم؟ یشده فکر کن باعث یچ -

 :صورت درناکش گذاشت یتلوتلوخوران عقب رفت و دستاشو ر رو لئو

 !ابله... ببند تودهن گنده -

 هایکهیبار انیشده و جر یو سطح قیعم یرو برداشت و به خون روش نگاه کرد، صورتش پراز زخما دستاش
 .کردیصورتش حس م یخون رو رو

 .کرده بود یرو نوران کشونینبرد کوچ دانیممهتاب  نور

 !مقاومت در برابرش سخته یبودم؟ قبول کن که گاه رایچرا؟ چون با ساف -

 یشده و سرعت یابیباز تی. در آخر هم با عصبانشهیچقدر باعث خشم لئو م شتر،یب یبا هرکلمه دونستینم
 .درخت یدش به تنهگلوش چسبون ریبهش حمله برد و با فشردن ساعدش ز ادینسبتا  ز
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تروام و مطمئن  هی. من ویآنتون یمزخرف نداره نه؟ هنوز منو نشناخت هایـرزه*هـ با اون فرقیچیبرات ه رایساف -
از کارم ممنون خواهد  یلیرو بشنوه خ لمیدل یهم وقت نیقدرت دارم تا بکشمت! شاه مارت یکاف یباش به اندازه

 .بود

 ؟یاوه راست -

 دار به سرد جنگلمعلق کرد و حاال وسط اون وهوانیزم نیو جسمش رو ب دیچیدور گلوش پ ایشاخه ناغافل
 کردیبود تالش م دهیچیکه دور گردنش پ یمنعطف یشاخه به انداختنچنگ و وپازدنشده و با دست ختهآوی

 :گفت شاهودهیب یالشاسرش رو باال گرفت و رو به ت سردیبا خون ویخودش رو نجات بده؛ اما آنتون

که  یچون هرچ ؛یشینم عتیطب زدایهی فیحر وقتچیجنگل ه یباشه، تو ادتی شهیهم نویدست بردار لئو! ا -
 !منه اریاالن اطراف توئه در اخت

 یصورتش برآمده شده بودن و قدرت های. رگکردیتالش م دنکشینفس یو برا رفتیم یلئو رو به کبود صورت
 .دنیچیپیهم آهسته دور بدنش م گهید هایداشت. شاخهدرخت ن هایاز شاخه ییرها یبرا

 ...غار یخودش مشتاق بود، اون بود که اومد تو رایدرضمن، فکر نکن من آدم بده هستم. ساف -

 :گفت ینداشت، منقطع و با سخت یتا خفگ یمرز نکهیبا ا لئو

 !خفه... شو -

 .و اون بود که خواستار من بود -

که واقعا  قصد کشتنش  وی. آنتوننیزم یتا آهسته بذارنش رو گرفتنمی بر در رو اون داشتن کمکم گهید هایشاخه
که توانش رو نداره. اما  ستین معنینای به برابرش در نکردنکه متوجه بشه مقاومت یرو نداشت؛ فقط در حد

 هایشن شاخهزمخت و خ هایحلقه نیدرآورد و از ب یبه هدفش برسه، لئو خودشو به شکل مار نکهیقبل از ا
 .افتاد نیزم یدرخت رو

که به قصد کشتن از  یافتادنش رو دنبال کرد و برخاستن مار بزرگ و ترسناک ریبه سرعت مس ریغافلگ ویآنتون
 یاجازه ویراحت به آنتون قدرنینداشت ا میاما لئو تصم داشت؛یرو به وحشت وام یهرکس شهیبلند م نیزم

 .برد هجوم سمتشبه یوحش گرگهی بتیمردن بده، و با ه

تلخ  قتحقینیحاال خودش رو مستحق ا را،یساف هایتوجه افتیدر یبرا دنانتظارکشی همهاز اون بعد
 .شد دهیکش ورطهنیبود که پاش وسط ا چارهیب وی. آنتوندونستینم

*** 

نا به به قصر برگشتن و مردم پس از رفتن او یسلطنت یجشن، خانواده انیگذشته و با پا مهیاز ن شب
 به مشغول وکوفتهاطراف مونده بودن، خسته زکردنتمی و وجورکردنجمع یکه برا ین. چندنفررفت هاشونخونه

 .کرده بود یرو متالش زچیمهصاعقه وسطش خورده و ه هیبود که انگار  ختهیبه هم ر طوری جاهمه. شدن کار
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توجهش جلب شد و  ایسرفه یبا صدا داشت،یبرم نیزم یزباله رو از رو هایکهیکه خم شده و ت یجوان دختر
. با دینوشمی جرعهجرعه ینیچوب یکوزه ینشسته و از تو یدنینوش هایکنار بشکه ایکه گوشه دیرو د لیدن

 .داد هیپشتش تک هایپشت دست دور دهنش رو پاک کرد و سرش رو به بشکه

 یرفت. باال کیو نزد دیکش رنگشییحنا یابه موه یو دست ختیر نیزم یدستش رو دوباره رو هایزباله دختر
 :گفت تونستیکه م یلحن نتریمیبا مال د،یسرش که رس

 د؟یبه قصر برگرد دیخوایجشن تموم شده قربان، نم -

جهت  لیبزنه. دن رونیب اشنهینمونده بود از س یزیکه چ دیکوبیجمله قلبش آنچنان محکم م نیگفتن ا با
 یفشار داد و با صدا یبده. چشماش رو کم صتشخی رو اشکرد چهره سعی و دچرخون دختر سمتنگاهش رو به

 :گرفته گفت

 شناسم؟یتو... نه، من تو رو م -

 :آهسته کنارش زانو زد و گفت زکردنن،یمطمئن شد همه مشغول تم یبه دوروبرش انداخت و وقت ینگاه دختر

 .نیگردتا به قصر بر  کنمیکمکتون م نی. اگه بخواسهیویاسم من مِ  -

 :به آسمون انداخت یو نگاه دیخند حالیسرخوشانه اما ب لیدن

 تا اونجا بره؟ تونهیم یدوره... ک نجایاز ا یلی! قصر خسیویآه... م -

 .من راهو بلدم م،یتا باهم به قصر بر دی. بلند شستینه قربان دور ن -

و  ییحنا یموها دیدیکه م ییزایچ بده، تنها صیتشخ درستیرو به سیویهمچنان نتونسته بود صورت م لیدن
 .کرد جابهجا نیزم یخودش رو رو یبود. کم سیویو بانمک م یخرگوش یدندونا

 !دخترک از سرما قرمز شده بود ینیب د،یفهمیرو هم م گهید زچیهی... آها

 :برد و گفت ترکیرو نزد سرش

 !مبخور  پختتودست خوادی... دلم مسیویخودت ببر م یمنو به کلبه -

 :قرمز شد. دستپاچه جواب داد جانیاز شدت خجالت و ه سیویم یخنده افتاد. لپا به

 .دیلطفا  بلند ش ن،یدینوش یلی... شما... شما خستیمن سزاوار شما ن ینه قربان کلبه -

خودش  یرو یکرد بلندش کنه، اون هم که کنترل یانداخت و سع لیدن یحرف دستاش رو دور بازو نیا دنبالبه
 .کمکش کرد و به راه افتاد سیویاما م د؛یپاش لغز یبرخاست، کم عانهیاشت، مطند

 !بلند شم نیزم یاز رو تونمینم گهیفکر کردم د -

به صورتش انداخت که  یگذاشت، نگاه لیدن یـنه*ـیس یدستش رو رو هی شتر،یکنترل ب یبرا سیویم
 .از خودش باالتر بود گردنسروهی

 .ننوشند ادیمثل شما بهتره ز یفرادا یقربان؛ ول دیببخش -
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 !مثل من؟ یافراد -

 :کرد و گفت یدیقیب یخنده

 ...هیمن  ام؟یمن ک یکنیفکر م -

 :مکث کرد و بعد گفت کمی اشمعده اتیاحساس هجوم محتو با

ِ  روحهیمن  -  ...یسرگردونم، و

 :متفکرانه کرد یو اخم ستادیا چندلحظه

ِ  یمِ  -  ؟بود یاسمت چ س؟ی! مِ ؟یو

 .سیویقربان، م سیویم -

 :ادامه داد لیبه راه افتادن و دن دوباره

 !ه؟یچه اسم گهید نی! ایسیآره... مِ  -

 .اسمش انجام نداد حیصح انیب یبرا یتالش گهیو د رهبگی رو اشخنده ینتونست جلو سیویم

 ؟یبرمی تمنو به کلبه یدار -

 .میریبه قصر م مینه قربان دار -

 ... ها؟ادیم چرا؟ از من بدت -

 :نگران جواب داد سیویم

رو بکنم پدرم دوباره شما رو به قصر  کارنیاگه ا یشما رو با خودم ببرم... حت تونمینه نه قربان، من فقط، نم -
 .گردونهیبرم

 :تونست خودش رو سر پا نگه داره سیویبه کمک م یخورد؛ ول یسکندر لیدن

 ام؟بدی پسر من تو نظرمشکل دارن؟ بهپدرا با من  ی... چرا... همهفهممینم -

 .نیخوب یلیقربان... شما خ وجهچیبه ه -

 .سرخ دراومد یدوباره لپاش به رنگ رزا و

 .امیبگو که من... پسر خوب ی! حتما به ناتالکنهیم فیداره از من تعر نفرهی... باالخره یوا -

باال آورد. خود  یرو که خورده بود کنار یو هرچ جدا شد سیویاز م اره،ینتونست طاقت ب گهید حرفنیاز ا بعد
. جلو رفت و کردمی سرزنشش پدرش قطعا   اما ببره؛ شونرو به کلبه لیدن خواستیهم دلش م سیویم

 :و گفت دیبه کمرش کوب یآروم هایضربه

 حالتون خوبه؟ -
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. دکشی اشچونه ید و رورو باال بر  شایدستمال پارچه عیسر سیویکرد. م یکوتاه هایو سرفه ستادیا صاف
 رهیبهش خ دهیو ترس دیدستپاچه دستش رو پس کش سیویمتعجب نگاهش کرد و دستش رو گرفت، م لیدن

 :شد

 .میدیبه قصر رس با  ینمونده، تقر یزیچ گهی... دید -

 گهدی شاهدختبودن و با جک و سه ستادهیقصر منتظر ا یهال ورود یتو یوارد قصر شدن. تام و ناتال باهم
 .شد دهکشی سمتشونبه نگاها دوتا غول صحبت بودن. با ورود اونمش

 :که سارا نام داشت گفت یو بهشون احترام گذاشت. تام خطاب به شاهدخت ستادیا سیویم

 رو به اتاقش ببرن؟ لیتا دن نبفرستی همراهش رو هااز خدمه یکیممکنه  -

 ...حتما   -

به اتاق جداگانه  لیکردن. به اصرار دن یرو همراه لیدن س،یویبا م از خدمتکارا اشاره کرد و همراه یکیسر به  با
 سیویکه با م یتخت نشوندنش. مرد خدمتکار یکه قبال  بهشون داده بودن رفتن. رو یاز اون ترکیکوچ یو کم

 :اومده بود آروم بهش گفت

 .میبر -

 :کرد و گفت دستش یبه دستمال تو ینگاه لیشد. دن یاما با کراهت دنبالش راه عانهیمط

 !...یویمِ  -

 رونیبه راهش ادامه داد و از اتاق ب یخدمتکار بعد از مکث کوتاه یکی اون و برگشت طرفشو به ستادیا سیویم
 .رفت

شد و کمکش  کشینزد عیسر سیوی. مدیچرخیو م رفتیم جیاما سرش گ سته؛یپاهاش با یکرد رو یسع لیدن
 :بده گفت صشونیدرست تشخ تونستیکه هنوز نم سیویمتعجب م یبه چشما رهی. خسهیکرد وا

 ...پدرت... پدر تو -

 :دیتکون داد و پرس یسر سیویم

 ؟یپدرم چ -

 :ادامه داد یسست لحن با و گذاشت اشرو سر شونه دستش

 داره؟ یمشکل یشب خونه نر هی نکهیپدرت با ا -

 .فتهم گذاشت و دوباره لپاش رنگ گر  یرو رو بازشمهین هایـب*لـ سیویم

*** 
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کاش االن با  یا کردیداد. آرزو م هیشده بود تک دهیتراش یکه به شکل ماه یبزرگ یبه مجسمه یبا کالفگ یناتال
حداقل درمورد  خته،یبه هم ر زچیکه همه نهیکه مسلم بود ا یزیراحت حرف بزنه. چ تونستیتام تنها بود تا م

 .روابط دوستانشون

 وسط اشتباه بود؟ نیا یزی. چه چدیهمفیرو نم رایساف یناگهان رییتغ

تو  تونهینم یمثبت اتفاقچیکه ه دونستیخودش هم م یداشت؛ ول نگریدر مثبت ایهودهیب یتام سع اما
 .ناگوار یحادثههی یعنی ویاز لئو و آنتون یخبربینیو ا فتهیب تموقعینیا

 :سوم، گفت یشاهزاده جک،

 .میشون بفرستبهتره چندنفرو دنبال کنمیفکر م -

 :گرفت و موافقتش رو اعالم کرد یآب-دیسرد و سف یرو از مجسمه اشهیتک یناتال

 .نیبله. لطفا  ردستورشو بد -

 :خطاب به خدمتکار کنارش گفت جک

 .اریب نجاای به نگهبانوبرو و پنج -

 .اطاعت سرورم -

 زیت یگوشا ایآهسته هایناله یود که با صدادور نشده ب شتریبه راه افتاد؛ اما هنوز چندقدم ب حرفنیگفتن ا با
 و والشهردو آش ویرفت. حدسش درست بود، لئو و آنتون ورودی در طرفبه زدهحساس شدن و شتاب یناتال
 .گرفتمی کمک ازش رفتنراه یو برا شدهحلقه  وی. دست لئو دور گردن آنتوناومدنمی قصر سمتبه آلودخون

 ن؟یآورد گهیدسر هم ییمن! چه بال یخدا -

 :جواب داد ربطیب یبا دهن پرخون و لبخند ویآنتون

 !متقاعدش کردم یشده بود... ول یوحش یلیخ -

کرد و  یکوتاه یو مانع شدن. لئو سرفه دیتام رس فتنیب نیزم یهردو رو نکهیسست شد؛ اما قبل از ا پاهاش
 .افتادن راه به آرومشون اومدن و آرومهم به کمک هی. بقستهیکرد صاف با یتام سع یشونه به زدنبا چنگ

*** 

 خچهیلم داده و کتاب تار رنگیزرشک یتخت دونفره یرو ییبایو ز دسفی خواب ـباس*با لـ رایتمام مدت ساف در
چشم دوخت و با لحن  یجمع کرد و به ناتال شتریلباسش رو ب یقهی. با بازشدن در، کردیرو مطالعه م

 :گفت یزیتمسخرآم

 ؟یهست یعصبان قدرنی! چرا ااوه نه -

 :به سرووضعش انداخت ینگاه

 !واقعا  نرمه تختنیا نجا،یا ایشدن، زود عوضشون کن و ب فیکث یلباسات حساب -
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 :آروم گفت یناتال

 .وئهیخون لئو و آنتون نایا فه؟یچرا کث یدونیم -

 :دیکرد و پرس یاخم رایساف

 !؟یچ -

 :زد و گفت یپوزخند یناتال

 ستی! معلوم نیتموم احساساتت رو از دست داد دیشا کردمیداشتم فکر م ،یواکنش نشون داد هیباالخره  -
 .به جون هم افتاده بودن جوریچه

 االن بهترن؟ -

. ستین ندیاصال  خوشا بودنتتفاوتیب قدرنیا یول ؛یادامه بد یخوایتا کجا م دونمیمن نم را،یآره. ساف -
 افرادت، از تاسه شدی باعث امروز. بودن کرده دعوا باهم تو خاطرراعات کن. اونا بهم کمهی هدفت خاطرحداقل به

 ؟ی. متوجهفتنیبه جون هم ب طورینیستات، ادو از تاسه

بزرگش  قدرنیـانت کردم. چرا ا*ـیخ یکیانگار به  یزنیحرف م جوریهیمن نبودم که گفتم باهم بجنگن.  نیا -
 بازخواست بشم، تموم شد؟ نیاز ا شتریب خوامیهم نم گهی. دفتادین ویو آنتون من نیب یاتفاق خاص د؟یکنیم

 یهم گذاشت. ناتال روی رو چشماش شدنکتاب رو بست و کنار گذاشت و بعد از درازکش حرفنیدنبال ا به
 .کرد نگاه اشبسته یبه چشما یلحظات نسبتا  طوالن یبرا

 یکردیم پوشیازشون چشم تفاوتیب دیاع نداشتن؛ اما مهم بودن و نبادف یبرا ایکنندهقانع لیبود که دل ییزایچ
 .نبود کردنشهیقادر به توج یو ناتال دادیانجام م رایبود که ساف کاریهمون قا  یدق نیو ا

*** 

 .صبح آسمون رو فراگرفت رنگیخاکستر ییروشنا

 یایتا از دن دیطول کش ی. کمدیه کمر خوابداشت، آروم برگشت و ب یبااکراه چشماش رو باز کرد. سردرد بد لیدن
برد، سرش رو چرخوند، خواست دوباره  شیموهاش پ یگذاشت و تا تو شیشونیبه پ ی. دستادیب رونیخواب ب

برگشت. انگشتاش رو از  ازبه سقف گرفت و ب یمنته ریبشه؛ اما متعجب چشماش رو از مس رهیبه سقف خ
موند به صورت غرق در خواب کنارش که کنار رفتن  رهیشد. خ زخیمیو ن دیکش رونیب رنگشایقهوه یموها یتو

از شب  یمبهم یبه مغزش فشار آورد و خاطره یکرده بود. کم اننمای رو اشـنه*برهـ هایشونه د،یسف یملحفه
 .رو به خاطر آورد شیپ

 :سر داد و زمزمه کرد یفیخف یجاش نشست و از دردِ سرش ناله سر

 !عقلیب یپسره -
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 ترکیشد تا صورتش رو از نزد کیبهش نزد شتریو ب دیتخت کش یبه دختر انداخت، خودش رو رو ایگهید نگاه
جلوش  یثابت شد. دندونا بازشمهیدهن ن یروشنش رو از نظر گذروند و رو یابروها و مژه ،ییحنا ی. موهانهیبب

 :صداش زد واشی و گذاشت اششونه ی. آهسته دستش رو روکردمی تربانمک رو اشچهره

 !یه -

 :. دوباره تکونش دادآوردیخاطر مذهنش دنبال اسمش گشت؛ اما فقط نصفش رو به یتو

 !..یمِ  -

گرفت بذاره به خوابش ادامه بده.  می. تصمدیبازکردن چشماش حرکت کرد و تنها خودش رو باالتر کش بدون
 .رفت نییو از تخت پا دیـردنش باال کش*ملحفه رو تا گـ

*** 

ِ و درمان ییجادو درپو  ایرو درمان کرده بودن؛ اما کوفتگ ویبدن لئو و آنتون زخمای تموم و شده کارساز افزاراخون گر
 ویرزم رو به تن کردن. آنتون ی. با کمک خدمتکارا لباسادادیحرکت دردش آزارشون م نتریبر جا مونده و با کوچک

 :گفت کردنیدوشش وصل م یرو به لئو که شنلش رو براش رو

 .متأسفم شبیبابت د -

 .ستیمهم ن -

 .یدار ینیسنگ یواقعا  دستا یول -

 :گفت یو با لبخند کج ستادیو مقابلش ا دیچرخ یبعد از مکث کوتاه لئو

 ؟یخوایالبته... بازم م -

 :اخطار داد تام

 !لئو -

 .ویننداز، آنتون ادمی شبوید گهی... دیخوایاگه نم -

اتاق رفت. تام رفتنش رو با نگاه  خروجی سمتچپش گذاشت و به یپهلو یحرف دستش رو رو نیاز ا پس
 :دنبال کرد و گفت

 !شیاحتماال  تا االن شناخت -

 ...اوه آره -

 :دستش رو از هم باز کرد وادامه داد هردو

 !ستوونهدیهیاون  -

 .زمزمه کرد ییراستش رو گرفت و ناسزا یدرد بازو با
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بود؛ اما طبق  دهینبار یبرف شبیقصر شد. خوشبختانه از د یمحوطه وارد گونلنآهسته و لنگ یبا قدما لئو
 :رفت سمتشبه دیمحافظا رو که د ی. جان، فرماندهشدیم دهیبرف د یدسفی جامعمول همه

 .جان -

 :محترمانه گفت یکوتاه میو بعد از تعظ دچرخی سمتشبه جان

 .رخیصبح به-

 کجان؟ هی. بقرخیصبح به -

 .هستن یجنوب یمحوطه ی. همه تونیای. دنبالم بیجنوب یمحوطه -

 فرمانبهگوش یقیدق بیبا نظم و ترت افزاراخیاز  یبود و سپاه اربزرگیبس یجنوب یجان به راه افتاد. محوطه همراه
 تا از بارش مداوم برف داشتنیرو نگه م یبا چندستون بلند احاطه شده و سقف یورود یبودن. دروازه ستادهای

بودن و  ستادهیسمت راستش ا رایو ساف یناتال کرد،یم یسپاهش سخنران یلِنکا برا جنابیدر امان بمونه. عال
 :متوجه حضورش شد و آروم صداش زد ی. ناتالیورود یدوطرف دروازه یفرمانبردار یاژدهاها آروم و آماده

 !لئو -

 یکبود یبود. چشمش رو رهیبهش خ حرفیکرد که ب لئو نگاه یو به چهره دیآهسته چرخ یناتال یبا صدا رایساف
 .برگشت افزاراخی ارتش سمتزد و به یدور گردنش چندلحظه ثابت شد و بعد باال اومد. لبخند

بدون  لی. دنستادیکه سمت چپ حاکم بود ا لدنی کنار آهسته و فشرد هم به رو هاشـب*با درد پهلوش لـ لئو
 :زمزمه کرد نگاهیمین

 . حالت خوبه؟دمیشن شبدی به راجع -

 :دیدندوناش غر یپهلوش فشار داد و از ال یدستش رو دوباره رو لئو

 !خفه شو -

 :تکون داد یسر لیدن

 ...باشه خب... اما -

 :چپش لبخند زد و گفت رخمیبه ن رهیخ

 !ممنون وآنتونی خاطربه -

 .حاکم گوش فراداد یحرفا یهم کارش رو تکرار کرد و به ادامه لیزد، دن یکوتاه یخندهتک لئو

*** 

که باهاشون  ییزدایا نآخری. افتاد راه به آلفا جنگل سمتبه پسراش از تاپنج و حاکم همراهبه افزاراخیبزرگ  سپاه
 .شدنیمتحد م
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متشکل از  ی. ارتشخیتار یشگیو شر! جنگ هم ریخ نیب میعظ ینمونده بود؛ به جنگ ریمس انیبه پا یزیچ گهید
از  یکه تنها کم یاز موجودات یمختلف دربرابر ارتش یو مذهبا دیبا عقا یعیف و موجودات فراطبمختل یزدایا

 .دونستنیقدرتش رو م

 ترآخر جنگ رو مبهم نیبود و ا رییدر حال تغ ییزایکامل داد؛ چون چ ازیامت یو خوب ریبه قسمت خ شدینم البته
 .کردمی

 :تاسب تام رسوند و گف کیاسبش رو نزد ویآنتون

 .تام یامی نگران نظربه -

 .مربوط به خودمه یعنی ست؛ینه. مهم ن -

 ت؟خانواده خاطربه -

 :و جواب داد دیکش یقینفس عم تام

 .آره -

 .سؤال ازت بپرسم هی خوامیم -

 ؟یچ -

 ؟یکنیم یچه فکر اهیدر مورد لردس -

 شاهکیو فردر امیلویشاه یکه برا یام احترام. درواقع با تمستین نتریرحمیاما ب ه؛یرحمیخب اون... موجود ب -
 کردنیرو نابود کردن؛ چون فکر م ایپترون یتموم گونه یکامال  بهشون حق بدم وقت تونمیقائل بودم؛ اما نم

. خانواده داشتن، روزشونو کردنیم یهم زندگ ونا... اگهید زیهرچ ای ننیاطیش هایزاده ای نیموجودات بد
 ل،دالینیتمام ا یعالوهکشتتش! و به بارهی طورنیسلنا رو پس زده، و هم امیلویز اون شاه. بعد اگذروندنیم
و حکومت، به تمام  یفکر و طمع پادشاه کنمیو احساس م دیفهم ییجادو هایچطور؛ اما درمورد حلقه دونمینم
کنه؛ اما... بهش حق  دایحمله پ یبرا یدرست و حساب یزهانگیهیغلبه کنه و باعث بشه  تونهیکه گفتم م یلیدال
 فشیتوص تونهینم ایجملهچیاونجا بودم... وحشتناک بود! ه جهنمی شب . اون حق نداشت. من اوندمینم

 یو هانه قو ایکتوری. وکشتنیم سوزوندن،یم انداختن،یبه خاک م یموذ هایرو مثل حشره گناهیکنه. مردم ب
 لیو ترسناک حمله کرد. دل رحمانهیو ب ینشون بده لرد چقدر قو یبتونه کم نیبودن. اژدها داشتن... فکر کنم ا

 !خطرناکیلیهم وجود جادوگرا بود. جادوگرا خطرناکن... خ شیروزیپ

*** 

. و تموم کردیداده بود، به داخلش نگاه م هیتک یقد ینهیدست راستش رو به آ کهیموشکافانه درحال ینگاه با
 یتو ریقلمروش نشون از حرکت ارتشش بود. تصاو یتو افزاراخید، حضورنداشتن حاکم قلمروها رو از نظر گذرون

 .دادینشونش م نهیآ یتو ریتصاوحلقه در قالب  خواستیرو م ییو هرجا اومدنیبه حرکت درم نهیآ

 :گفت رهینگاه از مقابلش بگ نکهیدر بدون ا شدندهیکوب با

 .تو ایب -
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لرد  دید ینگاهش رو روش نگه داشت. وقت شتریب یکم نهیآ دنی. با ددیل خزآهسته به داخ تریباز شد و پ در
 :اومد حرف به خودش برگرده سمتشبه ستیقرار ن

 .منتقل کردم نجایبه ا خواستی که طورارتشم رو همون -

 .زیبر یدنینوش کمهیخوبه...  -

قرمز پر کرد و  یدنیرو با نوش گرنییطال یما*ا*اتاق رفت و دوتا از ج یتو یزمی سمتدنبال حرفش به به
 تری. با درازشدن دست پدادنیرو نشون م گهید یزایو چ شدنیمدام عوض م نهیتو آ رتصاوی. برگشت طرفشبه

 :شد رهیو به آسمون خ فتبزرگ اتاقش ر  یپنجره طرفم رو گرفت. سپس به*ا*و ج دیدست کش نهیاز آ

 .بزرگ داره یلیارتش خ هیاون  -

 :کرد کمتر باهاش سر پشت از رو اشفاصله تریپ

 .شناسنیکه اونا نه دارن و نه م یدار ییزاینگرانت کنه، تو چ دینبا نیا -

 بره؟یبالغ چقدر زمان م اژدهایهی کردن. راممیما اژدها الزم دار -

بنوشن...  رو یبشن خون کس یتا راض کشهیطول م سالهی شن،ی. اونا رام نمسالهیحالت  نیاژدها؟! در کمتر -
 .انیبه اسارت درم جوراییهیبعد از اون 

 .میمجبورشون کن دی. بامیفرصت ندار سالهیما  -

 .از پسشون براومد شهیبشن سخت م یسخته، اگه عصبان یلیخ -

 .میبر شونیبه محل زندگ دیکنم. با یکار تونمیم شه،یخون کار تموم م دنیاگه بعد از نوش -

 ؟یمطمئن -

 !که خون داشته باشن میخوایفقط چندنفرو م م،یبر دیفردا با -

 .راحت باشه التیخ -

داشتن اژدها  یاجازه هایبه پترون وقتچیکامل آسمون متوقف کرد. ترواها ه با  یماهِ تقر ینگاهش رو رو لرد
 .دنیترسیازشون م شهیترواها هم دادن،ینم

در اسارت  ییبود که اژدها تریپ نیبود. ا اژدها داشته باشه، خون بدنش خشک شده تونستیهم که م یوقت
 .خودش رو مجبور به اطاعت از لرد کرد

 .نورش قدم بزنم ریتا ماه کامل بشه و تموم شبو ز موندمیمنتظر م زمانیهی -

 :کرد و ادامه داد یمکث

 !ستین بایاصال  ز دیو سف بیعج موجودنی. اکنمیاالن خودم رو درک نم یول -

 :ـلقه شد. سپس کنار گوشش زمزمه کرد*صورتش نشست و دستش دورش حـ یرو تریکوتاه پ یـوسه*بـ
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 .در تو خالصه شده سلنا ییبایمن ز یبرا -

 !یصدام نکن طوریاون دمیکه بهت اخطار م هیبار نآخرینیا -

 :کاشت ایگهید یـوسه*و بـ دیآهسته خند تریپ

 .باشه -

 تر؟یپ یکنیتو چرا به من خدمت م -

 :درنگ جواب داد ایلحظه بدون

 !چون عاشقتم -

 و؟ -

 :کرد و گفت ترکیرو به گوشش نزد دهنش

 .یتو ارباب من -

 .بهت بگم چرا تو رو انتخاب کردم خوامی... حاال میفهمیخوبه که م -

 .باعث افتخار منه -

 میم، پس خودم تصم. و چون من ارباب توارهیگیقدرتو ازم م نیشتریچون اگه از تو باردار بشم، فرزند من ب -
 .رهیشکل بگ ایـطه*رابـ یچه موقع رمیگیم

عقب رفت. بعد  یبا ناراحت تریکرد. پ کیرو به دهنش نزد شییم طال*ا*رو از دور کمرش پس زد و ج تریپ دست
 :گفت یاز مکث

 .اژدها دارن انتخاب کنم ینهیدر زم ی... پس بهتره چندنفر رو که تخصصدمیفهم -

 .یبر یتونیم -

 .موند و بعد، از اتاق خارج شد رهیاز پشت به لرد خ یکم تریپ

 :گفت یزیکه مطمئن شد، رو به ماه با لحن تمسخرآم تریرفتن پ از

 یروشنا ؟یکنیفکر م ی. تو چارهیکه برات م ییعشقن... تنها ارمغانا یایو شکست، تنها هدا ریتحق ؟ینیبیم -
 !آسمان یهایکیتار

از اعماق ذهنش تکرار  زانگیو نفرت بایز ییصدا رفت،می خوابش تخت طرفبه که ورطماه رو گرفت و همون از
 :کردیگوشش زمزمه م یرو تو یکه شعر ییشد. صدا

 را به اطراف پراکنده کن تییبایز»

 ابرها پنهان مشو پشت
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 دهندیاز نور تو آواز سر م هارکیرجیکه ج چرا

 شوندیم نیعطرآگ نتدلنشی مهتاب از هاگل و

 را به اطراف پراکنده کن تییبایز

 «!آسمان یهایکیتار یروشنا یا

بدنش  کردیشد. احساس م داریاز خواب ب یبیعج یجهیبا سرگ رایشب استراحت تو قرارگاه، ساف هیاز  بعد
 شیشونی. دستش رو به پکردیو گزگز م دیکشیم ریقبل ت یاز روزا شتریب اشنهیس یدرحال سوختنه و قفسه

لباس خوابشو از هم  یقهیشده بود.  دهپریرنگ صورتش و خشک هاشـب*و آروم سرجاش نشست. لـ دیکش
اما به محض  د؛یکرده بود. سر انگشتش رو روش کش یشرویچپش پ یسرشونه یتا رو اهیس یباز کرد، لکه

 .دستش رو عقب برد مونیو پش دیلمس پوستش، نال

بلندش  ینایکرد که سرِ آست لیتبد تریو مناسب رنگیلیرو به لباس ن شیراحت دیاستفاده از حلقه، لباسِ سف با
 .شدیپوشونده م اهیبلند س شالهیشدنِ  دهیچیبا چرم بسته شده و دور کمرش با چنددور پ

حالش رو بهتر  یصبحگاه یتازه یهوا یکم دیرو هم به پا کرد و بلند شد. فکر کرد شا نشیبلند و پوست نیپوت
 .رفت رونیو بزرگش، ب دیچادر سف یورود یغرق خواب رو تنها گذاشت و بعد از کنارزدن پرده یکنه؛ پس ناتال

احترام کردن. با لبخند  یبودن بهش ادا ستادهیاز چادر ا رونیکه ب نگهبانایی زمانو هم دیکش یقیعم نفس
اور چادر خودش برپا در کنار و مج ایگهیبزرگ د یبه هردوشون انداخت و ازشون فاصله گرفت. چادرا ینگاه

بودن  صیاز چادر خودش قابل تشخ رهیت بزو با رنگ س آوردمی وجودبه نشونیرو ب یکیشده بود که راه نسبتا  بار
 .بود حاکمان و هابچه یو متعلق به مابق

کوها  شدیو از پشت درختا هم م کردن،یبلند و کوتاه دورتادور قرارگاه سر برافراشته و اونجا رو احاطه م یدرختا
 .دیرو د

. نگاهش رو به اطراف کردنیم میدر برابرش تعظ دنیدیرو م راسافی که هرکدوم و بودن وآمددر رفت خدمه
. کنار هر چادر بزرگ هم دیرسیبه مشام م نیزم یخوردهسیخ یاز گاِل یو باطراوت ننشیدل یچرخوند، بو

 .داشته بودنروشن نگه  شبیروشن قرار داشت که احتماال  از د یمشعل

 شیبه چندقدم یمتوقف شد. به سمتش رفت. وقت کردیاز نگهبانا صحبت م یکیکه با  ویآنتون یرو نگاهش
 .کرد شیدستش به کمر نگهبان راه دنیو با کوب دیرس انیبه پا ویحرف آنتون د،یرس

 .ویآنتون -

 :گفت حالشیبه ظاهر ب یچهره دنیبرگشت و با د راسافی طرفبه ویآنتون

 . حالت خوبه؟رخیصبح به -

 ؟یرو فرستاد کایخوبم، پ -

 :شد ترکینزد یقدم ویآنتون
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 ...فرستادم کپیهیآره، به هرقلمرو  -

 :و ادامه داد دیکش اشدهپریرنگ یبه گـونه یدست

 .یانگار تب دار ده؟یرنگت پر قدرنیچرا ا -

 رسن؟یم نجایبه ا یبیبه چه ترت زدای. بهم بگو استین یزیچ -

 :آورد و گفت نییصورتش نشوند، دستش رو پا فیپوست لط یکه رو یـوازش*نـ نیاز آخر عدب

 افزاراگدازه آخر در و افزارابعد روح عت،یطب یزدایبعد ا رسن،می افزاراخون اول هاشون،با توجه به فاصله -
 .رسنسرمی

 کدوم طرفه؟ کننیکه غذاها رو درست م ییبکنم، جا یسرکش هی خوامیخب، م یلیخ -

 :بودن نشون داد ستادهیرو که ا ییدست سمت چپ جا با

 ؟ایگرسنه طرف،از اون -

 .! من رفتمیلیخ -

 ام؟یهمراهت ب یخوایم -

 .نه، تو به کارات برس -

و  شدنکینکرده بود. با نزد یاحساس گرسنگ قدرنای حالتابه د؛یشکمش کش یرو یرو کج کرد و دست راهش
لبخندزنان واردش  د،یرو مختص به طبخ غذا د یاتاقک یکرد. وقت شتریا، سرعت قدماش رو بغذاه یاستشمام بو

 .غذاها یهیرو مختص به مواد اول ایگهدی اتاقک و بودن ساخته آشپزخونه عنواناونجا رو به عتیطب یزدایشد. ا

دستپاچه  رایساف دنین، با دبود ستادهیکه اونجا وجود داشت ا یگیچهارد یکه چندتاچندتا پا یزن و مرد یآشپزا
 :خطاب بهش گفت یرغافلگی لحن با بود، شونکه مسئول همه یاحترام کردن. مرد یو متعجب بهش ادا

 .شهیغذاها به لباستون جذب م ی! بون؟یآورد فیتشر نجایمن... شما، چرا به ا یبانو -

 :زد و گفت یننشیدل لبخند

 که من نگران بوشون باشم. اومدم سر بزنم، غذا حاضره؟ تنسین ییلباسا نایا ن،ینداره سباست یاشکال -

 :اسمش جواب داد دنیمتعجب از شن نیسباست

 .سربازا رو آماده کنن یدرحال پخت هستن تا غذا نجایاز ا رونیهم ب ایگهید یگایالبته سرورم. د -

گوش  نیسباست یحرفا یبه ادامه چرخوند،می شدندرحال کباب یایماه روی رو چشماش که طورهمون رایساف
 :داد

 .میکنیغذاها رو ِسرو م ن،یهرزمان که دستور بد -

 :رو آشکار کنه گفت شیشکمش گرسنگ یصدا نکهیاز ا نگران
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 .نیمنو دوبرابر بذار یباشه که غذا ادتونیخوبه، پس  -

 .من یاطاعت بانو -

 .بندازه آشپزخونه رو ترک کرد هیبه بق ینگاه نکهیرو گفت و بدون ا نیا

 زن به خطاب بود گرفته خودش به رو هاسحرشده یافهیق کهیاز زنا لبخندزنان و درحال یکیاز رفتنش،  بعد
 :گفت دیسنجیم رایذهنش خودش رو با ساف یو تو دیکشیصورتش م یکه دستاش رو رو شکناری

 مگه نه؟ باست،یدرسته، اون واقعا  ز گفتنیدرموردش م یهرچ ؟یدید ؟یدید -

 چطور ممکنه؟ دونست،یاون اسم منو م :نیسباست

 :زن رو کرد بهش و جواب داد همون

 زوچیهمه دونه،یرو داره، البته که اسم همه رو م ییجادو یاون حلقه ن؟یستیمردم ن نیقربان مگه شما ب -
 !بفهمه تونهیم

 واقعا ؟ -

 .بله قربان -

 .میِسروشون کن یبه زود دیسر کارهاتون، احتماال  با نیبرگرد نیزود باش خب،یلیخ -

وارد مکان  یسرک بکشه و اتفاق هیرو کنار زده بود و قصد داشت داخلش رو  یچادر یهم پرده لیدن موقعهمون
هم سوار شده  روی دورتادورش هاکه بشکه یی. جایدنینوش هایبشکه نگهداری محل بود؛ شده اشموردعالقه

 :کرد . نگاهش رو چرخوند و زمزمهرفتنیو باال م

 !هیسلطنت یایدنیهمه نوش ناینه! نگو که ا یوا -

 گهید یکیبعد به  د،کوبی هااز بشکه یکیاز پربودنشون با پشت انگشتاش چندبار به  نانیاطم یرفت و برا جلو
 :گفت رلبیزد و ز نمایی. لبخند دندونگهید یکیو 

 !رو تصرف کنم نجایاول با چندنفر ا دیبا -

 :به عقب برگرده عیسرباعث شد  رایساف یصدا

 .بنوشن ایمال تو باشه. امکان نداره به سربازا اجازه بدم قطره تونهیم نجای. ایدن ستیبه جنگ ن یازین -

 :گفت یو پس از مکث نسبتا  کوتاه دکشی پر هاشـب*از لـ لبخند

 .شدم مونیبخشنده؛ اما مطمئن باش که پش یبه شما ملکه میتمام تشکرات جهان تقد -

که بهش زده بود، دستش رو  یشخندیاز ر یعصب رایبره. ساف رونیاز کنارش رد شد تا ب یشخندیعد با رب و
 نفس برسونه، هابشکه به رو کمرش تا داد هلش عقبو عقب دشیرو برداره. کش یگرفت و نگذاشت قدم بعد

 به رو اشاومد. شونه رفزودتر به ح رایبزنه که ساف حرفی خواست. شد رها هابا برخوردش به بشکه لدنی
 :پشت سرش فشرد و گفت هایبشکه
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رو مشخص  گاهمونیاالن جا نیبهتره هم ؟یدیفهم ،یو بر یکه بهم پوزخند بزن یندار نویتو هرگز... حق ا -
 نای. ایبر رونیب یکه هست ییمن از جا یبدون اجازه یتونیباشم نه؟ پس نم یمن قراره ک یدونی. تو ممیکن

رو  ایاحترامی. قصد ندارم بکنی فرو تکله یتو یمجبور یبرات سخته؛ ول دنشونیفهم دونمیم. فاتهیجزو تشر
 تکرار کنم؟ اینسبت به خودم تحمل کنم، حرفام واضحه 

 :سرش رو تکون داد لیدن

انتظار  ،یشناسیکه هستم و تو خوب منو م نمیملکه؛ اما من هم خوامیاوه! نه کامال  واضح بود. عذر م -
رو از اول  نایا یهمه ،یازم داشته باش یتونیرو نم یمزخرف سلطنت فاتتشری جاآوردنو به کردنتیرعا
 رییتغ یادیتو ز یبدم. ول رییخوام که تغنمی تر،بدم و از اون مهم رییخودم رو تغ تونمینم را،یساف یدونستیم

قبلت.  تیکنه و دورت کنه از شخص دخویاز خود ب قدرنیداشتن مقام تو رو ا کردمیفکر نم وقتچی. هیکرد
رو داشته باشن؛ مهربون، بخشنده،  ایدن یملکه نیقراره بهتر کننیجمع شدن فکر م نجایکه ا یمردم یهمه

 !فداکار، محترم و وفادار

 :خنده تکرار کرد ونیو م دنیسکوت شروع کرد به خند یپس از کم رایساف

 !وفادار -

 :گفت تریبعد با لحن آروم یکم

 ...رو انتخاب کردم ویکه تو رو پس زدم و آنتون ی! تو ناراحتلیچته دن دمیحاال فهم -

 :آروم گفت رفتمی جلو که طوررو قاب گرفت و همون صورتش

 هیفقط کاف زم،یعز یبش وونهید ستین یازیگفتن حرفت ن یبهش ندارم، برا یخاص حسچیمطمئن باش که ه -
 ...یبهم بگ

 فشانیجان خاطرشحاضر بود به یکه زمان هاییخنده شدنعوض را،یدر ساف رییتغ همهنیخواب بود. ا هیشب فقط
 .فتهیاتفاق ب تونستیخواب وحشتناک م هی یکنه، فقط تو

 :دیبه صورتش کوب ینسبتا  محکم یلیبه عقب هلش داد و س نیخشمگ یاز هراتفاق شیپ

 ؟کنی رفتار هاـرزه*مثل هـ یتونیچطور م -

 فرو سرعت. خشمش بهکردیتماشاشون م رانهیکه متح دیرو د یار رفت و پشت سرش دخترکن رایساف سر
رو گرفت و به دختر نگاه کرد. چشماش رو برق  لدنی نگاه رد. برگردوند اول حالت به رو صورتش. نشست
 .دکر  جبران تررو که خورده بود به مراتب محکم یایلسی آلودفراگرفت و حرص یقرمزرنگ

 دختر طرفرو تو موهاش فرو برد و چشماش رو به هم فشرد. به عقب برگشت، با چندقدم بلند به دستاش بعد
محکم فکش رو به  دستهیبا  رایکنه؛ اما ساف یننشیعقب خواست و کرد حبس ترس از رو نفسش که رفت

 :گفت دادمی فشارش که طوردست گرفت و همون

. نوشمیم یدنیتموم خونت رو به عنوان نوش یکن فیتعر یکس یبرا یدید نجایکه ا یاز اتفاق کلمههیاگه  -
 ؟یدیفهم
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 رونیصورتش رو رها کرد و ب یاشک تو چشماش جمع شده بود، تندتند سرش رو تکون داد. وقت کهیدرحال دختر
 طرف. بهدید دشیپوست سف یرو شدیم راحتیانگشتاش رو به جای. کرد آزاد رو اششدهرفت، نفس حبس

 :رفت لدنی

 قربان... حالتون خوبه؟ -

 :داد سوق دختر سمتو چشماش رو به دیکش اششدهحسیبه صورت ب یدست لیدن

 ؟یمِ  یکنیم کاریچ نجایتو ا -

کمک  یقصره. من خودم قبال  داوطلب شده بودم تا برا یپدرم مسئول خدمتکارا یعنیقصرم؛  هایمن... از خدمه-
 .امیهمراه شما ب

 و گرفت رو اشچونه یملتهبش چرخوند. به نرم ینیو ب اهشیس چشمای تو زدهحلقهاشک  یرو رو چشماش
رو بسنجه و قلب دخترک مثل لرزش سطح طبال هنگام  شیدگدیبیآس زانیسرش رو خم کرد تا م کمی

 :گفت لرزون و دستپاچه. بود افتاده لرزه به شدننواخته

 .دیحالم خوبه قربان، نگران نباش -

به خودش فرستاد. حواسش نبود که  ی. لعنتکنهیم کاریداره چ دیو تازه فهم دیرس لیش دنقلبش به گو یصدا
 :دیپرس یعاد ی. با لحنستادیکنه. دستش رو برداشت و صاف ا یباز یبا احساسات کس دینبا

 ؟یدرد ندار -

 :جواب داد عیسر سیویمِ 

 .ستین یزینه نه. چ -

 .برم. روز خوش دی. منم بایجام بدتا ان یدار ییخب پس، فکر کنم تو هم کارا -

 !رو شروع کرده بود یرفت. عجب روز رونیاز چادر ب عیرو گفت و سر نیا

*** 

دهنش  روی رو اششدهقفل یداد و انگشتا هیچادر به کار رفته بود تک ییبرپا یکه برا یایبه ستون چوب تام
 :رفت سمتشو به دیدرو از دور  شیقراریکرد خودش رو آروم کنه. لئو ب یگذاشت و سع

 شده تام؟ یچ -

 :گفت و کرد فوت رو نفسش. چرخوند صدا سمترو به نگاهش

 .شهیم داشونیپ یکییکی زدایا گهیرو فرستاده. تا چندروز د کایپ ویآنتون -

 :شد و بعد گفت رهیبهش خ یکم لئو

 یخوایکه تو م طوریاون طیشرا وقتچیه یبدم؛ اما فکر کنم اگه خودت رو بباز تیدلدار دیچطور با دونمینم -
 .رهینم شیپ
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 .شد و ورودش رو به داخل چادر دنبال کرد رهیلبش خ یبه لبخند کجِ رو تام

زرهش  یانداخت و شروع کرد به بازکردن زرهش، قسمت باالتنه ایرو که در دست داشت گوشه یریشمش لئو
 :د داخلرو کنار زد و اوم یورود هایرو از سرش خارج کرد. تام پرده

 ؟یخودت بهش معتقد -

 :شد بنداشمرتب کرد و مشغول بازکردن مچ یرو سرسر اشختهریهمبه یبه تام بندازه، موها ینگاه نکهیا بدون

 .نجامیکه ا لهیدل نیبه هم -

 ش؟ینیبب یریپس چرا نم -

 :زد و گفت یپوزخند لئو

 .منظورم اون نبود -

 ...پس -

 ...جنگمیاون نم یمن برا -

 :و ادامه داد دیتام چرخ رفطبه

 .باشم دیمف میتو زندگ بارهی یبرا کنمیم یفقط دارم سع -

 :شد نهسیبهدست تام

 .کرده دتیناام یحساب -

 :دیخند لئو

که  مینفر نیکنه من اول رییتغ نیاز ا شتریاما اگه ب ره؛یدرستو م ریکه هنوز داره مس ینه کامال ... نه تا وقت -
 .رمیگیجلوش رو م

 :آهسته گفت تام

 !منظورم قلبته -

 .ساکت شد لئو

نرسه  ییبه جا دوارمیاما ام کنه؛یم کاریداره چ دونهیکه من قبال  بودم. اون نم هجاییاالن درست همون رایساف -
 .که االن هستم

 .بود اوردهیصراحت احساساتش رو به روش ن نیبا ا یمونده بود؛ هرگز کس جیهمچنان گ لئو

*** 
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. انداختمی مردم دل به رو ووحشترو دربرگرفته بود و رعب ایکتوریکل و یوحش اژدهایبلند ده هایعرهن یصدا
بودن.  دهیصداهاشون نشن یرو تو تیعصبان زانمینیا وقتچیداشتن؛ اما ه ییآشنا صداهانیبا ا یالبته که همگ

و از  انیتا ب خوندنیفرام خوندن؛یفرامکمک  برای رو نوعاشونهم یهیکه انگار بق زدنینعره م یطور
 کردن،یحمله م نسرزمی به اون شونرهینجاتشون بدن. و اگه اژدهاها از جز نیو قفس بزرگ آهن روزنجیغلاون
 .کردنیم لتبدی خاکستر به رو جاهمه

 نیآتش یاشده و نفس کیبود. هوا تار رهیخ اشونیقرارینسبتا  دور به ب یبا فاصله ه،یبا شعف کنار بق لرد
 :داشت، گفت ییآشنا صداهانیکه با ا تری. پکردمی وخاموشروشن یادیاژدهاها اطراف رو تا شعاع ز

 .ارنیهجوم ب نجایبه ا شونهیبق نکهیاالن وقتشه، قبل از ا یبکن یخوایم یهرکار -

 .نداشت یادهیتالششون فا یول دن؛یکوبیقفسشون م نیآهن هایلهیخودشون رو به م نیخشمگ اژدهاها

 !دیرو نابود کن شونرهیجز م،یندار ازین یشتریب یما به اژدها -

 :دیلرد عقلش رو از دست داده پرس کردیفکر م کهیدرحال زده،رتیمتعجب و ح نیکاتر

 ! چطور ممکنه اونجا رو نابود کرد؟؟یچ -

 :جواب داد سردیبا خون لرد

 .هست بزرگ فشانآتش کوههیاونجا  ن،یانجام بد کارونیتو و دراک ا -

 :به دراک انداخت و دوباره گفت یزآمینگاه استفهام نیکاتر

 کنم؟ تیآتشفشان رو وادار به فعال کوههی تنهاییبه که دارم قدرت قدرمن اون یکنیواقعا  فکر م -

 .ادی. درضمن دراک هم همراهت میستین یمعمول افزارگدازههی. تو کنمیم فکرونیمعلومه که هم -

 :کرد لبخند بزنه یسع نیکاتر

به  توننیاونا هم نم یاما حت نن،قدرتمندتری اشحاکم و خانواده زدایا نیمن، در سرزم یبانو تونمیمن... نم -
 ...انجام بدن، چه برسه به من کارونیا ییتنها

 :داد زد یعصبان لرد

 ...یمن هایاز فرمانده یکیتو  ،یغر نزن کت قدرنیا -

 :داد ادامه و کرد تررو آروم لحنش

 .بخشمیحاکم بهت م هیدوبرابر  یپس من قدرت -

ازش به  یسرخ یکه هاله دیکوب نیکاتر ینهیبه س ایکلمات از دهنش با کف دست ضربه نیاز خروج آخر قبل
 .اطراف متصاعد شد

 هوا به هاشناله .کردنینگاه م صحنهنیبه ا کنجکاوی با همه. رفت عقب چندقدم شدهحبس یبا نفس نیکاتر
 .لرد گذاشته بود از درد خم شد یضربه یدستش رو جا کهدرحالی و برخاست
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 :زمزمه کرد لرد

 .بهت داده بودم شیوقت پ یلیخ نویقول ا -

ترک خورد و از  نکهیشد تا ا دهکشی قدر. اونشدندهیبه شماره افتاد، پوستش شروع کرد به کش نیکاتر ینفسا
 یبه راحت شدیکرده بود، م دایپ انیپوستش جر ریرو که ز ی. مواد مذابدیجه رونیب شیآت هایشعله الشالبه

 .شکل داد رییگرفت و جمع شد و تغ شی. لباس تنش آتدید

 وجودپوستش به یرو ییصورتش ملتهب و سرخ شده و شکافا هایاز رگ یسرش رو بلند کرد، بعض آهسته
که باهاش موهاش رو  ییمو رهی. گرفتیبه هوا م رنگیدود کمهمراه هرنفس  بازشمهنی دهن از. بود اومده

 یگوشا تونستنیماز قبل اطراف سروصورتش رها شدن، گرچه ن ترییجمع کرده بود آب شد و موهاش طال
 .بپوشونن رو اشترشدهو بزرگ زتینوک

 نیزم روی قطرهقطره پوستش مواد مذاب یرو یترکا و شکافا یشد. از ال رهیرو باال آورد و بهشون خ دستاش
بود،  دهیشده بود و کامال  به تنش چسب اهی. لباسش سرفتیباال م یدود نیزم یو بعد از افتادن رو ختیریم

داغ تنش  یشکافا تونستینم حالنیا باکه به پا داشت؛  شلواری تا گرفته اشو سرشونه و باالتنه نیاز آست
 .رو پوشش بده

 ؟یکرد کاریباهام چ -

از دهنش خارج کنه.  یمثل اژدهاها آتش تونهیم کردیتموم وجودش رو فراگرفته و حس م ایسوزاننده احساس
 :رفت و گفت کیبهش چشم دوخته بودن. لرد نزد زدهرتیهمه ح

. نیرو که گفتم انجام بد یو کار دیبر رهجزی . حاال با دراک به اونیداشته باش یتونیکه م هیقدرت تینها نیا -
 .میریگیرو م شونیحمالت احتمال یجلو نجایاز اژدها اونجا بمونه، ما هم ا اثریچیه خوامینم

زد و در برابرش  یرارادیغ یبدنش آهسته بسته شدن و پوستش به حالت اول برگشت. لبخند یرو یشکافا
 .افتادن راه به دراک همراهکرنش کرد و به

 :ادامه داد هیاز رفتنشون رو به بق بعد

 .اژدهاها حسابشون رو برسم نی! اگه بخوان حمله کنن، دوست دارم با همدیعجله کن -

 .شدن یانجام اوامرش راه یبرا عانهیبودن، مط دهیکه ازش د یقدرت ریتحت تأث یهمگ

*** 

 نگه روشن و زنده رو اونجا بودن شده افروخته قرارگاه وکنارکه گوشه یشیآت یشده بود؛ اما مشعال کیتار هوا
 .شدیم دهیمبارزات سربازا باهم از هرطرف شن یا. صدداشتنمی

 ؟یامتحانش کن نجایا یخوایم ی: مطمئنیناتال

 .دمیگسترشش نم ادی: آره، زرایساف

 کنم؟ کاریچ دی: من باویآنتون
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 نه؟ ای میرو باهم ادغام کن روهامونین میتونیم نمیبب خوامی: مرایساف

و کف  دیکش یقینفس عم رای. سافستادنیبودن مقابل هم ا نیرکه سربازا در حال تم ییکم از جا یفاصله با
 زیپاهاشون به حرکت دراومده بود و ذرات ر نیب یهوا به آروم انیدراز کرد. جر نزمی سمتهردو دستش رو به
 سمتبه رو بدنش تو شدهجمع یو انرژ دیکش ایگهید قینفس عم رای. سافدادیتکون م واررهیو سبک خاک رو دا

 .کرد تیداه نزمی

 اهتزاز به رو تاشونسه یفراتر رفت و موها نیزم ی. وزش باد از رودنیدور هم چرخ شتریبا قدرتِ ب هازهریسنگ
 .فاصله گرفتن قدمی هرسه. شد تراوج گرفت و به شکل گردباد باال اومد و بزرگ کمی باد چرخش. درآورد

رفت؛ حاال رنگ  ککوچی گردباد سمتاه افتاد و بهر  عانهیدستش خاک مط ی. با اشارهدیرس ویبه آنتون نوبت
ادامه  دنچرخی به همچنان و کرد رشد خودشون قد با ارتفاع. همگرفتیم یشتریب یرویو ن شدیم تررهیگردباد ت

 .داد

که مخصوص اقامت سربازا  ییو چادرا رو به حرکت انداخت؛ چادرا دیدراومده به اطراف سرک کش انیبه جر یهوا
متوجه شدن و بهشون چشم  یکییکیبود. سربازا هم  شتریو تعدادشون ب ترککوچی اشونو اندازه برپا شده

 .گرفتن یشتریب یدوختن. از گردباد فاصله

 :کرد و گفت ایخندهتک ی. ناتالدادیگردبادو قدرتمندتر جلوه م زد،می برق گاهکه گه ییرعدا

 !عمل کرد -

 !: معرکه ستویآنتون

 .بهتر هم بشه نهتوی: مرایساف

 طرفبه رایدست ساف یاز دستاش رو باال آورد و گردباد به دنبالش حرکت کرد و با اشاره یکی حرفنیاز ا بعد
و هوا  دیعلوفه از هم پاش هایشده بود. سرانجام دسته دهیهم چ یرفت که کنار اسطبل رو ایعلوفه هایدسته

 .آروم گرفت

 پسرانش همراه زنانلِنکا دست جنابیاعث شد به عقب برگردن؛ عالاز پشت سرشون ب کسی زدندست یصدا
 .سرشون رو خم کردن رایساف ی. همه بهشون احترام گذاشتن و اونا هم در مقابل براشدیم کنزدی

 !بود ایالعادهکار فوق -

 .بود میقدرتمندتر خواه شکیب میکن بیرو باهم ترک روهامونیبله، اگه ن -

 ...دیحق با شماست، با -

افتاده  یو بلند اژدهاها توجه همه رو جلب کرد. حتما  اتفاق یناگهان یادایفر یبه حرفش صدا دادنانیاز پا قبل
 .هم پشت سرش هبقی و افتاد راه به دواناول از همه دوان رای. سافکردنمی سروصدا طوربود که اون

به آرامش  دهیفایب یبا تالش لیو دن شدنیدور م زنانغیبهشون رفته بودن ج یدگیرس یکه برا ییخدمتکارا
از اونجا  خواستنیو سر به آسمون گرفته بودن و انگار م زدنیم ادیفر تابانهبی تاشون. هرسهکردیدعوتشون م

 .برن
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 :زد داد. گردوند تاسهاون یو نگاه سرگردونش رو رو درسی زناننفسنفس رایساف

 شده؟ یچ -

 :دچرخی سمتشبه لیدن

 .شدن طورینیا دفعههی دونم،ینم -

 :کرد آرومش کنه یشد و سع کیبه اژدهاش نزد رایساف

 ...آروم باش ا،یتمومش کن ناد -

 :داد زد تریبا لحن محکم بارنیهمچنان ادامه داد، ا ایناد

 !دمیبهت دستور م -

 .فتآورد و آروم گر  نییباشه، سرش رو آهسته پا دهیترس رایساف یانگار که از صدا ایناد

 :دیپرس یبا نگران یناتال

 افتاده؟ یچه اتفاق -

به سرعت دست راستش رو باال  رایباالشون رو باز کردن و باال رفتن. ساف کلیو ما گائِلیبا سؤالش، ا همزمان
 گائلیو ا کلمای برخورد از و اومد وجودنامعلوم به یحرکت داد، بالفاصله تو آسمون سد نطرفی به باربرد و سه
 .افتادن نیزم یرو هوشیرو سقوط کردن و ب هرفت راه کنانو در آخر ناله دیبه اطراف پاش یادیز بهش نور

 :لب گفت ریز رایکردن. ساف یننشیموندن و عقب رهیخ دهیترس یو بعض زدهرتیح ایلیخ

 !لعنت -

 :و گفت دچرخی زدهبهت هایچهره طرفبه

 !ببرن نیاز ب شونورهیتا جز رنیو دراک دارن م نیکاتر -

 :متعجب نگاهش کرد لیدن

 ! چطور ممکنه؟؟یچ -

 .کوهو منفجر کنن خوانیکه اونجاست، م فشانیبا کوه آتش -

 .میریجلوشونو بگ دی: پس بایناتال

گوشت  یبلند شده بود که بو یدیرفت. از قسمت بال و کمرِ هردوشون دود سف گائلای طرفرو گفت و به نیا
 :متوقف شد رایساف حیو صر عیب سراما با جوا داد؛می شدهکباب

 !نه -

 :دنیو تام همزمان پرس لیدن ،یناتال
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 !نه؟ -

 : چرا نه؟لیدن

 .دیرسیبهشون نم -

 .میریبا اژدها م -

 .نداره ایدهیفا د،یبر نجایاز ا ذارمینم -

 :شد و گفت کیو ناراحت بهش نزد یکه تمام مدت ساکت مونده بود، عصب لئو

 !کمکشون میبر دیکه به ما خدمت کردن، با وقتهیلیاونا خ م،یبذار دسترویدست شهینم -

 .دیبدون اعتراض ازم اطاعت کن دیگفتم نه، فکر کنم با -

 .زادگاهشونو خراب کنن دمیسروقتشون، اجازه نم رمیخودم م -

 :دیبهش غر رهیرو گرفت و خ اشقهی رایرفتن برداره ،ساف یقدم رو برا نیاول نکهیاز ا قبل

 فیکه حر یدونیجلوه نده لئو! خودت خوب م عقلیخودتو ب قدرنی. ایانجام بد یخواست یهرکار یتونینم تو -
 .یستنی ـرومزاده*حـ دوتااون

 :هلش داد و خطاب به همه گفت سپس

وادار  کوه رو هیاالن قدرتش رو داره که  شتره،یحاکم ب هیاون االن از  یروین م؛یدیکه قبال  د ستین یاون نیکاتر -
همه باهم  میتونیمشخصه که نم یلیو خ م،یکه باهم باش میستیدربرابرشون با میتونیم یبه انفجار کنه. ما وقت

 .اونجا میبر

 .گرفت شیهمه گردوند و راه رفتن رو در پ روی رو نگاهش. بود گرفته بر در رو جاهمه باریمرگ سکوت

 .شب بود نیاژدهاها بدتر برای شب اون و

*** 

 یکتاری رو جاو بزرگِ اونجا فرود اومدن. همه یسنگ یاز هزاران صخره یکیاز آب گذشتن و پشت  دهاهااژ 
 نییاز پشت اژدهاش پا نکاتری از بعد دراک. بود شده مهتاب دامنبهدست ییروشنا برای ناچارفراگرفته و به

 یدیو سف ظیآتشفشان و دود غل گزر به کوه ب یو نگاه دیسرک کش رنگاهیس ایاز پشت صخره نی. کاتردیپر
 رهیجز هرجای از که بود بزرگ قدرقرار داشت و اون رهیانداخت. کوه درست وسط جز شدیکه ازش خارج م

 .اومدنمی نظربه یکه در برابرش مثل حشرات موذ یدر حال پرواز یاژدهاها نیهمچن دش،ید شدیم

 :گفت به اطرافش انداخت و آهسته یشد، نگاه ترکینزد دراک

 .باشه یفکر نکنم کار راحت -

 یچیدر برابر بارون ه کوهنیکرده. ا داریرو تو وجودم ب یچه قدرت زیلردِ عز یتصور کن یتونیمن... نم ینه برا -
 .هیخوب نیاما تمر ست؛ین
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 ن؟یتمر -

 .درسته -

 ...یخوایم یعنی ه؟یمنظورت چ -

 :دیع کرد و به طرفش چرخحرفش رو قط زدیصداش موج م یکه تو یبا شوق نیکاتر

 .من خواهم بود. فقط بذار جنگ تموم شه ادنی کل در افزارتنها گدازه خوام،یالبته که م -

 ؟کنی نابود رو نوعاتتمام هم یقصد دار -

 !ازشون متنفرم -

 :کرد و ادامه داد یمکث

از  دی. بامیریبگ دهیاطرافن ناد نیکه ا ییاونا میتونیکوه لونه دارن؛ اما نم یاکثر اژدهاها تو دامنه ن،یخب، بب -
 آب از قدرت ماهه؟ یرو یموجا گنیکه م یدی. شنمیهم جدا ش

 :جواب داد دیبا ترد دراک

 .آره -

 کوه؟ یدهنه یمنتقل بشه باال رونی همون یکن کاریهی یتونیم -

 :اخت و گفتاند شدیکه از کوه خارج م یظیبه ماه و بعد به دود غل یفکر، نگاه یبا کم دراک

 .شنیمتوجه م ایلیفکر کنم بتونم؛ اما خ -

 یخوایم یهرکار ر،یفاصله بگ نیاز زم گم،یم یچ نیرو داره. فقط گوش کن بب تیاهم نیموضوع کمتر نیا -
 .تو آسمون انجام بده یانجام بد

 .باشه -

 :دشیک پس رو دستش سرعتگذاشت؛ اما به نیکاتر یدستش رو رو شونه حرفنیبا ا همراه

 .یداغ شد یلیاوف! خ -

 :و گفت دیخند نیکاتر

 .یبسوز خوادیبهم دست نزن؛ البته اگه دلت نم -

 :دپرسی و گذروند نظر از بود برخاسته اشوکلهرو که از سر یدود دراک

 فته؟یداره برات م یچه اتفاق -

 :جواب داد شدمی سست رفتهکه رفته یبا لحن نیکاتر

 .آتشفشان یتو رمین مکارتو شروع کن دراک، م -
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مواد  ختنریرونیآهن همراه با ب ایتکه شدنپوستش دوباره از هم باز شدن و بدنش مثل آب یرو یشکافا
 !ختیر نیزم یتنش، ذوب شد و رو یمذاب از درون شکافا

 طرفشد که آهسته به رهیاز حد داغ و درخشنده خ شیب عیچندقدم فاصله گرفت و متعجب به حرکت ما دراک
 .گرفت شپی در کوه سمترو به رشیرفت و واردش شد و مس نیزم روی افشک

 .هم سوار اژدهاش شد و پرواز کرد دراک

 الی از سرعت. بهکردیتوجه رو از طرف اژدهاها به خودشون جلب م نیحرکت کمتر یوهشی با اون نیکاتر
و پشت سر گذاشت و در آخر به کوه ر رنگرهیو ت زتیو بزرگ نوک کیکوچ یرفت، سنگا شیپ نیزم یرو یشکافا

 .دیرس

 ییبودن که از جا گونیناله یمنشأ صداها داکردنیبه دنبال پ فته،یکه قرار بود براشون ب یاز اتفاق خبریب اژدهاها
 .رفتنمی صدا طرفو به اومدنیدوتاشون به پرواز درم-یکی ی. گاهکردنیطلب کمک م ییرها برای هادر دوردست

. باختمی رنگ رفتهو نور درخشان مهتاب رفته شدنمی متراکم آرومدهنه آروم یباال دیسف یدودا همون زمان در
 واشیواشی یو کدر کیتار یمهین برد؛می پناه اشاز ترس به خونه دیدیرو م راتشتغیی و ماه هرکس موقعاون

همراه  کرد،یرو زمزمه م یورد کهیالو دراک درح شدنیم ترمیضخ دیجد ی. ابراگرفتیماه رو فرام دیسپ یچهره
 .دیچرخیکوه م یاطراف دهنه نیکاتر یبا اژدها

*** 

اطراف متعجب  یرعادیغ یکیتار دنیچمپاتمه زده بود، آروم سر برداشت و با د نیزم یرو کل،یکه کنار ما لیدن
 :گفت دهیبه آسمون نگاه کرد. از جاش بلند شد و ترس

 !من یخدا -

 :شد وارد زدهو وحشت دیدو درنگسفی چادر طرفبه دوانندوا یخدمتکار پسر

 ...من یمن، بانو یبانو -

 :دنچرخی طرفشبه یو ناتال رایساف

 شده؟ ی: چرایساف

 .رونیب دیایماه، ماه تو آسمون... لطفا  ب -

ده احاطه کر  یمات و کدر یحرفش باعجله از چادر خارج شدن. اطراف رو روشن یبهم انداختن و در پ ینگاه
 .گرفت باال رو سرش ماه دنبال به و رفت سمتشلئو به دنیبا د رایبود، ساف

 .شدیم ادزی کممردم کم یزدهوحشت وصدایسر

 !: کار اوناستیناتال

 .: آرهرایساف
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 :آورد و بهش نگاه کرد نییسرش رو پا یناتال

 .فتهینم یبهشون بگو اتفاق -

 .امخسته یلیندارم، خ یرانسخن یرو بده. االن حوصله بشیلئو تو ترت -

 :بره که تام متعجب جلو اومد و گفت خواست

 .کنهیتو آرومشون نم یحرفا یبه اندازه یچی! هایتو فرمانده -

کنه.  دیما رو تهد ستیقرار ن یزیما و ماه هست، واضحه که چ نیب یادیز یفاصله ست؟چه کاره نجایپس لئو ا -
 !کننیه زود حرفاتو باور مک انییبرو جلو لئو، اونا ترسوها

 .گفت و تنهاشون گذاشت رخیبه شب شونمتعجب همه یبه چهره توجهیرو گفت و ب نیا

 شده؟ وونهی: دتام

 :داد جواب آلودهم حرص یناتال

 نظریچیچطور شده؟ واقعا  ه ینیبیم ،یکردیم یکه ازش طرفدار ییرایهمون ساف نمی. ایالبته که شده تام -
 .بره شیپ خوادیا کجا مندارم که ت

بلند و  ی. صداستادیا تیفاصله از جمع یازشون جدا شد و با کم فشرد،یهم م یدندوناش رو رو کهیدرحال لئو
 .مناسب بود کارنیا یواضحش برا

 ...دیو نترس دی. لطفا  آروم باشدیآروم باش یلطفا  همگ -

 .بود که ازش متنفر بود ییاز کارا یکی یسخنران. شد جمع طرفشبه هاتوجه یو همه دیخواب صداها

 .مربوط به موضوع اژدهاهاست اتفاقنی. اشهیدرست م زچی. همهستیمتوجه ما ن خطریچیه -

 توی بود مشخص دارشجمع که از لباس لکه یاز مردا یکی. ستادیا تیو پشت جمع دیاز دور سررس لیدن
 :به حرف اومد کنهیآشپزخونه کار م

 رن؟یمیدهاها دارن ماژ  یهمه یعنی -

 :دوباره خاموش کرد رهیتا اوج بگ رفتیرو که م ایلئو همهمه یصدا

 اتفاقنای که ستکنندهناراحت یلی. خمیرو ترک کن نجایا دیاما نبا م؛یدادینجاتشون م میتونستیمطمئنا  اگه م -
سر کاراتون. شما  دیو برگرد دی آروم باش. حاالمیبده که ادامه بد شیرو افزا مونزهیانگ تونهیاما حداقل م فته؛یم
 .دیدر امان نجایا

پتو فرورفته  ریکه ز دیرو د رایرو کنار زد و ساف یورود یرفت، پرده دسفی چادر سمتو ناراحت به یعصبان یناتال
 .دهیو پشت به اون خواب

 :زد و گفت یپوزخند صدادار شدن،رهیخ یاز کم بعد
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ازت  روزهی ترسمی! مرایساف یدیرد م یو واقعا  دار یکنیشروع م کیکوچ راتییاز تغ یکه دار گمیم کیتبر -
 .اوضاعنیخسته شم، با ا

 :گفت سردیاونکه برگرده، با لحن خون یب رایساف

 !پس زود خسته شو و گورتو گم کن -

 :جا خورد یناتال

 !؟یچ -

 تکرار کنم؟ -

 !لعنت بهت -

 .رو گفت و از اونجا خارج شد نیا

*** 

 نی. به زلزله عادت داشتن؛ اما هرگز چنختیانگیو تأمل اژدهاها رو برم دادیرو تکون م رهیجز یبیمه یلرزهنیمز 
 .رو حس نکرده بودن یلرزش

 یخروج ی. گرمادیچرخیدهنه م یاز ابر باال یعیوس یشده بود. پهنه دهیپوش ایرهیت یهیکامال توسط ال ماه
. دراک که خطر رو حس کرده بود، از اونجا دیدهنه د یو روشن رو باال نیآتش ایهاله شدیکرده و م دایپ شیافزا

از  یادیمنفجر شدن و هربار مقدار ز یکییکیو  دنیاطراف کوه غر یاینگذشت که خروج یزیفاصله گرفت. چ
 .انفجار تمام کوه رو شامل شد نیو آخر دنیپاشیم رونیرو ب جهنمی مواداون

 .داد شیسرعتش رو افزا دراک

. هر کدوم که موفق سوزوندیو م انداختیبه دام م یکییکیاژدهاها رو  دیپاشیکه به اطراف م یمذاب مواد
 .نبود ادیکه تعدادشون هم ز کردنمی فرار سرعتبه شدن،یم

که از ماه به ابر  ییرویبه پشت سرش انداخت، ن یو نگاه دیوحشتناک انفجار سرش رو دزد یاز صدا دراک
 .مواد مذاب کمک کنه دنیدر باالکش تونستیم یکرده بود، به خوبمنتقل 

 به همون کینزد یی. جاکردیرو ذوب م زچیو همه پوشوندمی رو جاهمه شی. آتشدیواقعا  داشت نابود م رهیجز
شد و  لیتشک یداشت، جسم انیجر نیزم یکه رو یداغ عیما نیکه در ابتدا فرود اومده بودن، از ب ایصخره

رو  یلباس اهسی رنگ کمبود کم یجار کلشیکه از تموم ه یل انسان به خودش گرفت و برخاست. مواد مذابشک
کامل شد؛ به  نکاتری و آوردن همپوستش هم سر به یرو یکه به تن داشت به خودش گرفت. شکافا و ترکا

 .آتش فرورفته بودن یاز پاهاش که هنوز تو ریغ

 چنگاالی موقعدرحال فرار انداخت و به خنده افتاد. همون اژدهاهای و شدهدمبه کوه منه ایروزمندانهیپ نگاه
زمزمه  شدیو دور م رفتمی عقبعقب که طوربلندش کرد. همون نزمی از و زد چنگ رو هاششونه ییاژدها
 :کرد
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 !منتظرم باش بارون -

*** 

باعث  یگاه دنیبه نوش ادیاعت نیبود و ا دهینوش یادیز شیتمام از خواب برخاست. شب پ یجیبا گ لیدن
 .شدیدردسرش م

 دهیکرد حالت تهوعش رو ناد یخودش کنار زد و سع یچادر نبود. ملحفه رو از رو یاز خودش تو ریغ کسچیه
رفت و به  جیسرش گ ستاد،یپاهاش ا یخم شد. چندلحظه بعد رو نییلب تخت نشست و به پا ی. کمرهیبگ

قرار  زیبند شد که پشت م یچوب یرو تو هوا چرخوند و در آخر به صندلدستش  دادنهیتک یبرا یزیدنبال چ
 .تموم شده بود لیبه نفع دن نیاز هم قرار داشتن و ا یکم هایچادر با فاصله یتو لیداشت. وسا

 .خودش رو سرزنش کرد شبید رویادهزی خاطرلب به ریرو به سرش گرفت و ز اشگهید دست

 قربان حالتون خوبه؟ -

 :گفت هیک قا  یدق نکهیبه ا توجهیو آشنا سرش رو بلند کرد و ب فیظر صدای ونا یپ در

 ؟یآب بهم بد کمهی شهیم -

 :رو مقابلش گرفت یبعد ظرف آب یاز چادر رفت و کم ایبه دنبال آب به گوشه سیویمِ 

 .دییبفرما -

 .دیآخر سرکش یازش گرفت و آب خنک و گواراش رو تا قطره لیدن

-  ِ  .یممنون م

 :دیگذاشت و پرس زیم یآب رو رو رفظ

 شدم؟ داریب رید یلیخ -

 :جواب داد یپس از مکث کوتاه سیویم

 !بله جوراییهی -

 :جلو رفت و آهسته و لبخندزنان گفت یقدم لیدن

 .دمیکه د یهست یدختر نیتریتو واقعا  خجالت -

 :شد رهیپرسشگر دختر باال اومد و بهش خ یچشما

 .خودم بود ریشدنم تو رو بازخواست کنم، تقص داریب رید یبرا ستیقرار ن -

 :و ادامه داد دیکش شیشونیبه پ یدست

 یلیخ گهیکردم د کارونیاما از بس ا [کرد یکوتاه یخنده]بشم،  خبریب زمانونیاز زم خوادیدلم م شبایبعض -
 .فتهیاتفاق م نیسخت ا
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دوباره سر به فلک گذاشت و آروم  سیومی قلب ضربان. گذشت کنارش از و زد اشبه شونه ایضربه آهسته
 :دیپرس

 راست؟سافی بانو خاطربه -

 :کرد نگاه اشو دوقدم رفته رو برگشت و به سر فروافتاده ستادیاز حرکت ا لیدن یپاها

 هوم؟ پرسه،یبا خجالت سؤاالش رو م یدختر خجالت -

 :اومد باال سرعتبه سیویم سر

 .رفتمیاز حدم فراتر م دی. نباخوامیداشتم. معذرت من ینـ... نه قربان، من منظور -

 :کرد ترلحنش رو دوستانه لیدن

 !نه -

 :گفت و گرفت باال رو اشهچون انگشتدو با

 .بذارم جوابیبذار سؤالت رو ب یول ؛یمِ  یتریخصوص کمهیتو  -

 سیویلبخند اونجا رو ترک کرد. م انداخت و با زشتمی چندانبه ظاهر مرتب اما نه یاجمال یحرف نگاه نیاز ا بعد
رو شکر کرد که قبل از  انشیفرستاد. خدا رونیگذاشت و نفساش رو پشت سر هم ب اشنهیس یدستش رو رو

از  یمنظور دونستی. گرچه مشدیاز ذهنش محو نم لیدن طونیو ش ایقهوه یقلبش رفت. چشما دنپریرونیب
 .رهیقلبش رو بگ یشوندهدضربان تن یجلو تونستینم یرفتاراش نداره؛ ول

*** 

که  ی. کمکردیسربازا رو تماشا م یدونفر نیو لئو تمر ویو به ظاهر کسل در کنار آنتون نهسیبهدست رایساف
 :غر زد یبلند یگذشت، با صدا

 .دیدست نگه دار جانیبسه! هم-

 :گفت یناراض یلحنمونده بودن با  رهخی بهش که دوتارو اطراف تنش رها کرد و خطاب به اون دستاش

 کنن؟یبا لطافت باهاتون برخورد م قدرنیلرد هم هم یسربازا نیکنیم الیخ د؟یکنیم یبا هم باز دیچرا دار -

 :گفت شونیکیرفت و رو به  جلو

 .بده به من رتویشمش -

باز کنار رفت. سپس خطاب به سر  زدمی نفسنفس که طورکرد و همون رایساف میرو تقد رشیاحترام شمش با
 :مقابلش ادامه داد

 درسته؟ افزاریخیتو  -

 .من یدرسته بانو -
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 .که حاکمت بهت افتخار کنه یپس از قدرتت استفاده کن؛ جور -

 :سرش رو تکون داد سرباز

 .شهیاطاعت م -

 :گرفت و دستور داد گارد

 .شو کاربهحاال دست -

 دفع رو اشضربه رایاما ساف اره؛یفرود ب رایر سافرو باال برد تا به س رششمشی شد؛ ورزد و حمله یادیفر سرباز
لگد منصرف  دنکوبی از مقامش خاطربهش هجوم برد. اون هم کارش رو بلد بود؛ اما به ایگهدی طرف از و کرد

 .بلند شد گهید یسربازا« هو» ی. صدادیرو بلند کرد و محکم به شکمش کوب پاشهی رایشد. درعوض ساف

 .به ترحم تو ندارم یازیدشمن توام نه فرمانده. مراعات نکن، من ن بهت گفتم؟ من االن یچ -

همراهش  بارنیکه ا تفاوتنیجلو رفت، با ا ادزنانیو دوباره فر دیکش یقیو نفس عم ستادیصاف ا حرفشنیا با
 یخی هایغهیاتفاق افتاد؛ ت عیسریلیخ زچی. همهگرفتنیو اوج م رفتنیم شیپ نیزم یرو خیاز  هاییغهیت

 شیپ یبه دل لئو افتاد و قدم یهراس زد،جلو  دنیباال رفت و از خود سرباز در حال دو راسافی صورت سمتبه
 سمتدرخشان رو گسترش داد و دوباره به هایغهیسر ت رمنتظرهیغ یبا حرکت رایکمک بره؛ اما ساف یگذاشت تا برا

 یاز رو یداد و درعوض با مهارت خاص یجاخالخودش استفاده کنه. سرباز  هیعل روشنی از تا برگردوند سرباز
 یِ زتی فرودش از قبل و کرد نگاه اشبه پرواز ماهرانه راسافی. برد باال زدنضربه یرو برا رشیو شمش دیباال پر خای

 .دیرو به بدنش کوب رشیشمش

 یرو دیا پاشکه به هو ی. قطرات سرخ خوندیغلت نیزم یپرت شد و رو یدر برابر نگاه متعجب همه کنار سرباز
 :صورتش نشست. چندلحظه بعد گفت یدیسف

 .دیجمعش کن دیایخب، بد نبود! ب -

 .سر جاش خشک شده بود؛ مثل همه لئو

 !تا نمرده نیزود باش د؟یکنیم کاریچ -

 :چندقدم جلوتر رفت رایرو از صحنه خارج کردن. ساف زخمی سرباز کشونجلو رفتن و کشون دونفر

 .دیایب شپی نفرتونحاال ده -

 :کرد و آهسته خطاب به لئو گفت ایخندهتک ویآنتون

 !نداره یشوخ کسچیبا ه -

و  دیکه لئو از غالف کش یریبا تعجب به شمش وی. آنتونستادنیایو دورش م شدنیداوطلب م یکییکی سربازا
 .که به جلو برداشت نگاه کرد ییقدما

 یو تا حدود یجد ایچهره د؛یو از نظر گذروند و به لئو رسر کردنمی اشکه محاصره اونایی تکصورت تک رایساف
 .ابروش رو باال انداخت و لبخند زد تایهی. یعصبان
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 :دچرخی خودش دور شد، پر نفرده یوقت

 .حاال من حاضرم ن؟یایب شیچطور پ دیکه با دیدی. فهمسپارممی خاطر به تونوهمه یکه چهره نیمطمئن باش -

. به عقب کردیرو مرتب م رنگشیو خردل نیلباس مخمل یچادرش با وسواس خاص یتام تو ن،یح نیهم در
 :و گفت دیچرخ

 ام؟می نظرخوب به -

 :کرد صاف رو اشو چروک سرشونه ستادیجلوش ا یناتال

 .ادیلباس هم واقعا  بهت م نیخوب فکر کن. ا یزاینباش و به چ یچینگران ه -

 بگم؟ یچ دیبا -

 .یبگ یچ دیکه با یفهمیم شونیدید ی. خودت باش، وقتستین همه اضطراب الزم نیا -

 :و گفت دیکش یآه تام

 !خبیلیخ -

 :بعد لبخندزنان نگاهش کرد د،یـوشش کش*ـلقه کرد و محکم در آغـ*دستاش رو دورش حـ یناتال

 .میبر گهید -

خبر  رایا سپرد تا به سافاز خدمتکار  یکیبه اطراف انداخت و به  ینگاه یهم از چادر خارج شدن. ناتال همراه
 .بده رو افزاراسپاه خون دنشکینزد

از  یکیبشن.  فشیحر کدومچیه دیرسنمی نظرو به کردیناکار م یگریپس از د یکیسربازا رو  یهمه رایساف
رفت و موفق شد بازوش رو مورد اصابت قرار بده و پوستش رو پاره کنه؛ اما چندلحظه  کیسربازا از پشت سر نزد

کرد و زخم دستش رو پوشوند.  یآروم یناله رایوارد شکمش شد و نفسش رو بند آورد. ساف ریعد نوک شمشب
لئو زخمش رو رها کرد و از مقابل جسم  دنیبا د رایاستفاده کرد، ساف شینفر جلو رفت و از ضعف بدن نیآخر

. فتهیب نیزم یرد و باعث شد روک یپاش رو خال ریز عیداد. بعد سر یجا خال اومدمی سمتشکه به ایبُرنده
رو باال برد. هردو به هم  رشیزد. شمش مهیو روش خ دیکوب اشنهیکه خواست بلند بشه، با دست به س نیهم
 .بود که قرار بود متحمل بشه یشدن و لئو منتظر درد رهیخ

 :عللش گفت. لئو کالفه از تکردینامعلوم م یرو کم اشافهیو ق دیتابیم رایاز پشت سر ساف آفتاب

 ؟یهست یمنتظر چ -

 !تو تموم بشه برای کنندهفکر کنم پودر درمان -

 نییرفت و لب پا ترکینزد یآورد. کم نییرو پا رشیخشکش لبخندزنان از هم فاصله گرفتن. شمش هایـب*لـ
 :گفت وارـوازش کرد. بعد کنار گوشش زمزمه*لئو رو نـ

 .لئو کشمیم گهید جورهیتو رو  -



 

 
440 

 :دیاز رفتارش غر یعصب لئو

 !برو کنار -

خدمتکار  یاز روش کنار رفت. صدا سردی. با خونکردیبود، حالش رو بد م یکه از بازوش جار یخون یبو
 :جلب کرد ایگهدی سمتتوجهش رو به

 .دنیبه قرارگاه رس با  تقری افزارسرورم، حاکم خون -

 :دنبال حرفش بلند شد و گفت به

 ...اریب نجاای به گرودرمان یبرو پودرا -

 :به اطرافش انداخت و ادامه داد ینگاه

 .میدار ازین یادیبه مقدار ز -

تخت،  دنیبا د د،یبه اونجا رس یچادرش شد. وقت یسوزش بازوش دست مخالفش رو روش گذاشت و راه با
ده ش سیلباسش خ نیبود و آست یخودش رو روش رها کرد. خون از دستش جار یحالبی با و رفت طرفشبه

 .دین کشییرو از سرشونه پا اشقهیرو با دست سالمش باز کرد و سمت راست  نشیبود. کمربند پوست

 ...آخ -

 ی. عمق زخم فاصلهختیریم رونیبازوش سر باز کرده و با هر ضربان نبض، خون ازش ب یرو یکج و صاف خط
 دیکشیطول م یدوخت. کم ایگهید . نگاهش رو به سمتدیفهمیرو م نیا خوبیتا استخونش نداشت و به یادیز

لئو حواسش رو پرت  یصدایب تا  شه سرش رو برگردونه. تو کشمکش با خودش بود که ورود نسب یتا دوباره راض
 :شد و گفت رهیبهش خ یکرد. کم

 شده؟ یچ -

 :لئو رو به هم گره زد یبود اخما یپوستش جار یکه رو یخون یو بو برق

 ؟یکن کاریبا اون چ یخوایم -

 ؟یکه بگ یخوایهم م ایگهید زچی تو. دارم پودر خودم از اون -

سؤال رو بارها  نی. امونهیبزنه؛ اما ساکت م یبود که انگار مدام قصد داره حرف یجور شههمی کردنشنگاه طرز
 .اومدندرنمی حالتکه چشماش هرگز از اون شدیحرفاش تموم نم وقتچهی نظرشبود و به دهیازش پرس

 :شد و گفت کینزد بهش

 .پودر کجاست؟ بذار کمکت کنم -

 .کنار سپر و شنلم -
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تا  دیجلو کش شتریرو ب اشقهی یگهیطرف د رایآوردنش جلو رفت. ساف برای و کرد نگاه چادر سمتبه اون لئو
 یرنگدیبرگشت و کنارش نشست. دستمال سف یکیو نسبتا  کوچ یچرم یسهینشه. لئو با ک دهدی لکه از اون یزیچ
 :گفت و گرفت طرفشبه

 .صورتت رو پاک کن -

 .ارهیاز پودر رو درب یرو شل کرد تا کم سهیو سر ک دیکش ترنییپا یلباسش رو کم بعد

 ؟یحاضر -

 .آره -

تموم شد، نفسش رو رها کرد  وقتی. کرد تحمل نفسش کردنحبس با رو زخمش شدنحاصل از بسته سوزش
 .کنه زیرو که بهش داده بود ازش پس گرفت تا بازوش رو تم یدیتمال سفبه بازوش انداخت. لئو دس یو نگاه

 .برو نجایلباسم رو عوض کنم، از ا دیبا ست،یالزم ن گهید -

گردوند و  اشگونهضیو مر دهپریو صورت رنگ دهیژول یتار موها یو چشمش رو رو ستادیاز حرکت باز ا دستش
از پزشک اونجا  دی. بادهیش گود افتاده و رنگ صورتش پرچشما ریشده که ز ضیمر دیبا خودش فکر کرد شا

 .براش آماده کنه یتیتقو یجوشوندههیتا  خواستیم

رفت؛ اما فکرش همچنان مشغول بود. چرا خودش  رونیبزنه، آروم بلند شد و از اونجا ب ایگهیحرف د نکهیا بدون
 .دیچشم پوش بودنشضیمرنبود که بشه از  یکس رایدرخواست کمک نکرده بود؟ ساف بیاز طب

 شناختیم خوبیلیخونش رو خ ی. بودیبرد و بو کش شینبی طرفدستش نگاه کرد، به توی آلوددستمال خون به
وجود داشت  یشده بود. نکنه اونجا هم خائن یباهاش قات یبیعج یبا قبل تفاوت داشت. بو کمی نظرشو به
 !بهش خورونده بودن که وارد خونش شده؟ یزیو چ

 .رفت بشونطبی چادر سمتکرد و به شتریفکر سرعت قدماش رو ب نیا با

*** 

 نشیمخمل یبایبا لباس بلند و ز رایبودن. ساف ستادهیاستقبال ا یقرارگاه برا یچوب یمقابل دروازه یادیز تعداد
. کردن شابدرقه ستاد،یکه ا یموند و تا زمان رهیبهش خ یلحظات کوتاه یبرا تیبهشون ملحق شد. نگاه اکثر

 .ازش رو گرفت، هنوز ازش ناراحت بود یناتال اما داد؛یجلوه م رگذاریاز حد اون رو تأث شیب اشرهتی سبز لباس

تند قلبش رو آروم کنه.  یتا تپشا دیکشیم یقینفس عم یفرد جمع تام بود که هر از گاه نتریمضطرب و
 رنگسرخ یکجاوه دنیحرکت داد و با د نشونیچشمش رو ب تابانهی. تام بدنیسرانجام حاکم و همراهانش رس

 زدهرتیپسرش آماده کرده بود و حاال ح دنید یخودش رو برا سختیبراش متوقف شد. به زمانونزمی انگار
 .بکنه کاریچ دیبا دونستیشده و نم

رد ک کیهم سرش رو به گوشش نزد یبده. ناتال هروحی بهش تا فشرد و گذاشت اشدستش رو سرشونه لیدن
 :برداره گفت شدنیکه همراهشون وارد م یئتینگاهش رو از ه نکهیو بدون ا

 .. مطمئن باش اونا هم دلشون برات تنگ شدهینگران نباش تام -
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 .ستادیا ناتالی کنار و رسوند بهشون رو خودش دواندوان لئو

 :تام رو براق کرده بود یشونیپ ییعرق قسمت باال هایدونه

 .ادیم همراهشون بقرار نبود سانسا ه -

 .کنن صبر جنگ شدنکه تحمل نداشتن تا تموم دهینشون م نی: چه بهتر که اومده. ایناتال

 :که در حال صحبت بود آهسته گفت یجلو رفت. لئو خطاب به ناتال نوازیو چشم حیبا لبخند مل رایساف

 !یه -

 .سرش رو برگردوند یناتال

.... 

 ه ومنتشر شده استنگاه دانلود ساخت تیکتاب در سا نیا

www.negahdl.com 

.... 

 .ریبگ نویا -

دست بهش فهموند  ی. ازش گرفت. لئو با اشارهدیکه تو دستش بود رس یرفت و به دستمال خون نییپا نگاهش
 :رو شناخت رایکرد. خون ساف ترکینزد شینیکه بوش کنه. دستمال رو به ب

 ...خو نیا -

 .بعد یششش! بذار برا -

مشغول نکرد و  ادیرو داشت و ذهنش رو ز ایگهید زیچ جانهی تام اما بود؛ شده کنجکاو هم هابچه یهیبق نگاه
 .شد رهیمقابلش خ ئتیدوباره به ه

به تن  ییبایز یرزم یشدن. آرتور هم که لباس قدمشیبازکردن درش پ یقرار گرفت و دونفر برا نیزم یرو کجاوه
 :کرد و محترمانه گفت یکوتاه میتعظ هبقی ههمرابه رایشد. ساف ادهیداشت از اسبش پ

 .نیرو پشت سر گذاشت ی. راه درازنیخوش اومد -

 سمتبه راینگاهش رو از ساف نکهیشد. آرتور بدون ا ادهپی اشسانسا به کمک دونفر آهسته از کجاوه شاهزاده
 :زد و گفت یمنحرف کنه، لبخند ساختگ ایگهدی

 .سپاسگزارم تآمدگوییاز خوش -

 .دیآورد فیکه شما هم تشر هیمن، باعث خوشحال یشما بانو نیچنهم -

 .اوردیرو به زبون ن یهم لبخند زد؛ اما کالم اون
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آشناش  یآورد. چهره ادیرو به  شیافتاد، تموم خاطرات کوتاه کودک یکنار ناتال دِ یچشمش به مرد جد یوقت آرتور
 هایجز نگاه داد،یرو بهشون نم واکنشیچیه یازهاج تیذهنش مرور کرده بود؛ اما حضور جمع توی هارو سال

شک دوباره دستمال  یبا کم یکردن. ناتال اونلِنکا توجهشون رو معطوف  جنابیعال شدنقدمشی. با پیطوالن
 .فرق داشت یبود؛ اما کم رایخون ساف ی. درسته بودییبو یشتریکرد و با دقت ب کینزد شینیرو به ب یخون

 حتوضی هابچه یگذاشته بود برا ونیدرم بیکرده و با طب ریرو که ذهنش رو درگ یموضوعلئو  د،یفرارس غروب
گذشته؛ اما هنوز جرئت روبروشدن  یادیاز اون تام بود که مدت ز ریکنه. غ اشنهیبره و معا بیداد. قرار شد تا طب

 .نکرده بود داپی رو اشبا خانواده

حتم داشت  ی. ناتالدنیکشیتقر شده بودن و قطعا  انتظار مچادر مخصوص به خودشون مس یو مادرش تو آرتور
به راه افتاد و  رایتام، با پسرش همراه پسرش شده و به اونجا اومده. به دنبال ساف دنید یکه سانسا فقط برا

رفت و صداش  کیفرو بده. نزد شیالیخیرو از ب تشیکرد عصبان یکرد. سع داشیپ انادی با گذروندندر حال وقت
 :زد

 .رایساف -

 :داد جواب سردخون ایو با چهره دیچرخ رایساف

 بله؟ -

 :انگشتاش رو تو هم گره زد و گفت یناتال

 .ستیاصال  حالش خوب ن ؟یبا تام صحبت کن کمهی یخواینم -

 نبود؟ نیمگه منتظر هم کنه؟یتام؟ خب چرا معطلش م -

برو شه. برو باهاش صحبت کن تا آروم بشه و بتونه باهاشون رو کیهنوز نتونسته بره جلو و از نزد یآره؛ ول -
 .بره

 :متعجب به خودش اشاره کرد و گفت رایساف

 دخالت هم تو نظرمدخالت کنم. به یمن برم باهاش صحبت کنم؟! فکر نکنم درست باشه تو مسائل خانوادگ -
 .شهنمی مربوط ماها به. نکن

 .میارتنهاش بذ دیداره، نبا ازین یدلدار کمهیاون به  -

 :زد و گفت یلبخند رایساف

 !بده یپس برو بهش دلدار -

 نییاز حاال توقعاتش رو ازش پا دیبا دشای کرد فکر خودش با. رفت و فشرد هم به رو دندوناش آلودحرص یناتال
 :گفت مقدمهیکرد و ب ی. پوفادمی سمتشکه به دیتام رو د شد،یتند دور م قدمای با که طور. همونارهیب

 .ایب لحظههی -

 :دیشده بود پرس ری. تام که غافلگدیدستش رو گرفت و دنبال خودش کش بالفاصله
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 !؟یکنیم کاریشده نات؟ چ یچ -

 .اینگو، فقط ب یچیه -

 :دیتوقف کرد و دستش رو کش عیسر دنیچادر که رس کینزد

 !یناتال -

 :برگشت و طلبکارانه گفت یناتال

 ؟یصبر کن یخوایم یتا ک ؟یهست یبله! منتظر چ -

 .دارم ازیمن هنوز به زمان ن -

 :کالفه شد یناتال

 .نداره وجود کردنتعلل یبرا یزچی. تو همسر مادرش، و توئه، پسر حاکم،اون ن،یمن! بب یخدا یوا -

 :کرد و ادامه داد میجلو رفت. لحنش رو مال د،یصورتش د یتأثر رو تو یکه کم یساکت موند. ناتال تام

 میزنده بمون ستیمعلوم ن م؛یرو دار شیجنگ بزرگ پ هی. ما کردمیم از تموم فرصتام استفاده متو بود یاگه جا -
 ؟یبش مونیکه پش یخواینه. نم ای

 :همچنان با سکوتش مواجه شد به چادر اشاره کرد و ادامه داد یوقت

 .پس برو، اونا داخل منتظر توئن -

بود و اگه  کیبود؛ مرگ به هرکدومشون نزد یحق با ناتالشد.  دهکشی چادر سمتدستش، نگاهش به یاشاره با
شاهزاده سانسا مقابش مجسم شد، چقدر  نیاندوهگ ینداشت. چشما یسود یمونیپش گهید افتاد،یم یاتفاق
 .بود تنگشوندل

 یزد و پرده ایاز ورودش نزنه. دلش رو به در یدست به نگهبان گفت که حرف یچادر رفت. با اشاره طرفبه
 .رو کنار زد و رفت داخل یورود میضخ

 .شد متوقف جامقابلش همون یصحنه دنید با

 .کرده بود سیـوش گرفته و قطرات اشک صورت مادرش رو کامال  خ*غــ*سر مادرش رو بهآ آرتور

 .آرتور -

 :زد و گفت ی. تام لبخند تلخستادیا ی. آرتور از مادرش جدا شد و به آرومدنیاز جا پر هردوشون

 .اسمو صدا بزنم نیدوباره ا خواستیدلم م چقدر -

 .دیکرد و نگاه تام رو به سمت خودش کش دنیشاهزاده سانسا شروع به لرز یچونه

چقدر منو  دورینیا یدونیچقدر دلم تنگ شده بود سانسا. نم یکنیمن واقعا  متأسفم، متأسفم! تصور نم -
 ...گذشتِت قیتو، ال یِ فداکار قیتو نبودم، ال قیکرد. من واقعا  ال تیاذ
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 .رهبگی رو هقشهق یجلو تونستیسانسا نم شاهزاده

 :سرش رو تکون داد و گفت تام

لحظه رو  نیا یساال آرزو نیتموم ا ،یانجام بد کارونیا یتونست خوبیلیخ ،یمنو مجازات کن یتو خوب تونست -
 .داشتم

. درعوض دادیانجام م ختنریومت در برابر اشکمقا یرو برا شسعی تموم که برگردوند آرتور سمترو به روش
گرچه تالش  کرد،یم ییصورتش خودنما یخودش قائل نشده و رد درخشان اشک رو یبرا یتیمحدود چیتام ه

 :لبش محو نشه یلبخند از رو کردیم

و  نیمرتکب شدم، تو رو سرافکنده کردم، هردوتونو. البته مطمئنم خوب از پسش براومد یبزرگ یمن خطا -
که  هیتنها موضوع نیا ن؛یمردم قابل احترام برای شما دارم حتم. مفقط منم که شرمنده نی. انیجبرانش کرد

 .تونستم بهش دل خوش کنم

 :چادر صداش زد یاز گوشه یفیلرزون و ضع یصدا

 .تام -

 یم بلند فاصلهبود، با چندقد دهیرس انپای به تحملش که سانسا. برگردوند صدا سمتسرخش رو به یچشما تام
 نیو سرش رو ب دیچی. تام هم بدون تعلل دستاش رو دورش پدیـوش کش*رو پر کرد و تام رو به آغـ نشونیب

 .برد فرو اشـردن و شـونه*گـ

 :گفت کنانهیگر سانسا

بدم.  رییبهت تغ رو احساسم نتونستم هم فاجعه بعد از اون یمن هرگز نتونستم از تو متنفر باشم تام؛ حت -
 .نمتیانع از اعدامت شدم تا بتونم آرزو کنم بازم ببم

کم نشده  شیمونی. هنوز هم از احساس پشدکشی درهم رو اخماش و کرد تردستاش رو محکم یـلقه*حـ تام
 .بود

چشمش از  ی. کاسهستادای آرتور مقابل و گرفت فاصله سانسا از شد، ترآروم یکه کم یاز مدت کوتاه پس
بلندتر از  کمی نظر. بهکردیبه تام تمام حرکاتش رو دنبال م رهی. خدادیفرود نم یاجازه اما زد؛یاشک برق م

 :ـوازش کرد و گفت*. تام با لبخند صورتش رو نـاومدیپدرش م

 ...پسر یبش هیبه مادرت شب شتریبودم ب دواریام -

 ...نشه حلش کرد؟ چرا روشیچیکه... که به ه یبکن یکار یچطور تونست -

گذاشت و سخت به  مهیحرفش رو ن اومدیم رونیپسرش ب یکه از گلو یمردونه و مرتعش یصدا دنیبا شن تام
چشمش جمع شده  یکه تو یسمج هایاز قطره یاز اون قادر به نگهدار شیآرتور ب ی. چشمادشیـوش کش*آغـ

 :گفت هیپسرش لغزوند و با گر یموها یبودن نبود. تام از پشت سر انگشتاش رو تو

 !متأسفم یلیبده... متأسفم، خ صیخودشو تشخ یایاحمق که قادر نبود خوب هیاحمق بودم،  هی من -
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جلو رفت و به جمعشون  چه،یپدرش بپ هایتا دور شونه رفتیدست آرتور که باال م دنیسانسا با د شاهزاده
 .وستیپ

 یقرار گرفته بود، با خوشحال رتأثی تحت دتشو به دهیاز چادر تمام اتفاقات رو شن ینسبتا  کم یکه با فاصله یناتال
از پشت سر از جا  ییشده بود. صدا یبا هم قات اشهیو خنده و گر رهیخودش رو بگ یجلو تونستی. نمدیخند

 :پروندش

با  یشوهرش زنده بوده، حت یچون وقت گرفت؛یاعدام تامو نم یو جلو کردیرو م ندهیفکر آ دیبا چاره،یزن ب -
وارد رابـطه بشه. البته  ایگهیبا کس د تونستهیتعهدش رو بهش باطل نکرده، نم یوقت وجود طردشدنش و

 !بدم رتغیی بهت رو احساسم نتونستم هم فاجعه بعد از اون ی... آه، حتمدارهاستیباهوش و س یلیخ

حواس  دید یبه اطراف انداخت و وقت ینگاه یخنده و سرش رو رو به آسمون بلند کرد. ناتال ریزد ز سرخوشانه
 :تشر زد تیبهشون نبوده با عصبان یکس

 ؟یگیم یدار ی! چرایساکت شو ساف -

 :خنده داشت گفت هایکه همچنان رگه یاز قبل با لحن ترالیخیب رایساف

 !بودی ترکردم، قبلنا باجنبه یشوخ هینات، فقط  ایکوتاه ب -

 :خطاب بهش گفت انینظرگرفتن حضور اطرافبدون در  یناتال بارنیازش رو گرفت و به راه افتاد، ا سپس

به شخص  نکهینفر باشه تا ا هیکه دوست داره هرشب با  یدرسته؟ کس ینیهمه رو مثل خودت بب یدوست دار -
 وفادار بمونه؟ یخاص

به عقب  یبعد از مکث کوتاه رایبشه. ساف طورنیداشت ا دیبود. حداقل ام راسافی جانب از خوردنکتک یآماده
 :جواب داد یو با لبخند کج دیچرخ

وفادارموندن  یاز اونم. برا باتریو ز ترجوونیلی. من خزمیعز یکن سهیمقا رزنپی که منو با اون هیانصافی! بیه -
 بعدا  در موردش فکر کردم! ها؟ دیدارم، شا یادیخاص هنوز وقت ز شخصهیبه 

پنهان شده و به حرفاشون گوش  یدرخت یتنه موند و لئو که پشت رهخی زدهبهت یرو گفت و رفت. ناتال نیا
نشست تا پنهان بمونه و  نیزم یو رو دیدرخت کش یکمرش رو به تنه زد،می نفسنفس کهیدرحال داد،یم

 شدیبه گوشاش مشکوک م دیبا اد؟یب رونیاز دهن اون ب ییحرفا نیمتوجهش نشه. چطور ممکن بود چن رایساف
 را؟یساف ای

*** 

مداوم و  ینای. تمرکردنیو ارتش رو کامل م اومدنیم یکییکی زدایا شد،می ترو قرارگاه شلوغ گذشتنیم روزا
 دایتا ام شدیم دایپ یزیچ شهیگرچه هم کرد؛یم دواریام ندهآی به رو هاو فرمانده قوی رو سربازا کوشانه،سخت
 و کرده کالفه رو هابچه بشیعج یتاررف راتییب و تغیتوسط طب شدننهیاز معا راسافی امتناع کنه؛ رنگرو کم
کامال   کردیکه ثابت م ییو رفتارا دادیکه نسبت به سربازا نشون م ی. خشونتموندیم مخفی قبل از کمتر هرروز

 .جلوش رو گرفت شدینم جوریچیبود و ه ادیروند ز نی. سرعت اشهیم لیتبد گهید آدمهیداره به 
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 رییتغ پروایانسان خشن و ب هیبه  رایبه فاجعه بود. اگه ساف کینزد یزیچ نیو ا شدیاحترام م نیگزیجا ترس،
 گهیلرد د هیبود که  نیبا لرد داشت؟ مثل ا ینداره، پس چه فرق تاهمی براش شدنجز ملکه یزیکه چ کردیم

 .کردیاز ظلم رو اعمال م ایگهید یقهیرو به تخت بنشونن که طر

بهتر  دیشا کردیفکر م یگاه یو حت دهیحد ممکن رس نتریرنگذهنش به کم یتو ایکتوریهانه و و یچارهیب مردم
زحمتا رو به  یهمه ستیبایکه چرا م دیشیاندیم نای به داره، نگهشون وضعهم در همون یروزیباشه بعد از پ

 !نکردن؟ قشیتشو یروزیبه پ یکه حت یمردم یبرا دیخریجون م

 یو جثه زیر یکه نگاه کنجکاو و دندونا ییبود، بچه اژدهاها نوازیق روحاتفا ایناد هایتولد بچه ن،بینیا
هم جلوتر از  ویو آنتون یتام، ناتال ل،یجمع شده بودن. دن دنشونید یبرا ایلی. خبردیدل همه رو م کشونیکوچ

از  یبلکه خبر بار اطرافش رو نگاه انداخت تا نیمچند ی. تام براکردنیتماشاشون م رایو کنار ساف ستادهیهمه ا
از  ی. وقتشدیهم نم میو تسل کردیخودش رو با سربازا مشغول م یحساب ریلئو بشه، در طول چندوقت اخ

 .گرفت خودش بره دنبالش، پس از جمع جدا شد و قصد رفتن کرد میشد، تصم دیاومدنش ناام

 ؟یری... کجا می: تاملیدن

 .میجشن دار هی. امشب نهیدنبال لئو. حتما  دوست داره اونا رو بب رمیم -

 !که دلش نخواد؟ هیکرده بودن و ک داپی گرفتنجشن یبرا یخوب یبا اون بود، بهونه حق

 :هم پشت سرش رفت و گفت لیدن

 .امیمنم باهات م -

 :کردن، تام گفت یاز راه رو که ط یکم

 .خودش رو وقف سربازا کرده با  یتقر وونهدی اون -

 .کنهیداره فرار م -

 فرار؟ -

 !رایاز ساف -

 .اون داشت یروزا نیا یعیرطبیکه اشاره به خشونت غ دیبه کف دست خودش کوب یمشت حرفنیدنبال ا به

 احساسیب یمرب هیکرده به  لیکه خودش رو تبد کنمینم نشیاما تحس دم؛یخب... من که بهش حق م -
 .ینظام ناتیتمر

 :گفت و کرد نگاهش چپچپ لیدن

 ...شمیدرمورد قبلش دچار سوءتفاهم م ،احساسیب یگیم یوقت -

 :ادامه داد لیو دن دیخند تام
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 یکه تو یوقت بار،هی. اوه آره مینیبب یلئو رو احساسات روزهیاخالق گندو داشته! تصور کن  نیهم شهیاون هم -
بداخالق و  قدرنیگرفته ا میچرا تصم دمفهمی تازه موقعاون شه،ی. واقعا  مسخره ممشیددی افزاراروح نیسرزم

 .عبوس باشه

 :گفت روخنده تام

 .یباش ترنبینسبت بهش خوش کمهیکن  یسع ،یدن الیخیب -

 .کنمیباور کن دارم تموم تالشمو م -

 .یایکنار ب یتو خوب تونست یول -

 :دیکش یآه لیدن

 نیهم کنمیاس م. احسمیشناختیکه م ستین ییرایکرده، اصال  اون ساف ینگرانم. اون قات یلیراستش نه، خ -
 .فتهیب یاتفاق هیروزاست که 

 یادیز ی. فاصلهدیاز سربازا د یادیبا تعداد نسبتا  ز یراندازیت نیشدن و لئو رو درحال تمر نیبزرگ تمر نیزم وارد
 .اومدیو درست وسط هدف فرود م دیدرخشیتو هوا م شدیکه رها م یرهرتی و داشتن هابا نشانه

 یچه موقع یتا بفهم یدل ماجرا باش یتو دیبا فتهیم یداره اتفاق یدونیم وقتی من نظربهش نگاه کن... به -
 !یو شبا رو نخواب یرفتار کن طورینیبا خودت ا نکهینه ا ؛یکن کاریچ دیبا

 .ستادنای فاصله همون یتو

 !یخوابیخودتم شبا نم نکهیمثل ا -

 .به خواب شبانه نداشتم یچندان یبچه بودم هم عالقه یوقت یحت ،یمن عادت دارم تام -

 یاون قبال  ثابت کرده که تو ست؟یدل ماجرا ن یکه تو ی.دونیاز کجا م ،نکنی قضاوتش بهتره هم من نظربه -
 .رهیگیم ییمایحساس چه تصم یتایموقع

 .دیشا -

 یزدای. حاال که الئو قابل قبول نبود یاز مرکز هدف فاصله داشت؛ اما همون هم برا یاز سربازا فقط کم یکی ریت
. کمان رو ازش گرفت و رفتیپذیارزن خطا رو هم نم هی یبه اندازه یرو داشت، حت راندازایت نیبهتر عتیطب

 :گفت وارو زمزمه دیزِهِش رو تا انتها کش

 .قلب هدفت رو بشکافه قا  یدق دیبا رتیباالتر نبر، ت نیسر کمانتو از ا -

 .دلخواهش اصابت کرد یه هم زدن به نقطهب چشمهیرو رها کرد و با سرعت  ریت

 .قربان دمیفهم -
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 یدورتر از نقطه یتا کم رفتیرها شد. باز هم م ریکرد. ت یرگیکمان رو بهش پس داد و سرباز نشونه دوباره
رو درست  ریهوا ت انیدر جر جاییجابه یانحراف رو بهش نداد و با کم یاما سرباز اجازه نه؛یموردنظر لئو بش

 .نشوند خواستیکه م جایینهمو

که صداش زد. گرچه حضورشون رو متوجه شده  دیرو شن لیدن صدای موقعبه کمرش زد و همون ایضربه لئو
 .جلو رفت لیدن یو با اشاره دچرخی طرفشونبود؛ اما بعد از صداکردنش به

از  دیشا سوخت،می شدتبه شهیکه به زه کمان قفل م جاییهمون درست اش،انگشت شست و اشاره نیب
برداره و فقط  یراندازیشونه و کتفش باعث شد تا دست از ت هایچهیپرتاب کرده بود، درد ماه ریصبح هزاران ت

 .نظارت کنه

 .دیدرخشیاطراف م یبود و چشماش بر اثر تابش نور مشعال کیتار هوا

 !یشد رخوردهیگراز ت هی هی. کامال  شبگممی خودت خاطرفقط به نیبب -

 :صورتش گفت ختیریبه حالت ب یرتغییچیه جادیو لئو بدون ا دیخند ارادهیب متا

 نه؟ یمزخرف باش یتونیتو هرزمان از روز م -

 :بده، جواب داد تیاهم نشیبه توه ایذره نکهیبدون ا لیدن

 .یروم حساب کن یتونیدر هرزمان از شب هم م -

 :دوخت برداشت و به تام لیدن روی از رو اشخصمانه نگاه

 افتاده؟ یاتفاق ن؟یاومد نجایشده که به ا یچ -

 :گفت و کرد مهار رو اشخنده تام

 .میدار جشنهیامشب  -

 !جشن؟ -

 :کرد و ادامه داد یزیتمسخرآم یخنده

 اوضاع؟ نیواسه ا ؟یواسه چ -

 ؟شینیو بب یایب یخواینم ده،یرو به تو بخش شیکی رایاومدن. ساف ایبه دن ایناد هایبچه -

 :حدس بزنه تونستیم یمکث کرد؛ اما جوابش رو هرکس یکم

 .کار دارم عالمههی نجایندارم، ا ایعالقه -

 !دونستمی: ملیدن

 .رفت اسبا طرفروش رو برگردوند و به تیاهمیب لئو

 ...: لئوتام
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 :رفت لئو طرفبا بلندکردن دستش وادار به سکوتش کرد و خودش به لیدن

 .یسخت در اشتباه ده،یم تیاهم رفتارتنیبه ا ایذره رایفسا یکنیاگه فکر م -

 !دتیممنون از اطالعات مف -

 .شهیعوض نم یزیبا فرارکردن و خودتو سرگرم کردن چ -

 .منه یفهیوظ کارانیا ؟یفرار از چ -

 :ابروهاش رو باال برد لیدن

 ؟یشد شناسفهیتا حاال وظ یننداز. از ک ادمیرو  فتیاوه، وظا -

 :برد و ادامه داد نییو پار صداش

 سیطال رو برات بدزده، پسر رئ یپر از سکه یصندوقچههیتا  یرو که آزاد کرد یازندانینرفته اون ادمیهنوز  -
 !قصر ینگهبانا

 :دکشی خودش سمترو به لیدن یقهیو  دیچرخ عیشده بود، سر عصبانی روزااون یادآوریکه از  لئو

 .یدن گرفتی ازم رو هالوندادن، نصف سکه یخودتم در ازا که یانداخت ادمیاتفاقا   -

 :دیخند لیدن

 .تو جشن اینزن و ب شناسیفهیمن دم از وظ یبرا گهیباشه قبول، حاال د -

 :گفت کردمی تماشا رو لباسش کردنمرتب که طوررو ول کرد. همون اشقهیتعلل  یاز کم بعد

 .تا برگردم نیمنتظر بمون کمهی -

و  دیکف دستش رو بر راسافی جشن،اون یرفتن و تو تجمعی طرفت، هرسه باهم به راه افتادن. بهبرگش یوقت
 یجا نخورد. درواقع تو ادزی لئو. درآورد خودش خدمت به رو اونا و خوروند اژدهااز خون خودش به هرسه بچه

کرد تا در ظاهر  یشد، گرچه سع یعصبان لیناما د کرد؛یتعجب م دادمی انجام رو کاراون برعکس اگه اوضاع اون
 دشدنیناام یرو برا یشتریب لیخودش بود که مدام دال نیا یبشه؛ ول دیناام رایاز ساف خواستینشون نده. نم

 .دادینشون م هیبه بق

*** 

دستش گرفته بود،  یرو تو شونیکی و نشسته هاششونه یدوتا از بچه اژدهاها رو کهیدرحال رایبعد، ساف روز
 .رفت چادرش طرفوردن صبحانه بهخ یبرا

 .داد جدا باشه حیچادر نموند و ترج هی یباهاش تو گهید یداشت، ناتال یکه با ناتال برخوردی از اون بعد

وارد چادر شد، کنار رفتن و بهش  یصبحانه پر کرده بودن. وقت یرو براش با غذاها یچوب زیاز خدمتکارا م تاسه
 :داغ پر شده مکث کرد یعیکه از ما یظرف دنیانداخت و با د زیبه م ایهاحترام گذاشتن. نگاه مغروران
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 .یلوس -

 :بود جواب داد یکه اسمش لوس یزن

 .بله بانو -

 ؟یبدمزه برام آورد یجوشونده نیبازم از ا -

 .دیبخور نویکردن که ا زیتجو بیو طب نیایم فضعی نظرمن شما به یبانو -

 یجوشونده ینگه داشت و با دست آزادش ظرف حاو دستهیودست گرفته بود، با رو که با د اژدهاییبچه رایساف
 :داغ رو برداشت و گفت

 ام؟یم فضعی نظرمن به -

و بعد ظرفش  دیصورتش پاش یتموم جوشونده رو رو دفعههی رایشده نگاهش رو بهش دوخت که ساف جیگ یلوس
عقب رفت.  یکوتاه غیلش رو از دست داد و با جتعاد شیشونپی به ظرف اصابت با. کرد پرت سرش سمترو به

که صورتش رو ملتهب کرده بود از صورت و موهاش  یداغ عیبودن به کمکش رفتن. ما ستادهیکه اونجا ا نفریدو
 .کردیوجودش رو پر م تیو عصبان دیکشیتندتند نفس م د،یچکیم

باشم خودم زودتر از  ضی. درضمن من اگه مریارین کثافتانیو برام از ا یفراموش نکن گهید شهیباعث م نیا -
 .رونیب دی. حاال هرچه زودتر برفهممیهمه م

ضربه  جای. برگشتن آشپزخونه طرفاز اونجا خارج شدن و به عسری اشاز ترس واکنش دوباره نفرشونهرسه
مراهش که ه ی. دونفردیلرزیکبود شده بود و از وزش باد سرد به پوست ملتهب صورتش م شیشونیپ یرو

 .بشه ترتا آروم دادنیم یبودن بهش دلدار

 .آروم باش یشیزود خوب م ست،ین یزیچ -

 ...اون، اون -

 .نزن حرفیچینگو، ه یچیشش... ه -

 :دپرسی نگران و رفت سمتشونبه دنشونیبا د زد،می پرسه اطرافکه اون یناتال

 شده؟ یچ -

 :گفت دهیترس شونیکی

 .دیگران نباشنشده قربان، لطفا  ن یچیه -

هم متوجه شد و همراهشون به آشپزخونه رفت. بعد از  یصداشون رو بشنوه، ناتال رایبود که نکنه ساف نگران
 :دیصاف بود دوباره پرس خطهیکه مثل  شیشونیپ یکبود کردنحسیو ب لوسی صورت کردنپاک یکمک برا

 افتاده؟ یچه اتفاق نمیبگو بب -

 :کرد فیتعر هیبا گر یلوس



 

 
452 

کرده بودن  زیتجو رایبانو ساف یبرا بیرو که طب اینکردم. فقط جوشونده یمن کار اشتباه دیربان... باور کنق -
 کارنای بازم که دادن دستور لئو فرمانده اما بخورن؛ دارو از اون خوانیبراشون بردم. قبال  هم گفته بودن که نم

 .شدن ینصباجوشونده ع دنیهم با د رای. بانو سافمیرو انجام بد

 !رو سرت آورده؟ بالنیمن! اون ا یخدا -

 :بلند شد، دستش رو گرفت و با التماس گفت یبرگشت تا بره؛ اما لوس یمکث کرد و با ناراحت یکم

 .کننیما رو مجازات م شونیا د،ینگ یزیبهشون چ کنمینه! خواهش م -

 :فشرد و گفت یدستش رو به نرم یناتال

 .استراحت کن تا حالت بهتر بشه جانیبکنه. تو هم یکار نیچن رمذاینم گهینگران نباش، د -

و براش هم مهم  موندیساکت م دینبا گهیتموم وجودش رو پر کرده بود، د تیرو گفت و به راه افتاد. عصبان نیا
 .بهش خدمت کنه خواستینبود که دلش م ییرایاون ساف فته،یب ینبود چه اتفاق

 .و خشکش زد ستادیشد و داخل رفت؛ اما بالفاصله از حرکت ا کیبلند به چادرش نزد یقدما با

شدن تا زودتر بخورن و دوباره برگردن سر پستشون.  یخوردن صبحانه راه یبرا یچادر بعد از ورود ناتال ینگهبانا
 اقیتبا اش فرستاد،یم نپایی سمترو به ییرویدست راستش رو باال گرفته و ن کهحالیدر ،یبا لباس راحت رایساف

. انگار بدنش کامال  منقبض شده دینالیکه ملتمسانه م تقرار داش ایپرنده زیم ی. و روکردینگاه م زیم یبه رو
 وورجهورجه زیم روی که اژدهاهاخطاب به بچه رایتا بتونه بال بزنه و پرواز کنه. ساف کردیبود و تموم تالشش رو م

 :لبخند زد و گفت کردنمی

 !دشیبخور شماست، یغذا نیا -

رهاشدن  یکه هنوز برا ایزنده یبه حرفش گوش دادن و شروع کردن به خوردن پرنده لیهم با کمال م اونا
 .دیکشیو زجر م کردیتالش م

 !؟یکنیم کاریچ یدار را،یسـ.... ساف -

و سرش  مقابلش کند یصحنه یدل از تماشا رایگرسنه بودن. ساف یلی. اژدهاها خدیپاش زیم یپرنده رو خون
 .رو باال آورد

 .بکنه تونهینم مقاومتیچیکردم. ه شرفتیچقدر توش پ نی. ببیمنه ناتال یموردعالقه یجادو نیا -

 :به ظاهر متأثر گفت یزنده نبود. با لحن گهیبه پرنده انداخت؛ اما اون د ینگاه

 !اوه -

 .نصف پرنده رو خورده بودن اژدهاها

که  عشقی درونش مرده بود. پس اون تی. انگار تمام انسانگردوندیم رایساف روی رو نگاهش زدهبهت یناتال
 داشت کجاست؟ زچینسبت به همه
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 نیا»سرش نجوا کرد:  یجلوتر رفت و حرف پدرش تو قدمی. افتاد حلقه رنگمتعجبش به درخشش سرخ نگاه
 «.قلب تو پاکه یعنینور سبزرنگ 

 یقهی ری. از زفتهیبه دلش ب یشتریباعث شد هراس ب گهید زچیهیاما  ره؛یهم جلوتر رفت تا دستش رو بگ باز
. دستش رو جلو برد و شدمی ختم لباسش داخل به اشکه انگار دنباله دیرو د یبیو عج اهیس یلباسش لکه

 :گفت زمانهم

 ...ـی... اون چرایساف -

و  دیرو به طرف هم کش اشقهیو عقب رفت.  دیاز جا پر یرعادیغ یبه شکل طیشرا دنیبه محض فهم رایساف
 :خودش رو پوشوند و گفت

 !برو عقب ؟یشد کیبهم نزد یبه چه حق -

 :دیپرس تریجد یصداش ترسناک بود. ناتال تِ یعصبان

 را؟یبود ساف یاون چ -

 !کشمتیم یبزن یاگه حرف خورمی. قسم مرونینداره. گمشو ب یبه تو ربط -

کنه. بگو  تنهیمعا بیطب یاجازه نداد نیهم یکمکت کنه. برا دنتپوشیتو لباس یکس یذارینم نیهم یبرا -
 را؟یساف هیاون چ

 !یبهت هشدار دادم ناتال -

 :دیرفت و در همون حال پرس کینزد یناتال

 ...یرو هیچ کوفتی بگو اون رایساف -

اما زورش به دستش چنگ انداخت؛  یو محکم شد و حرفش رو قطع کرد. ناتال دیچیدور گلوش پ رایساف یانگشتا
 .دیرسینم

 !یخودت خواست -

بکنه؛ اما  کاریهی تونستیم یکبود کرد. ناتال زودیلیرو خ یبود که صورت ناتال ادزی قدردستش اون فشار
 کاریچیه گهید مردیبود. اگه م دهیفایداشت که بتونه مقاومت کنه؛ اما ب دیبرسه. ام بیبهش آس خواستینم
نداشت و بالفاصله  یریاما تأث د؛یکوب رایاچار دستش رو مشت کرد و به صورت سافانجام بده. به ن تونستینم

 یاز ضعفش مطمئن شد، رهاش کرد. ناتال یوقت رایشد. ساف جیبه سرش گ رایساف یبا فروداومدن ضربه
 .تلوتلوخوران عقب رفت

 !با مرگته یبعد مساو ی. دفعهیبزن یحرف دیباشه که نبا ادتی -

 .رفت انادی طرفبه و شد خارج چادر از اژدهاهاو بعد از برداشتن بچه دیدردناکش کش به فک یدست سپس
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اطرافش رو ببلعه.  یهوا شتریکرد هرچه ب یبند کرد و سع یزیبه چ ستادنیا یدستش رو برا جهیبا سرگ یناتال
 ریدستش رو به ت چادر نبودن. یگرفت. نگهبانا کنار ورود شیرو پ رونیب ریمس یصبر کرد و بعد به سخت یکم

 .دید یبزرگ بیرو در حال گاززدن به س لدنی موقعدوباره به راه افتاد. همون یداد و بعد از مکث هیچادر تک یچوب

 ...یدن -

 :گفت خنده با و برگشت صدا طرفبه لیدن

 .نات رخیصبح به -

 :دیمتوجه حال نامساعدش شد، جلو رفت و پرس یوقت

 حالت خوبه؟ ؟یشده ناتال یچ -

 :به سرش گرفت و جواب داد یدست

 .میریحلقه رو ازش بگ دی. بامیریجلوشو بگ دی... بایول ؛یچ دونمیسرش اومده، نم بالییهی را،ی... سافیدن -

 :متعجب گفت لیدن

 باهات کرده؟ کارونیاون ا -

 :سرفه کرد یناتال

 !زود باش م،یریجلوشو بگ دیبا ،یمنو بکشه! دن خواستیم -

 ت؟االن کجاس -

 ...دونمینم -

 .رمیباش من م جانیتو هم خب،یلیخ -

 .نشست نیزم روی کنانو سرفه دیبه گلوش کش یرو تکون داد و موافقت کرد، با رفتنش دست سرش

آورد تا  نییسرش رو پا ایرو کنارش گذاشت. ناد ایناد هایبچه فتادهین اتفاقیچیکه انگار ه ایبا چهره رایساف
 .نکرد غیهم ازش در رایو ساف بردمی لـذت اون توسط شدنـوازش*زشش کنه. از نــوا*نـ یکم رایساف

 یول د؛چرخی سمتشبه راسافی. باشه سردکرد خون یسع دشید وقتی. اومد اونجا سمتبه دواندوان لیدن
 :داد ادامه اژدهاش دادنـوازش*همچنان به نـ

 !یدن رخیصبح به -

 :رفت کیلبخند زد و آهسته نزد لیدن

 .رخیصبح به -

 ؟یدیدویچرا م -
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 .طرف نیا یکه اومد دمتی. دنمیکوچولوها رو بب نیتو و ا شیپ امیب خواستمیم -

 .پس نشونیبب ایب -

 :دیرفت و در همون حال پرس ترکینزد

 .یکردیلباست رو عوض م شهیهم رون؟یب یلباس اومد نیچرا با ا -

 یضربههی با برداره، اژدهاها بچه سمتقدمش رو به نیآخر نکهیاز ا مناسب بود، قبل یکه منتظر فاصله رایساف
 :گفت یمحکم به عقب پرتش کرد و عصبان

 .رهیدهنش رو بگ یو االنم نتونسته جلو کردیم یمزاحم فوضول یحشرههیـرزه مثل *هـ ناتالی چون اون -

 کمهی گرچه. کرد جوروجمع عیدش رو سرخو یبود؛ ول یمحکم یضربه نکهیشد. با ا دهیکش یخاک نیزم یرو یکم
 :داشت آرومش کنه گفت یکه سع یتا بتونه دوباره بلند شه. با لحن خواستیوقت م

 .خطرناک باشه دیافتاده، شا ی. بگو چه اتفاقمیکمکت کن میخوایما م را،ینه ساف -

انداخت و  کلیبه ما ینگاه لی. دنستادیخارج شد و ا شدادگیکه خطر رو حس کرده بود، از حالت لم کلیما
 :ادامه داد

 .آروم باش کنمیخواهش م ،یکنیم کیاونو تحر یدار -

 .نزنه یهشدار دادم، گفتم خفه شه و حرف یمن به ناتال -

 :ستادیسر جاش ا اطیبا احت لیدن

 .دهیرو انجام م کارنیهم هم یناتال گم،ینم کسچی. به هستمیتو ن یبرا یدیمن که تهد -

 .اومدیاژدهاها م یمحوطه طرفنداشت به یهنوز حال مناسب کهحالیعجله دربا یناتال

 .میستیفقط من و تو ن نجایا ؟یزنیاحمق حرف م هیبا  یفکر کرد -

 .میزنیحرف م یاز چ میدار دوننیاونا که نم -

 :گفت یبا لبخند کج رایساف

 !دارن خبر ازش هاکه فقط مرده هرازینیمتأسفم، ا -

 یمواجه شدن که بهشون اجازه دایناپ یاز ترس قصد فرار کردن؛ اما با سد دنیرو شن حرفنیکه ا ییاخدمتکار 
جلو  لیبه دن رسوندنبیآس یکه برا ییرایبود، خطاب به ساف دهیکه باالخره بهشون رس ی. ناتالدادیفرار نم

 :داد زد رفتیم

 !راینه... صبر کن ساف -

 :گفتدست نگه داشت و رو بهش  رایساف

 !خودش اومد پای با خودش خانماوه، کثافت -
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 کمکت کنم. آخه تو چت شده؟ خوامیمن فقط م ؟یکنیم کاریچ یدار یفهمیتو اصال  م -

رو  یبرق قرمز یبه راحت یکرده بود و ناتال یط نشونیب یرو از فاصله یادیز ریمس رایکه تموم شد، ساف حرفش
 .دیدیم دیدرخشیچشماش م یکه تو

 !ینزن یچادر بمون نات، بهت هشدار دادم که حرف یبهت گفتم تو -

رو از خودش دور کنه، دوباره  یزیچ خواستیبلند شد، انگار که م ارادهیتکون داد و ب نیسرش رو به طرف ایناد
 .کرد حس رو خطر و انداخت هابه بچه ینگاه یبا نگران کلیسرش رو تکون داد. ما

 «!لیباش، دن اید! مراقب ناینه دن»: کلیما

 :زد صدا زدهوحشت لیدن

 !رایساف -

 لیرو پرتاب کنه. دن ششیآماده بود تا آت ایانداخت، فرصت رو از دست داده بود. ناد ایبه ناد ینگاه یناتال
 .رو نجات بده یتا ناتال ددوی سمتشونو هراسون به درنگیب

 نیرو ب یناتال کهیدرحال لیکنارش زد و دن ایو با ضربههجوم برد  انادی طرفبه گائلیا د،یدویم لیکه دن زمانهم
 کهیدرحال یعصبان یایو ناد دیاز دهن اژدها به هوا شعله کش شیآت هایافتاد. شعله نیبازوهاش گرفته بود به زم

 :دینال یگرفت. ناتال شیدر پ گائلیو ا کلیارو با م یسخت یریخودش نداشت، درگ یرو یهنوز تسلط

 ...یدن -

 :دیبازوهاش رو از دور بدنش باز کرد و پرس لیدن

 حالت خوبه؟ -

 .آره -

برگردونن و با تعجب  راسافی طرفسرشون رو به عیسریلیباعث شد هردوشون خ یزیکوبش محکم چ یصدا
 .نگاهش کنن

 فته،یب نیزم یرو نکهیقبل از ا یهم گذاشت و از هوش رفت؛ ول یچشماش رو رو صداییچیبدون ه رایساف
 .گرفت رو هاشانداخت و شونه نیرو که در دست داشت زم یلئو چوب یمردونه یدستا

 !: لئولیدن

سپس  د؛یکش رونیحلقه رو از انگشتش ب گهیرو دورش انداخت و با دست د دستشهیوزن بدنش  خاطربه
 .شد دوتا اون میهم دست از مقاومت برداشت و تسل ایناد را،یساف شدنهوشیـغلش کرد. با ب*کامال  بـ

 .از جاشون بلند شدن لیو دن یناتال

 : حالتون خوبه؟لئو

 .کردنمی نگاه بهشون زدهجمع شده و وحشت ایلیاطرافش رو از نظر گذروند، خ لیدن
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 .رو خبر کن بیبرو طب ،ی: دنیناتال

 .: باشهلیدن

 .رفت اونجا از سرعتبه رایبه ساف یرو گفت و بعد از نگاه نیا

 .و چادرشت مشیزود ببر دی: بالئو

که حاال آروم  ایمارگونهیدست لئو تو هوا معلق شده و صورت ب یکه از رو ایختهریهمبه یبه موها رهیخ یناتال
 :گرفته بود گفت

 .آره آره عجله کن -

هم همراه  بیتا طب دیطول نکش یادیتخت خوابوندش. مدت ز یرو یوارد چادر بزرگ شدن، لئو به آروم یوقت
 :دینگران بود پرس یکه کم یخودش رو کنار تخت رسوند و با لحن بیه. طبوارد چادر بش لیدن

 براشون افتاده؟ یچه اتفاق -

 اهشیس یکنه. با دست موها یبود مخف شیاز اتفاقات چندلحظه پ یکرد اضطراب صداش رو که ناش یسع لئو
 :و گفت دیرو عقب کش

 .تو سرش دمیچوب کوب کهیت هیبا  -

 ی. سپس انگشتاش رو براخوردیداغش به دستش م یگرفت. بازدما رایساف ینیب ریزدستش رو  یکناره بیطب
 :بعد گفت ینبضش دور مچش گذاشت. مدت یبررس

 .انمی هوشتا شب به د،ینگران نباش -

 :رو کنار زد رایساف یقهیاز  یجلو رفت و کم یناتال

 .دینیبب نویا کنمیخواهش م-

چادر بودن تعجب کرده بودن.  یکه تو ییاونا یرفت. همه اشنهیس یسهقف سمتمتعجب به ایبا چهره بیطب
 :گفت هیخطاب به بق ره،بگی آورچندش یاهسینگاهش رو از اون نکهیبدون ا بیطب

 .کنم شوننهیتا من کامال  معا رونیب دیلطفا  بر -

 :دیدرهم پرس یبا صورت لیاز حرفش از چادر خارج شدن. دن تیبه تبع یهمگ

 بود؟ یچ گهیاون د -

 .کرد یقات طوریاون دمشیمن د دیفهم یوقت رایکه بود ساف یهرچ یول دونم؛ی: نمیناتال

 یانگشتاش رو تو یموندن. ناتال بیچادر جمع شده بودن و منتظر خروج طب رونیب گهید یایلیو خ ویو آنتون تام
چشمش رو بهش دوخت.  لیکمال م با یو ناتال کردینگاهش م رهیهم فرو کرد و سرش رو باال گرفت. آرتور خ

حواسش به اون جلب شد. لئو که از همه  بیداشت؛ اما با خروج طب تیو حما یبه همدرد ازیاالن سخت ن
 :دیبود، باعجله پرس ترکینزد
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 شد؟ یچ -

 .کنم کاریچ دیبا دونمیبودم... متأسفم؛ اما واقعا  نم دهیند یزیچ نچنی حالبهمن تا د،یراستشو بخوا -

وارد  یزیچ کنمیگفتم احساس م ادتونه؟یرو  خونی دستمال . اونبیشما طب شیمن... من قبال  اومدم پ -
 .خونش شده

 :رو به لئو پاسخ داد بیطب

 .باشه داشته اثراتو که اون دمیرو ند ییدارو ای زهر حالبهبله قربان به خاطر دارم؛ اما من تا -

 م؟یکن کاریچ دی: پس بالیدن

 :به سمت آرتور رفت و گفت ینداشت که بده. ناتال یجواب بیطب

 نهیاز جمع شما هم اون رو معا بیطب هیقدرتمنده. ممکنه  ایماریدارو و درمان ب دیشما در تول یقلمرو جنابیعال -
 کنه؟

 .دمیانجام م کارونیا لیالبته، با کمال م -

 .بره بیآوردن طب یدستور داد تا برا نفر،هیخطاب به  بعد

 :و گفت دچرخی لئو طرفبه یزیچ یادآوریبعد با  دلحظهچن

 .میاز اون کمک بخوا میتون یمن حلقه! حلقه کجاست؟ م یخدا -

وارد انگشتش شد؛ انگار که از  یبه راحت دش،یدستش بود. پوش توی حلقه و کرد باز رو اشکردهمشت عرق لئو
 .رو بشنون جهیموند تا نت رهی، نگاه همه بهش خچشماش رو بست یدست اون ساخته بودن. وقت یاول به اندازه

اما تام به  شد؛نمی معلوم اشکردهاز صورت عرق یزیخودش فرو رفته بود. چ یگذشت و لئو همچنان تو یمدت
 :رفت و بازوش رو تکون داد کی. نزددفهمی رو دندوناش شدنچفت یراحت

 لئو؟ -

 :بود ستادهیا ترکیم از همه بهش نزدچشماش رو باز کرد، تا ی. وقتدیلرزیم تیعصبان از

 ؟یدید یچ -

 !تهعفری زن اون یکوفت هایاز حقه گهید یکیطلسمه،  هی نیا -

 :اخم کرد لیآروم بود. دن لحنش

 !لرد؟ ؟یچ -

 :ادامه داد لیبه سؤال دن توجهیب

 .کرده شرفتیبدنش بوده و پ یمدت تو نیا یوارد بدنش شده. همه طلسمنیا ایکتوریبعد از فرارتون از و کمهی -
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 :گفت زدهرتیح یناتال

وارد  یزیچ نی. چطور ممکنه چنکنهیدور م هرطلسمی از رو صاحبش حلقه چطور ممکنه؟ اون فهمم،یمن نم -
 بدنش شده باشه؟

 .حلقه رو از دستش درآورده، کار خودش رو کرده نکهیالزم داشته. به محض ا لحظههیفقط  -

 م؟یلش کنباط دی: چطور باتام

 .داشته باشه یعاقبت خوب ستیطلسم قرار ن نی. ادهینشون نم یچیه -

 .بشه لیفاجعه تبد انیپا هیکه ممکن بود به  یخبر بود؛ خبر نیبدتر نیا

*** 

قراره  رایبعد از ساف نکهیو همه نگران از ا هوشیهمچنان ب رایرو از سر گذرونده بودن. ساف یقرارگاه روز بد تموم
 ن؟کن کاریچ

 یرو یکیتار یتو ییلئو که جا دنیبا د د،یرسیبه ذهنش نم راهیچیکسل و کالفه شده بود و ه یکه حساب لیدن
خطوط  دنیبهش انداخت و به کش نگاهیمنی لئو. گرفت جا کنارش و رفت طرفشنشسته، به سنگیتخته
 ستیلئو قرار ن دیفهم یوقت لیدستش چرخوند. دن یرو تو کیادامه داد و چوب بار نیزم روی وبرهمشدرهم

 :بگه، خودش سکوت رو شکست یزیچ

 سه؟ینویسرنوشت آدما رو م کی نظرتندارم... به ندهیدرمورد آ حدسیچیواقعا  ه -

 .از قبل ننوشته یکس -

 .فتهیب دیکه با هیزچیهمون فتهیم یو هراتفاق کنهیم نییاز قبل تع زوچیهمه یکیمن مطمئنم که  یول -

 !یزنیم الیخیب قدرنیا نیهم یپس برا -

 :زد و گفت یلبخند لیدن

 .ینیتو کال  درمورد من بدب -

 !یبخند یتونیهم م طشراینیتو ا یتو حت -

 درست شده؟ یزیتو چ یبا ناراحت -

 :رو مالش داد شیشونیانداخت و پ ایگوشه کردمی جارو که باهاش خاک رو جابه یتکه چوب لئو

 !دمید یمن چ یدونیتو نم -

 .موند شتریب حاتیمنتظر توض تریجد لیدن

 !مشیبکش میمجبور م،یبراش انجام بد یکار میاگه نتون ای م،یدیفهمیاگه االن نم -

 :دیکرد و پرس یمکث کوتاه لیدن
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 ؟یگیم یدار یچ -

. ادیبخودت در  هیدرست شب انسانهیبه شکل  تونهی. ممیکنیکه فکرش رو م هیزچی از ترطلسم خطرناک نیا -
استفاده کنه و طرز فکرتو عوض کنه. ذهنتو نابود  گذرهیم نفرهیکه تو ذهن  یزیچ یاز خاطرات و اهداف و همه

 .ستیجز کشتنش ن یخطرناک که راه یوونهدیهیبه  کنهیم لتیدر آخرم تبد کنه،یم اهیقلبتو س کنه،یم

 :با لکنت گفت لیدن

 .میکنیم داپی کردنشدرست یبرا راهیهی... لئو، باالخره میکنیم داشیپ هست، باالخره راهیهیحتما ... حتما   -

 :گفت لیبرداشت و رو به دن شیشونیپ یدستش رو از رو لئو

 م؟یشروع کن دیاصال  از کجا با م؟یبگرد دیبا یدنبال چ -

 :صورتش تعجب کرد یو براق رو کیرد بار دنیبا د لیدن

 !لئو -

 .دیکش یقیورتش رو پاک کرد و نفس عمص عینگاهش رو گرفت و سر لئو

 مگه نه؟ میباهاش ندار یما کار فتهیبراش ب یها؟ هراتفاق میکشیما که اونو نم -

 .یدن دونمینم -

*** 

 یشد. آروم سع ریبه اطرافش انداخت و خاطرات به ذهنش سراز یآهسته چشماش رو باز کرد. نگاه رایساف
که دستش رو باال برد تا پشت گردنش بذاره  نهمی. بود ناکدرد شدتپشت سرش به نه،یکرد سر جاش بش

تند  کردیم العهرو مط یزینشسته و چ زیتام که پشت م دنیانگشتش شد. با د یحلقه تو یخال یمتوجه جا
 :دیپرس

 کجاست؟ محلقه -

 :و از جاش بلند شد دیبه سمتش چرخ عیسر تام

 .آروم باش، حلقه جاش امنه -

 کجاست؟ -

 .لیدن شیپ -

 :و گفت دیبه گلوش کش یدست اومد،می ترکه به نظر آروم رایدروغ گفت. ساف اطیاحت یبرا

 .خوامیآب م -

 .ارمیاالن برات م -



 

 
461 

. دیاز خودش د یکم یرو با فاصله رایساف د،یچرخ نکهای محضبراش پر کرد. به ویآب رفت و ظرف یکوزه طرفبه
 :زد و گفت یجا خورد؛ اما لبخند

 .آب نمیا ایبود. ب یانناگه یلیخ-

 رهیبهش خ سوزی. تام با دلدیداد و ظرف آب رو ازش گرفت و با اشتها نوش لشیتحو یحیهم لبخند مل رایساف
 .تموم شد، تشکر کرد و ظرف رو بهش برگردوند یموند تا آب رو کامل بنوشه. وقت

دهنش  جلوی رو دستش. کردنشروع کرد به سرفه رایساف ره،یکه خواست ظرف آب رو ازش پس بگ نیهم
و ر هاشصداش زد و شونه یکه آب خورده بود باال آورد. تام با نگران هرچی و شد خم هاگرفت و از شدت سرفه

 ستادیبود باز کرد، صاف ا هرو که بست یشلوارش خنجر یپاچه رزی از بود شده خم که طورهمون رایگرفت. ساف
 .فرو برد اشنهیس یاون رو تو درنگیو ب

و  دیکش رونیخنجر رو ب رایموند. ساف رهیبهش خ زدهرتیکه حبس شده بود، ح یخشکش زد و با نفس متا
 چادر از دوانبه عقب فرستادش و دوان ی. بعد قدمدیپاش رونیخون گرم تام ب د،یبه گردنش کوب ایگهید یضربه

خونش  انیکرد جر یافتاد. سع وانبه ز  دیچکیم نیزم یخون ازش رو کهیرفت. تام از شدت درد، درحال رونبی
قلبش گذاشت، خون از گردنش  یرو رو دستشهیرو کنترل کنه؛ اما مرکز کنترل خونش شکاف برداشته بود. 

 .گرفتیتمرکزش رو م یجلو نایا یکرد آروم نفس بکشه و همه ی. سعختیریدستش م یهم رو

زدن  غیج دنشدی از هااز خدمه یرو صدا زد. بعض لیو دن ستادیقرارگاه ا یمحوطه یتو شونیپر یبا حال رایساف
 طرفاز جاش بلند شد و به لیش نشون دادن. دنواکن سرعتصداش به دنیبا شن لیو عقب رفتن. لئو و دن

 .داشتینگاهش رو ازش برنم کسچیازش دور بمونه؛ اما ه کردیم یسع دهیترس دشیدیم ی. هرکسددوی صدا

. ستنبای عقب داد دستور و زد داد دور چنداننه ایاز فاصله لیاما دن رنش؛یتا بگ نددوی طرفشاز سربازا به چندتا
 :دیپرس نگرانی با. بود آوردستش دلهره یتو نی. خنجر خونستادیو جلوش وا دیخودش دو

 شده؟ یچ ؟یکرد کاری... چرایساف -

 :رسونده، صداش حواسش رو از فکرکردن پرت کرد یبیکرد به خودش آس فکر

 توئه؟ شیمن پ یلقهح -

 :گفت یول ست؛ین طورنیا دونستیم نکهیبا ا لیدن

 .آره آره، دست منه -

 !پسش بده -

 :گفت ایطلبانهرو دراز کرد و با لحن صلح دستشهی لیدن

 معامله، هوم؟ هی. دممی پس بهت رو حلقه منم من، به بده خنجرواون -

. چشماش تونهیکه نم دونستی. البته خودش هم منهین رو بباو تونستیبه دستاش انداخت، نم ینگاه رایساف
 :نگاه کرد و لرزون گفت لیدن یبه چشما صالی. با استدیصورتش غلت یرو عیسر یلیرو اشک پر کرد و خ
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 .کنمی... کمکم کن، خواهش میدن -

 :حرف زد تریرو که از چشمش راه گرفته بودن دنبال کرد و با لحن آروم هاییقطره لیدن

 .زمعزی بده خنجرو اول اون یکمکت کنم؛ ول خوامیباشه، م -

 د،یرس یکمتر یبه فاصله یو صورتش در گردش بود. وقت لیدن یدستا نیجلو رفت، نگاهش ب دهیترس رایساف
دستش رو فشار داد.  یهم استقبال کرد و به گرم لیگرفت. دن رویدن یاز دستا یکیدست لرزونش رو جلو برد و 

 :کنه ترشکیتا به خودش نزد دیزد و دستش رو آروم کش نگیر لبخند کم

 .رایساف ستین یزیچ -

 :و داد زد ددوی طرفشونبه خودش اومد و به هویباشه،  دهیبه ذهنش رس یزیچ نکهیمثل ا لئو

 !دور شو، ازش دور شو ینه نه، دن -

 .چرخوند لئو طرفبود. سرش رو به یکاف لیدن پرتیحواس یبرا نیهم

خنجر رو باال برد و درست  نیخشمگ یادیو ملتمس خارج شد و با فر چارهبی حالتاز اون دفعههی رایساف یچهره
 .آورد نییپا لیدن ینهیوسط س

 خواستیآورد و م رونیرو که خنجر رو ب رای. دست سافدیاز درد کش یادیفر لیچندنفر بلند شد و دن غیج یصدا
 دیکوب لیبا پا محکم به شکم دن راینگران جلو رفتن. ساف یو ناتال وینتونهوا گرفت. آ یدوباره بهش ضربه بزنه تو

و بازوش رو  دی. لئو بهشون رسستهیجلوش با شتریب تونستینم گهید لیو دست خودش رو آزاد کرد، دن
 یو خجنرش رو تا دسته تو دیطرفه چرخ یبده با ک تیاهم نکهیبدون ا وار،وانهید رای. سافدکشی خودش سمتبه
گرفت،  دهیگذشت و استخونش رو از هم شکافت. لئو درد رو ناد اشچهیاز ماه زیت یغهیلئو فرو برد. ت یونهش

داشت،  تحملیرقابلغی درد بود کرده سوراخ رو اشکه شونه یو برد پشت سرش. خنجر چوندیدستش رو پ
تا ولش کنه. همچنان  دیوش کوببا دست آزادش محکم به پهل رایاما ساف ره؛یبگ دهیناد کردیم یسرسختانه سع

 ازکه  یدستاش رو گرفتن، لئو چندقدم عقب رفت و با صورت ی. وقترنشیو بگ انیمقاومت کرد تا سربازا جلو ب
 .انداخت اششونه یبه خنجر تو یدرد جمع شده بود، نگاه

بودن که از  یخون به زانو نشستن و نگران لیبود، همراه دن دهیهم ترس یلیکه خ سیویو م ویو آنتون یناتال
که عقب رفت، با آرنج  کمهینداشت.  شدنمیتسل یبرا یمتصمیچیه رای. سافختیریم رونیب اشنهیس یقفسه
 یکیانجام بده،  ایگهیبتونه کار د نکهیا زاما قبل ا د؛یکه دستاش رو گرفته بودن کوب یو گردن دوسرباز نهیبه س

افتاد. دستاش  نیعقب رفت و ناتوان به زم یفظ تعادلش قدمح یخورد، برا یاز زانوهاش سست شد و سکندر
آرتور  نیخون یاطرافش چرخوند و به چشما یرهیخ یچشما نبی رو جوشگذاشت و نگاه انتقام نیزم یرو رو

 .دیرس

 شدیخونش داشت آهسته م انی. جراومدیم رونیسخت ب یو کم شدیم نپاییبلندش باالو یاز نفسا اشنهیس
 .بخوابه نیزم یرو حالبی شد باعث و گرفت رو طاقتش آرومآروم جهیازش ساخته نبود. سرگ کاریچیو ه

 .دنالی و کرد خارج اششونه یاز تو حرکتهیخنجر رو با  لئو
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از  سیویاما م زه؛یبر رونیب یتا خون کمتر دادیگذاشته و مثل خودش فشار م لیزخم دن یدستش رو رو یناتال
رو  ادشیرو به لئو که حالت صورتش درد ز ویمونده بود. آنتون رهیخ لیبه دن دهیه ترسو با نگا دیلرزیترس م
 :گفت دادینشون م

 تام کجاست؟ -

 :به حرف اومد و هراسون گفت رایدست ساف یبودن خنجرِ تو یخون یادآوریبا  لیدن

 .بود رایساف شیتامو زده، اون پ -

 :داد زد دهیبا رنگ پر ی. ناتالددوی چادر طرفبه زدهوحشت د،یرو شن حرفنیا یوقت آرتور

 .دیزود باش اره،یپودر درمانگرو ب یکی -

قبل  یکم یبود انداخت و حرفا شدنهوشیو درحال ب دیکشیم قیتند و عم یکه نفسا رایبه ساف ینگاه لیدن
 :گفت یاما خطاب به ناتال د؛یسرش چرخ یلئو تو

 .شمی... قلبمو نشکافته، خوب مدینگران من نباش -

 .رهیخون داره ازت م یلیخ ،یحرف نزن دن -

 عی. سرشدیم دهیاز خون د یکیکوچ هایلکه یورود میضخ یپرده ی. رودیدو راسافی چادر سمتهراسون به آرتور
 .کنارش زد و داخل رفت

 :. زمزمه کرددیچسب نیپاهاش به زم ده،یخون خودش غلت یجسم تام که تو دنید از

 !مقدس انیخدا -

 :دینال شدیکه پر م ییبا چشما بارنیبه جلو برداشت و ا یقدم

 !نه -

قرمزرنگ بودن.  یجسمش به زانو افتاد. اطرافش رو قطرات خون پر کرده بود. دستا، گردن و لباساش همگ کنار
 :افتاد و تکونش داد هیبه گر یچارگیرو سوراخ کرده بود. با ب اشنهیسمت چپ س قیعم یزخم

 !پدر -

فرو برد و  بانیسر در گر یدیش رو طرف سالم گردنش گذاشت و چندلحظه مکث کرد؛ اما با نااماز دستا یکی
 :گرفت یبعد سرش رو باال آورد و نفس کمی. کردن خوردنتکون به شروع هاششونه

 ...تام ستیمنصفانه ن نیا -

 :دیرو به اطراف تکون داد. دوباره حرکتش داد و نال سرش

 !بلند شو کنمیبارها بهت بگم. خواهش م نویا خواستمیپدر... م -
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که وارد چادر شد  یکس یزدهافتادن. حضور شتاب نییپوست صورتش سر خوردن و پا یداغ اشک رو هایقطره
هم  گهید نفرهیمادرش رو تصور کنه.  یچشما تونستیهم م طوریهم باعث نشد سرش رو برگردونه. همون

 :گفت زدهمقابلش بهت یصحنه دنیبه سرعت اومد داخل و با د

 !نه یوا -

که هنوز از بهت خارج نشده بود  ویبه صورت آنتون رهیاز جاش بلند شد و خ یصداش عصبان دنیبا شن آرتور
 :گفت

 ؟یبزن یتونیکه م هیتموم حرف نیاون کشتتش! و ا -

 :دکشی آرتور سمتتام به ینگاهش رو از رو یجیبا گ ویآنتون

 ؟یگیم یدار یصبر کن، اون؟! چ -

. دیاخبار جد دنیرفت. همه جمع شده بودن و منتظر شن رونیاز کنارش گذشت و ب تیبا همون عصبان آرتور
تام رو همراهش  یوقت یبراش نداشتن. ناتال یتیکه اهم گهیو چندنفر د انمی سمتشکه به دیرو د لیو دن یناتال
 :گفت دیند

 حالش خوبه؟ -

 :داد زد آرتور

 !نه... اون مرده -

 کردنیدامن همه رو گرفته بود و حالش رو درک نم دفعههیکه  سکوتی از آلودخشکشون زد. آرتور حرص همه
 :بهتر فهموندن عمق فاجعه ادامه داد یبرا

 .تقاصشو پس بده دبای! کشت منو پدر دختراون -

 :ناباورانه زمزمه کرد لیبلند به راه افتاد. دن یبا قدما دوباره

 !تام مرده؟ -

 :کنه، تندتند قدم برداشت و راه آرتور رو سد کرد دایکرد دوباره خودش رو پ یسع یناتال

 ن؟یکن کاریچ نیخوایم ن،یصبر کن -

 !گفتم؟ اون پدرمو کشته یچ یدینشن -

 :گفت عیسر ره،یخبر مرگ تام بود بگ دنیبغضش رو که حاصل شن یجلو تونستینم کهیدرحال یناتال

 .دیریبگ میتصم یمنطق کنمیرم، خواهش ماون که دست خودش نبوده سرو -

خود تو امروز  کنه،یشما سوءقصد م یهمه جون به باشه زندهاون اگه ره؟یبگ میتصم یمنطق نجایا دیبا یک -
 ازین دیجد یفرمانده هیما به  ره،یبم دیهمه خطرناکه، با ی. اون برایناتال یباش اشیاز قربان گهید یکیبود  کینزد
 !میدار
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بلندتر از  ییبرد و با صدا ادیکرد. بغضش رو از  شتریب یدل ناتال یهراس و دلهره رو تو ایبعض یمهمهه یصدا
 :گفت هیبق یهمهمه

 ...ییجادو ی! مالک حلقهراستیاون هنوز ساف د،یریبه مرگش بگ میتصم یراحت نیبه هم دینبا -

 :بلند قطع کرد یحرفش رو با صدا آرتور

بال رو  نیهم خواستیپدر منو کشته و م یرحمیکه با ب هی! اون االن قاتلستین رایساف گهی. اون دستینه ن -
وجود داره که دوباره  ینیچه تضم دم،یرو د شگریلهی. من حرهبگی پس رو شتا حلقه ارهیو لئو و تو ب لیبه سر دن

 انجام نده؟ گهید کارهیگولتون نزنه و 

 :گفتاومد و  شیپ تیجمع نیلِنکا از ب جنابیعال

 میتونینم م،دادی دست از رو هااز فرمانده یکی. میریدر موردش بگ یجد متصمیهی دیما با یهمه نظربه -
 .میکن پوشیچشم

 :سکوت رو شکست و گفت داد،یگوش م هیبق یبه حرفا یکه با نگران لیدن

 د،ی. لطفا  چندروز صبر کنادیازش برنم یشده و کار یاما اون االن زندان د؛یگمی درست تونشماها... همه -
 .حداقل چهارروز

*** 

شکسته شده بود در کنار پسرش  شیاز پ شیکه ب ی. شاهزاده سانسا با قلبدنیتام رو به آتش کش جسد
 نیآخر وقتچیاون رو دوباره مالقات کنه. قطعا  ه ایگهید یجا دیداشت که شا دیام کرد،یم هیو گر ستادهیا

 .دکر یـوشش رو فراموش نم*آغـ

 ی. گاهرهیانتقامش رو بگ یکه چطور کردیفکر م نای به و بود پدرش سوختن گرنظاره سیخ یهم با چشما آرتور
که تموم  دونستیم یرو هم به خوب نای اما بشه؛ منصرف باهاشون شدنبهتر باشه از همراه دیشا کردیفکر م

 .هم بود رایساف اننگر کمتر شده و حاال  یلیخ شبشید تیاتفاقات به گردن لرده. عصبان

 رایتا ساف گشتیم ایذهنش دنبال راه چاره توی مدام اما داشت؛ تام دادنازدست یکه برا یبا وجود غم یناتال
 :بودن گفت ستادهیکه کنارش ا ویو آنتون لیخطاب به لئو، دن یناتال ،یمراسم عزادار انیرو درمان کنن. بعد از پا

 .نمیو ببر رایساف گهید بارهی دیمن با -

 ؟یدیفهم یزی: چلئو

 .نمشیقبلش بب دیهست؛ اما با راههی. دی: شایناتال

 .اومده هوش: بهویآنتون

 .ستین ی: مشکلیناتال

 .: خب پسویآنتون
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رنجور مادرش رو  هایچشماش ملتهب و حالش نامساعد بود و شونه کهیبعد به راه افتادن. آرتور درحال یکم
و مطمئن بود  ادیکوتاه ب ایساده برخورد کنه  هقضینیشد. ابدا  قصد نداشت با ا هر یبه رفتنشون خ دادیمالش م

 نکهیا خاطر. نه فقط بهفتهینم یاتفاق خوب شه،ن دایپ راسافی شدنواسه خوب یکه تا غروب روز چهارم، اگه راه
به سر مادرش زد و  ایـوسه*. بـکردیم دیکه همه رو تهد خطری خاطرتام به دست اون کشته شده؛ بلکه به

 .کرد ذهنش رو سامون بده یسع

 رونبی خواست هاسربازا قرار داشت، از بچه نیتمر یمحوطه یکیکه در نزد یکیبه چادر کوچ دنیبا رس یناتال
 دیکش یقیفراموش نکرده بود. نفس عم دیچیبمونن و فقط خودش بره. هنوز فشار دستاش رو که دور گردنش پ

 .و آهسته رفت داخل

وسط چادر بسته بودن.  یرو با طناب به ستون چوب رایتوش نداشت. ساف یخاص زیبود و چ یکیکوچ رچاد
و  فیتنش مثل گداها کث ی. لباساکردیشب روشن م یکنارش قرار داشت که اطراف رو تو یکیفانوس کوچ

 شتریب حسوحالشیب تو صور  ختهیبه هم ر ی. موهادادینشونش م ایگهیاز هرزمان د ترچارهینامرتب بود و ب
 .زدیبه شباهتش به گداها دامن م

 :خاکا نشست و صداش زد یزانو تو یرو جلوش

 را؟یساف -

 .نشون نداد ایگهیکرد؛ اما واکنش د رییتغ دنشکشینفس سرعت

 را،یشده... ساف یوجودت زندان یتو جاییهی دونمیهست. م رایکه هنوز ساف نهیوضع ا نیا یتنها خوب ؟یدونیم -
 یحت ی. اگه تو نباشیکه خودت شروعش کرد هیراه نیکنم. ا دایواسه خوب شدنت پ یزیچ دمین بهت قول مم

 .بدم شادامه گهید خوامینم میبش روزیاگه پ

لبش جا خوش کرد و  یگوشه یشد، لبخند ترسناک رهیبهش خ حسیآهسته باال اومد و همچنان ب رایساف سر
 :گفت

 رون؟یب بکشی وجودم ته از رو قلبتهربون و خوشم یرایاون ساف یاالن اومد -

 :کرد و ادامه داد یکوتاه یخنده

 .نیاقتیلبی تونشما همه -

 ؟یشنویرو بفهم، تام مرده، م جملهنیا یمعن کنمیکمکت کنم... خواهش م خوامیم -

 گوشش کنار و ردک خم چپ سمتسرش رو به ادبی وجودبه اشدهپریصورت رنگ یتو یدیحالت جد نکهیا بدون
 :دکشی ششونه سر به رو

 !تا کشته بشه دونیتو م ادیغصه نخور نات، سرباز م یلی! خچارهیب -

شد  ترکینزد یبود، بهتر بود کارش رو انجام بده. کم دهیفابی زدنکرد خودش رو کنترل کنه، حرف یسع یناتال
 یاز حد دادیون پشت سرش اجازه نماما ست د؛کشی عقب رو خودش شدتلباسش رو کنار زد، به یقهیو 
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صورتش  رفتیم شیپ اشگهید یجاها طرفبه یزخم عفون هیکه مثل  یاهیس یلکه دنیاز د ناتالی. بره ترعقب
 .رو درهم فرو برد

 !بهش دست نزن -

 !بهش دست بزنم. لطفا  ساکت باش کنمیفکرشم نم یحت -

طلسم رو با  یاهسی و قدرت. داد حرکت آروم لکه اون یالانگشت سبابه و وسطش رو به هم چسبوند و با دوتا
مطمئن بود  یوجود نداشت. ول یزیچ نیبود، چن دهدی حالکه تابه ییطلسما نی. بدیفهمیگوشت و پوستش م

به  نایزودتر از ا یلیخ شدیاعمال م یهرکس یرو شهیم تیتقو ییجادو یبا قدرت حلقه طلسمنیحاال که ا
تحملش کرده بود هنوز هم اجازه نداده تا کامل بشه؛  یادیمدت ز نکهیبا ا رایبود؛ اما ساف هدیآخرش رس یمرحله

 .ارهیدوام ب تونهیم گهیچقدر د دونستینم یول

 یبودن، نگاهش رو رو ستادهای منتظر هارفت، بچه رونیاز چادر ب ایگهیحرف د چیهیرو برداشت و ب دستش
 :گفت و گردوند شونهمه

 .نیایدنبالم ب -

. تکه دادمی انجام رو کاراش بگه هابه بچه یزیچ نکهای بدون. کرد حرکت خودش چادر طرفحرف به نیاز ا بعد
 یگذاشت و سپس لبه یچرم یبرگ کاغذ رو سمت چپ تکه یادیگذاشت. تعداد ز زیم یرو رو جنسیچرم خوش

خط انداخت و در آخر کف  نییاال به پاکاغذا برگردوند. با ناخنش سمت راست چرم رو از ب یرو رو شگهید
 دنیورقش زد هرسه از د یدستش بود. وقت یشده تو یصحاف کتابهیحاال  د،یروش کش بارهیدستش رو 

 .تعجب کردن دیسف یکاغذا یرو هاینوشته

 !بود ی: کارت عاللیدن

 :دیپرس یناتال نشدنیکالفه از سکوت تموم لئو

 ه؟یچ یبرا ابکتنیا ؟یدیفهم یچ یبگ یخواینم -

 :گذاشت و گفت زیم یکتاب رو رو یناتال

پشت سر بذاره تا کامل بشه.  دبای رو مرحله چندتا طلسماون. گرفتم اندازه رو طلسم قدرت اون زانیمن م -
 .میندار یادیوقت ز گهید یخوب در برابرش طاقت آورده؛ ول یلیخ رایساف

 .میازش استفاده کن میتونیم ندهیآتا چهارروز  می: هرچقدرم وقت داشته باشویآنتون

 :ادامه داد یبا ناراحت یناتال

باشه  اریرو که وجود داره توش نوشته. اگه بخت باهامون  ییتموم طلسما با  یتقر کتابنیبدبختانه آره؛ اما ا -
 .کنمیم دایپ نیهم یدرمانش رو از تو

 ؟یهست ی: پس شروع کن منتظر چلئو

 :سرش رو تکون داد یناتال
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 .امیخودم تنها از پسش برم د؛یباشه. شما بر -

*** 

. کتاب قطور، در حال تموم گشتمی چاره دنبال به کتاباون یهمچنان تو یگذشته و ناتال مهیدوم از ن شب
 .وقت داشت یدیناام یکتاب برا یصفحه نیبشه، هنوز تا آخر دیشدن بود؛ اما قصد نداشت از گشتن ناام

جلو  حرفیداخل اومد و ب صدایچادر نبود. آرتور ب یتو یود که متوجه حضور کسغرق مطالعه شده ب قدراون
 .شد زخیمین رانهیغافلگ دنشیسرش رو بلند کرد و با د دفعههی یمقابلش نشست. ناتال یصندل یرفت و رو

 .ستین یازین ن،یبش -

معلق  شیشونیپ یرو هشیمثل هم شایقهوه ینگاهش کرد، موها یمکث دوباره سر جاش نشست و کم یکم با
 .زدیمثل قبل برق نم گهیبودن؛ اما چشماش د

 .که متوجه اومدنتون نشدم خوامیعذر م -

 .یباش دهیکه شک دارم گذشت زمان رو هم فهم یشد کتابنای غرق قدراون -

 مگه چه وقت از روزه؟ -

 .گذشته شبمهیاز ن وقتهیلیخ -

 .دوخت هارو به نوشته نگاهش

 .شماست. متوجه نبودمآره حق با  -

 .که باهات کرد یبا وجود کار یحت ؛یوفادار قدرنیچقدر خوبه که نسبت بهش ا -

 دونمی. نمشهیهستم که حالش خوب م ی. درواقع من نگران وقتستیدست خودش ن کارانیاز ا کدومچیه -
 ...دوستاشو نیاز بهتر یکیکه  ادیکنار م جوریچه

 .رو ادامه نداد حرفش

 .ستیمثل شما ن ی. هرکسشهستای قابل تونهمه یروفادا -

 .هیوفادار نیا قیال رایکه ساف دی. مطمئن باشدیممنونم، شما لطف دار -

آرتور  ینگاهش رو به چشما ی. ناتالشدیم دهشنی وضوحبه رکایرجیج یبرقرار شد. صدا نشونیب ینیسنگ سکوت
 :دوخت و گفت

 د؟یاومد انجیکه به ا دیبا من داشت یشما... کار -

 :داد جواب و شد جاجابه یکم آرتور

 .سؤال ازت بپرسم هی خواستمیآره، م -

 :زد یحیلبخند مل یناتال
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 .لطفا   دیبپرس -

 ینگه داره، پس لرد چطور یمکان ما رو مخف تونهیم دیگفت ادمهی ن،یگفتیم ییجادو یحلقه یاز قدرتا یوقت -
 ا؟ر سافی سمتبه بفرسته طلسمو تونسته اون

 اون یبه دونستن جا یازین یرو طلسم کن یکس یخوایم یاما وقت م؛یهست یما همچنان از نظر لرد مخف -
 .ستنی شخص

 هابه حلقه خسارتیچیتا بدون ه میکه ما بهش حمله کن ستین نیکرده؟ مگه دنبال ا کارونیا یچ یاصال  برا -
 .که ما رو متوقف کنه تهخواسیرو سرش آورده؟ نم بالنای چرا پس بجنگه؟ ما با

 !انسان بهش حمله کنه هی کهنیاز ا ادیلرد از انسانا متنفره. حتما  خوشش نم -

 :کرد و صدا زد یمکث

 .جنابیعال -

 بله؟ -

 ازتون بکنم؟ یخواهش هی تونمیم -

 !البته -

 د؟یبخر یشتریوقت ب هیبق ممکنه که از م،ینکرده بود دایپ یزیمهلت چهارروزه تموم شد و ما هنوز چ نیاگه ا -

 :چشماش حلقه زد و ادامه داد یاشک تو د،یسکوتش رو د ینکرد. وقت افتیاز طرف آرتور در یجواب

 دادنفقط انجام کارنی. استیازش ساخته ن کاریچهی. ستبسته وپاش. اون که دستکنمیخواهش م -
 .لشکر بزرگ باشه نیا یفرمانده تونهیمثل اون نم کسچیلرده... من مطئنم ه یخواسته

دستش رو جلو برد و دست  یطوالن یفرستاد و بعد از مکث رونینگه داشته بود ب نهیرو که تو س ینفس آرتور
انداخت.  ریشکست و سرش رو ز یبغض ناتال کارنیگرفت. با ا فشردیکتابش رو محکم م یرو که باال یناتال

 .فتهیب رایساف یبرا یاتفاق خواستیواقعا  دلش نم

*** 

 یدنیاز نوش کیکوچ یکوزه هیبا  لیو تام رو کنار زد و وارد شد. دن لیچادر مشترکش با دن یپرده یبا خستگ لئو
. از کنارش گذشت و بدون حرف کمربندش رو باز کرد تا دینوشینشسته بود و م یچوب کیکوچ زیپشت م

 .تنش برداره یرو از رو یلباس رزم ینیسنگ

 .کردیاحساس م یتام رو به راحت یخال ینداخت، جابه اطراف ا ینگاه

 ؟یخوایم کمهیتو هم  -



 

 
470 

رو  رنگرهیت یرفت. کوزه لدنی طرففرو برد و تندتند تکونش داد و به اشختهریهمبه یموها یتو یدست لئو
ت دهنش و با پشت دس دیکوب زیم ی. بعد ظرف رو رودیرو پر کرد و الجرعه سر کش لیبرداشت و ظرف مقابل دن

 :رو پاک کرد

 .ممنون -

 .چادر قدم برداشت یورود طرفبه

 ؟یریکجا م -

 .نمیرو بب رایساف خوامیم -

 که طور. لئو همونستادیلئو ا ینهسیبهنهیوارد شد و س سیویکنارزدن پرده، مِ  یبا باال رفتن دستش برا زمانهم
 .شهعقب رفت تا رد ب یقدم داشت،یرو از روش برنم نشسنگی نگاه

 .قربان دیمنو ببخش -

 .رخینداره، شب به یاشکال -

که از  ویآنتون دنی. با دداشتنیشد. مشعال فضا رو روشن نگه م یانداخت و راه لیبه دن ینگاه معنادار سپس
 :دیکرد و پرس شتریسرعت قدماش رو ب اد،یم رونیب رایچادر ساف

 شده؟ یزیچ و،یآنتون -

 :ادد جواب شد کمتر شونفاصله یوقت

 .کنهیم هیداره گر وقتهیلیخ دونم،ینم -

 !کنه؟یم هیگر -

رو بفهمه. لئو ازش گذشت و  لشدلی و بره خودش تا کرد اشاره داخل به و انداخت باال رو هاششونه ویآنتون
 .چادرو کنار زد یپرده

 :گفت یمیازش زانو زد و با لحن مال یکینزد یفاصله با

 شده؟ یچ را؟یساف -

 :گرفته جواب داد کمی و ترآهسته ییصدابا  اونم

 !کننی... دستام درد ممطورینیاالن دوروزه که هم -

 :ملتهب به صورت لئو زل زد یرو باال آورد و با چشما سرش

 .کنمیخواهش م ؟یدستامو باز کن کمهی شهیم -

 :دوباره گفت دیرو که د سکوتش

 .بازشون کن کمهیفقط  ،یینجایتو که ا -
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 ی. با کالفگدیرو دنبال خودش کش رایرفت و نگاه ساف رونیاز جاش بلند شد و از چادر ب یاز مکث بعد لئو
 بارنیبهش چشم دوخت. ا دوارانهیبازشون کرد و ام عیدوباره برگشت سر یچشماش رو به هم فشرد؛ اما وقت

 :کرد زمزمه. زد لبخند دستش خوردنپشت سرش نشست. با تکون

 .روت حساب کنم تونمیم تمدونسیممنون لئو، م -

طنابا کبود شده بودن.  یدرهم به مچش نگاه کرد، جا یو با اخما دیدور دستش شل شدن، نال یطنابا یوقت
بازکردن اونا هم کمکش  یبرگشت و روبروش نشست تا برا عسری لئو. برد پاهاش طرفبه رو جونشکم یانگشتا

 .کنه

 یجا نرمیبشه. لئو هردودستش روو گرفت و به لیوشون تسهخون ت انیکرد پاهاش رو خم کنه تا جر یسع
ـوشش *آغـ ینگاهش رو به حرکاتش دوخت. آهسته جلو رفت و تو یرچشمیز رایرو لمس کرد. ساف ایکبود
 :ناراحتش گوش داد هایازش استقبال کرد و به زمزمه یاعتراض چی. لئو بدون هدیخز

 .من فقط به تو اعتماد دارم لئو ؟یکنینم کاریچیه نگهم دارن؟ چرا جورینیهم خوانیم یتا ک -

 :ـوازش داد و گفت*رو نـ کمرش

 .صبر کن کمهی -

 :شد رهیبهش خ یکینزد یلیخ یجدا شد و با فاصله ازش

 !منو بکشن خوانیاونا م -

 :صورتش راه گرفت و بغضش شکست یدوباره رو اشک

 کننیفکر م نیبستن؛ اما حاال دارن به ا یوفادار مانیا من پجمع کردم. اونا ب نجاای رو شونمن بودم که همه -
 !منن ی. اونا دنبال حلقهستنیقابل اعتماد ن کدومشونچیکه منو از سر خودشون باز کنن. اونا ه

 .شهیمثل قبل م زچیهمه زودیبه م،یگردیدنبال راه چاره م میما دار را،ینه ساف -

 :دیپرس یبند اومد و جد اشهیگر

 .کنم تصاحب رو تختشونوتاج ترسنی. مدنیترس ادمزی قدرت از شونل قبل؟! من حالم خوبه. اونا همهمث -

 :داد هتکی سرش پشت ستون به اشکاش کردنپاک با زمانو هم دیخند

 مشیبهم تقد لیبه تصاحبشون ندارم. اونا خودشون با کمال م یازیرفته که باهام متحد شدن. من ن ادشونی -
 .ریپس بگ لیو برو حلقه رو برام از دنکردن! لئ

 :گفت یعصب کردیبه خودش اشاره م کهیرو از ستون برداشت و درحال اشهیتک

 رنش؟یشاه دادش به من. چطور جرئت کردن ازم بگ کفردری منه، مال حلقه اون -

 گردونم،یرو بهت برم خودم حلقه میبدنت پاک کن روی از رو لکه تا اون میکرد دایپ راهیهیگوش کن، هروقت  -
 .یهروقت خوب شد
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 :زد ادیفر حرفنیا دنیشن با

 ...کنممی نابود تونو! همهیبرو عوض نجایلئو. از ا ییگفتم که حالم خوبه. تو خودتم با اونا -

 .نگاه کرد اداشیبلند شد و به فر نیدر کنترلش داشت از زم یکه سع یتیبا عصبان لئو

 .نیدیکارتون رو پس م نیدر انتظارتونه. تقاص ا یاتچه مجاز  یکنیفکرشم نم یحت -

 :دیوارد شد و متعجب پرس مهیسراس ویآنتون

 !شده؟ یچ -

 :گفت وآنتونی به خطاب زدنشنفسبه نفس رهیخ لئو

 !ببندش -

 :کرد زمزمه آلوددوباره بلند شد و لئو حرص دادشیدادوب یرفت . صدا رونبی چادر از سرعتبه بعد

 !خفه شو نمکیخواهش م -

و  دیخورش ی. پرتوهادیاز قرارگاه خارج شد و تا طلوع آفتاب دو شاینهیگرگ بتیشکل داد و با ه رییتغ سپس
نجاتش  دیچطور با کردن،ینم دایپ ی. اگه تا فردا راهدادیم یبد دنوی و بود آوربراش دلهره یصبحگاه یسرما

 دادن؟یم

 .گذاشت نیزم روی تررو آروم ادشیز دنِ دوی از هشدحس یب هایآورد و پنجه نییرو پا سرعتش

نبود که باهاش بزرگ شده  یمثل دختر شیچیبه قبل نداشت. ه هیجز ظاهرش شب یزچیچیه رایساف گهید حاال
 .بود

نشست و  یدرخت یآفتاب کنار تنه مینور مال ریز یحالیشکل داد. با ب رییو تغ ستادیدرختا از حرکت ا نیب ییجا
 .بل صورتش به حرکت درآوردحلقه رو مقا

 تا کجان کجان؟ هاافسانهاون حاال... هه شده، ساخته بهت راجع هاافسانه ،یدار یادیتو قدرت ز گنیهمه م -
بهتر بشه. پس  رایتا ساف یکمک کن یتونینم ،یکه طلسم شده رو نشون بد یزیچ یستیقادر ن یتو حت ننببی

 یحلقه هی! تو فقط شترهیب ناما قدرت م ب؟وغریبیعج یاجادوه اد؟یقدرت ز ؟یدار یچ یتو جز نحس
 .یشمی دستبهکه دست ایارادهیب

دوست  یلیداد و چشماش رو بست. خ هینگاهش رو گرفت و سرش رو به درخت پشت سرش تک یکالفگ با
 .بود گهید جورهی زچیدوست داشت اگه همه یلینابودش کنه، خ تونستیداشت م

*** 

 لئو
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. زمان از دستم در رفته بود. واقعا  تمام روز رو خواب موندم؟! دمیند یکیجز تار یزیم رو باز کردم چچشما یوقت
 سمتشکل دادم و به رتغیی زدهشتاب دیجوشیدلم م یکه تو ینیحس بد و سنگ انیبا قل ت؟یوضع نیاونم تو ا
 .کردم پرواز قرارگاه

 یصدا تونستمیم ترراحت شدمیم ترکینزد ی! هرچفتگیراست م شهیکه هم یحس ششم نیبودم از ا متنفر
کردم و  شتری. سرعتم رو بدمیشنمی مخلوط و توهم رو هامضطرب بچه صدای. بشنوم رو ومرجآشوب و هرج

و قبل از  دمدوی هابچه سمتبهرو باطل کردم.  لمیباشم. باعجله فرود اومدم و تبد دهینرس ریبودم د دواریام
 :دمیپرس ناتالی گردقببهشون با ع دنیرس

 چه خبره؟ -

 :جلو اومد تیبا عصبان یناتال

 لئو؟ یکجا بود -

 شده؟ یبگو چ -

 :گفت عیو سر ینیچ مقدمهچیه بدون

 !فرار کرده رایساف -

 :دمیپرس زدهرتیح دن،یکردم گوشام اشتباه شن فکر

 !؟یچ -

 .اومد دنبال تو شد و ای. بعدشم سوار نادستین لیحلقه دست دن دیفرار کرده، فهم -

 خورن؟یم یو نگهبان به چه درد زدیا همهنیبشه و دربره؟! پس ا ایسوار ناد یراحت نیممکنه به هم یچطور -

 :و تشر زد دیینگران اطرافش رو پا یناتال

 به رو جاهمه ایبکنه ناد یکار یکرد اگه کس دیرو گروگان گرفت و تهد یکیلئو.  یگیم یدار یمراقب باش چ -
 .کنه یوونگیممکن بود بخواد د کردیم یکار یاگه کس کشه،یم شآتی

 :و گفتم دمیخند یناباور با

 ...افزاراخون عت،یطب یزداینکرد؟ ا یکار کسچی. چطور هادیحرفات با عقل جور درنم -

 :دیدخالت کرد و وسط حرفم پر ویآنتون

 .افتاد لئو ییچه اتفاقا نجایا یدیتو ند -

 :دمیپرس لیه دنبه حرفش رو ب توجهیب

 ست؟یحلقه دست تو ن دیچطور فهم -

 :داد جواب جاشبه ایزنونه یصدا
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 !بکشن لویممکن بود فرمانده دن گفتمیمن بهشون گفتم، اگه نم -

 :که اصال  متوجه حضورش نشده بودم داد زدم یخطاب به دختر نیخشمگ

 دخالت داده؟ یبه تو اجازه یک -

 :و گفت ستادیجلوم ا لیبودم. دن دهیعقب رفت، به اوج رس قدمهیو  دیبلندم ترس یصدا از

 .ستیاون ن ریتقص -

و باعث شده  دیچیپیرو باهاش راه بندازم؛ اما افکار مختلف تو ذهنم م یحساب دعوایهی خواستیدلم م یلیخ
 .کنم یقات یبود حساب

 .دنبالش میو بر می: بهتره وقتو تلف نکنویآنتون

 .نید باش: حق با اونه. زویناتال

. به دنبال ما چندتا از سربازا هم اسب سوار میبزرگ به راه افتاد عقابهیها سوار بر اژدها و من با ظاهر  بچه
 .اومدن

اژدها  یکه رو ی. من از همه جلوتر بودم و چشمم به گروگانمینیرو بب ایبزرگ ناد کلیکه ه دیطول نکش یلیخ
 که سالبچه هی. هیگروگان بهتر یچه کس دونستمی خوب. سالهچهارده ای زدهیس یپسربچههینشسته افتاد؛ 

 .از قدرتاش استفاده کنه تونستیبود هم نم زدیاگه ا حتی ترس از

نسبتا   ی. با فاصلهددی هم رو سواراانداخت و اسب نییبه پا یتوجهش رو جلب کرد، نگاه گائلیغرش ا یصدا
 .میازش متوقف شد یادیز

 :کرد و گفت جانیاز سر ه ایخنده

 !گشتمیلئو ، داشتم دنبالت م ی! چقدر زود اومدیسالم به همگ -

داره اشتباه  دونستمیشروع کرد به تقالکردن که م خواست،یما شجاع شد و ازمون کمک م دنیبا د پسربچه
 .کنهیم

 ...نبود تونهیبق یبه همراه یازیمن فقط با لئو کار دارم. ن -

. سپس خطاب به کردیم دنیقابل د شتری. نور ماه صورتش رو بدیکش یآه رو رو به آسمون گرفت و سرش
 :گفت سردشپسره با حفظ لحن خون

 ؟یخوریتکون م قدرنیا نیهم یها؟ برا نییپا یبر یدوست دار یلیخ نکهیمثل ا -

 :داد زد لیشد. دن یپسر بچه قات یسروصدا توی زدنشحرف یصدا

 !نکن یوونگید کنمیخواهش م رایساف -

 یادیز زیکه احتماال  چ نیزم یرو هایخم شد و خطاب به سواره نپایی سمتبه یکم لیبه حرف دن توجهیب
 :گفت دیدینم یکتاری ازشون تو اون
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 ...من هنوز تموم نشده یشما؛ اما باز شیپ ادیدوست داره ب یلیخ -

 :برگردوند پسرک سمترو به سرش

 ؟یدوست ندار کردنیباز -

 میشد ریغافلگ ایناد کارنای از قدراون همگی. کرد پرواز باال سمت به سرعتبه ایناد حرفنیز گفتن ابعد ا ناگهان
 .میانجام بد یحرکت میکه نتونست

که از حرکت خودش و  رای. سافمیدینشن گهیپسربچه رو د صدای و شد متوقف دوباره ترطرفاون یکم
 :که گفت دمیرو شن ویآنتون ی. صدادنیخوشحال شده بود، شروع کرد به خند شیرگذاریتأث

 م؟یبکن یکار دینبا -

 .مبدی نجات رو بچه اون جوریهی دی: االن نه، اول بایناتال

! اون دنبال من بود، میسر جامون بمون ستیبامی هاماه م،یبر شپی کارانهمحافظه طورهمون میخواستیم اگه
 !نجامی... من اخبیلیخ

 .تکون دادم و محکم بال زدم تا به طرفش برم نپایی سمتدمم رو به یپرا

 ؟یریم ی: لئو... لئو کجا دارلیدن

 :با همون لحن خوشحال داد زد د،یرو د شدنمکیکه نزد راسافی. زدم بال ترمصمم لیدن یصدا دنیشن با

 !زمیرو که تو چشماته نشونم بده عز یجلو و عشق ایلئو! ب نیآفر -

 !یلعنت دختر

نمونده  یزچی لحظهاگه اعتراف کنم اون ادمی نظرمسخره به یلیجسمم در حال سوختنه. خ کردم بندبند احساس
 یانگار همه آنهی. آورد خودم به دوباره رو من سمتمبه انادی بزرگ دهن بازشدن اما کنم؛ گم رو وپامبود که دست

 .دمیدیم اومدیباال م و سوختیگلوش م یارو که از انته یشیداغ آت یحرکات اطرافم آهسته شد. شعله

 !بکن کاریهیدست توئه لئو، زودباش  ییجادو یحلقه

رو گرفتم و  انادی سمتبه میشرویپ یبزرگم به پشت سر، جلو یباال دنیحرکت دمم به سمت جلو و کش با
 یمن همه یبرا یول د؛رسی نظربه عیواکنشم چقدر سر دونمنمی. کردم ساطع طرفشهب خودرو خودبه ییروین

 .فرستادیبود که حلقه م ییروین طرخابه اشهمه و شده متوقف طرفم به هاحرکتا کند شده بود. حاال هجوم شعله

 ایاطرافم داشتم، سرم رو به سمت راست چرخوندم و با کمک نور حاصل از آتش ناد یبررس یبرا یکاف وقت
 خواستمیاگه م یاما حت وئه؛یکار آنتون دونستمیم .ادیکه به سمت ما م دمیرو د رنگرهیبزرگ از گردوغبار ت ایتوده

 .تونستمیهم م نمشیبرگردم و بب شتریب

 ایناد شد،یاجبار برداشته م نیپس اگه ا کرد؛یبهش اعمال م رایبود که ساف اجباری خاطربه ایناد یگروحشینیا
 .دمفهمی رو هابچه یکنه. نقشه یآزاد بود تا با ما همکار
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دوباره به  زچیحرکت دادم و فرار کردم. همه ایگهیاز باالم رو در جهت د یکیبازوبسته کردم و  بارهیرو  چشمام
 واروانهید رای. سافکردمیپرت م فرستادیم ویکه آنتون ایتودهحواسش رو از اون دیسرعت خودش برگشت. با

 .اومدیپس حتما  دنبالم م ره؛یجونم رو بگ خواستیم

! اصال  حواسم یایاربیباره به سمتم فرستاده شد از کنار بدنم گذشت. اوف! عجب خوشکه دو یشیآت یگرما
 .بهش نبود

چون فکر  م؛ینجات بد مبتونی هم رو پسربچهبودم اون دواریپرواز کردم و ام تونستمیکه م یسرعت نتریعیسر با
 .بده خرج به داشتنشنگه یبرا یادینکنم تالش ز

 پرتابهیخبر از  ایناد یدوباره یدادم. نعره رییتغ ییهوا یتوده رو به طرف اون رمیسو م دمیبلند کش ریصف هی
شتاب  نپایی سمتسقوط آزاد به هیپس بالفاصله باالم رو دوطرف بدنم جمع کردم و همراه  داد؛یم گهید شیآت

 .گرفتم

افتاد  یبه دام رایاز شب شدم و ساف تررهیت یتودهوارد دل اون میهم فشار دادم و مستق یرو محکم رو چشمام
اومدم و با بازکردن باالم دوباره تعادم رو بدست آوردم.  رونیبراش پهن کرده بود. خودم از توش ب ویکه آنتون

و وارد  دیآسمون درخش یبه رعد تو هیشب یزیسرش چ یزمان با عبور از باالحرکت کرد و هم عیسر یناتال
 .شد همراه پسربچه با سقوط اون رایساف یناله صدای و شد گردوغباراون

 !خورد دردیهینجاتش جلو رفت و... باالخره به  یبه سرعت اقدام کرد و برا لیدن

 یرو رایساف فیو نح هوشیجسم ب دنیدر حال پراکنده شدن بود؛ اما من با د عیسر یلیگردوغبار خ حجم
 .نشستم ایناد کمر یرو لم،تبدی کردناژدهاش به طرفش رفتم و بعد از باطل

بود که حواسم  یبار نآخرینیفرستادم. ا رونیب یاز سر آسودگ یقیو نفس عم دمیـوشم کش*رو به آغـ رایساف
 !بار نیدختر بد؛ آخر شهیازت پرت م

*** 

و افکارم رو  کردمیتخت نگاه م یرو یبسته وپادست یرایرو به ساف شی. تموم شب پدیچهارم فرارس روز
کنه و قرار شد غروب امروز با حاکمان  دایپ یزیچ کوفتی کتابهنوز نتونسته بود از اون ی. ناتالدمیسنجیم

 .میکن کاریچ دیبا میریبگ میبرگزار بشه تا تصم ایجلسه

 اتفاقاتی! اگه تموم اونارمیسرش ب ییمجبور باشم خودم بال موقعهینکنه  نکهیاز ا دمیترسیبودم، م مستأصل
 ...اگه نمش،یبب تونستمینم گهیاگه د م،یریجونش رو بگ میشدیاگه مجبور م ،افتادیبودم م دهیکه د

اطرافش  یتازه نبود؛ اما از کبود نکهیگوشش رو نوازش کردم. با ا یالله ریز کیرو جلو بردم و زخم کوچ دستم
آروم  یصدا دم،یدیو نبضش رو م زدیپوستش م ریبردم، رگ ز ترکیسرم رو نزد ارادهیدردناکه. ب دیفهم شدیم

 رو اشضربان تپنده یجلوتر رفتم و رو ازمب ارادهی. بکردمیتنش رو احساس م یگرما دم،یشنینفسش رو م
ازش فاصله گرفتم و صاف  ی. صورتش رو با انگشتام لمس کردم و با دقت نگاهش کردم. با ورود ناتالدمـی*بوسـ

 :دینشستم. آروم پرس

 حالش چطوره؟ -
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 .هوشهیهنوز ب -

 :تخت نشست یلبه مقابلم

 ؟یداشت یشرفتیپ -

 :و جواب داد دیکش یقیعم نفس

 !میاز خود لرد بپرس دینه، فکر کنم فقط با -

 .اگه لرد اهل معامله بود تا حاال حلقه رو بهش داده بودم -

 :دیکش آه

 .که بخواد معامله کنه یلئو، نه آدم یطرف طانیتو با ش -

 م؟یکن کاریقراره چ -

 .کردم دنبالش چشم با. زدنلند شد و شروع کرد به قدمجاش ب از

 ...اما االن م؛یکن یکار میتونستیم دیرو خراب کرد. قبل از اون شا زچیبا فرارش همه شبید دونم،ینم -

 ؟یاالن چ -

! فکر کنم میکه تا االن جزغاله نشد مبودی اقبالخوش یلیو خ راستیخطره. اون تحت فرمان ساف ایوجود ناد -
 .رو خالص کنن ایکه ناد نهیحداقلش ا

 شه؟یاوضاع بهتر م ایبا کشتن ناد -

چه  قا  یآخرش برسه دق یطلسم به مرحله نیانجام داد. اگه ا شهیکه م هکاری حداقل هاشو بچه ایکشتن ناد -
 فته؟یم یاتفاق

 .شهیم کنترلرقابلیگنگ بود؛ اما مطمئنم که غ ریفقط تصاو دم،ینفهم یادیز زیچ -

 یکس خواستیاما؛ اصال  دلم نم فتهیم ینشونم داد چه اتفاق اتیگفتم! حلقه نشونم داد، با تموم جزئ روغد
 .از خودم بفهمه ریغ

کنه.  یادیتالش ز ستمیمطمئن ن یول ره؛یاز چهارروز وقت بگ شتریآرتور خواستم ازشون ب جنابیمن از عال -
 .کرد ستنیتام رو سربه بود که رایساف نیباشه بازم ا نبیهرچقدرم واقع

. میربپذی رو مرگش که بود سخت مونهمه یدهنش گذاشت. برا یرو به اطراف تکون داد و مشتش رو رو سرش
 :شد که گفتم یچ دونمی. نمستادمیاز جام بلند شدم و روبروش ا

 .میرو انجام بد بازیوونهیهمون د میمجبور بش دیشا -

 ؟بازیوونهیکدوم د -

 .کردیهم منگا پرسشگرانه
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 !معامله با لرد -

 :گفت زدهرتیح

 مونه،یسر حرفش نم وقتچیاگه معامله کنه، ه ی. حتمندادی دست از رو عقلمون قدر! نه، هنوز اون؟یچ -
 .یاالن گفت نی. همیدونیخودت بهتر م

 .باشم زدایا میمنتظر تصم تونمیمن نم یناتال -

 .بخشتمونیهرگز نم رایک لرد به ما وجود داشته باشه، سافکم یاحتمال برا نیاگه کمتر یگوش کن، حت -

 .مباشی روراست قدراماون ستیالزم ن م،ینقشه بکش میما هم بلد -

 میدرمورد حلقه تصم ییتنها میتونیبه باد بره، ماها نم زچی. ممکنه همهمیخطر کن حدنیدر ا میتونیلئو... نم -
 یبرا نهیگز نیآخر یحت عوضی . معامله با اونیکن آروم باش یسعاما  کنم؛ی. من احساست رو درک ممیریبگ

 .ستیفکر کردن هم ن

 :دیپرس نانیاطم یانداختم. بازوم رو گرفت و برا ریرو محکم به هم فشار دادم و سرم رو ز چشمام

 باشه؟ -

 .بود اون با حق. نداشتم کردنجز قبول ایرو تکون دادم. چاره سرم

*** 

 بتیغ عتا  یو طب دنیو همراهانشون به قرارگاه رس نیلوکاس، جناب آدر جنابیده بود که عالبه غروب نمون یزیچ
لوکاس هم درخواست  جنابیو عال میداد حیرو براشون توض اومدهشیپ یتوجهشون رو جلب کرد. ماجراها رایساف

 .ندشیکرد تا بب

 نیب رای. سافدمیلوکاس د جنابیعالصورت  توی وضوحرو به یناراحت د،دی حال اون یرو تو رایساف یوقت
که  دمیکش ینه. بعد از رفتنشون پوف ای فهمهیاز اطرافش م یزیچ دونستمیو نم زدمی وپادست یداروبیخواب

 :گفت یناتال

 .باشه یخوب یدهیفکر کنم ا ایحالت نگهش دارم، با وجود ناد نیهم یتو کنمیم یسع -

 .رو ندارم گهیدردسر د هی من که تحمل ه،یخوب یدهی: آره الیدن

 ؟یمونیم نجاای تو. ترهراحت باشه تراطرافش خلوت یهرچ ،یدن میبر ای: بیناتال

 :تکون دادم و گفتم دییتأ یرو به نشونه سرم

 .دیآره، شما بر -

م، بود دهیخواب یحساب روزید نکهیبا ا یزانوهام گذاشتم؛ ول یتخت نشستم و بعد از خروجشون، سرم رو رو کنار
 .زود دوباره خوابم برد یلیخ

 .ذاشتمیهم نم یکاش چشمام رو رو یا و
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 دمیدو رونیممتد و پشت سر هم. از چادر ب یغاجی شده، بلند طرفاز همه غیج یصدا دمیبه خودم اومدم، د تا
 شیو آتخون و دود  یو آشفته شده بود، بو ختهری هم به جابه اطرافم نگاه کردم. همه زدهرتیو سرگردون و ح

اژدهاها  ینعره یبا صدا دیکشیزبونه م گاهقرار  ییکه از قسمت انتها شیروشن آت های. شعلهخوردیبه مشامم م
رو که  یطناب هاینبودش! فقط تکه رایچادر؛ اما ساف یهمزمان شد. نفسام تند شده بودن، هراسون برگشتم تو

 .دمیسرکش دو هایهشعل سمتزدم و به ونری. دوباره از چادر بدمیتخت د یباهاش بسته شده بود رو

و از اون بدتر بدن  سوختیم شیآت یتو گائلیو ا کلیما هایجنازه شدم؛ خشک زدهبهت دمیکه د یزیچ از
 .رو قرمز کرده بود نیافتاده و خونش زم نیزم یرو یناتال یشده تکهتکه

 گشتنمی نجات راه دنبال به زدهتکه وحش یتیجمع نیناباورم رو ب یممکنه؟ چطور ممکنه؟! چشما چطور
 :دمیرو شن ییگردوندم و صدا

 !لئو -

که تلوتلوخوران  دمیرو د نمارتیفقط شاه دمش،ندی اما برگشتم؛ صدا سمتبود. به رایساف یسرخوشانه یصدا
 :دوباره گفت رایساف ی. رفتم طرفش که صدارفتیراه م

 !زمیفقط نگاه کن عز -

 نکهیمثل ا نمارتیمقابلم اشاره کرد و من به همون سمت نگاه کردم. شاه رین به مسرو چرخوندم، لبخندزنا سرم
درنگ  ایلحظه ای یافتاده بود برداشت و بدون معطل نیزم یرو که رو یریاعمالش نداشت، شمش یرو ایاراده

 .زد رونبی رنگو خون سرخ دیگردنش رو بر

خارج شد و به  یاهیس یهیسا جونشیه بعد از جسم بکنم. چندلحظ کاریچ دیبا دونستمینم رتیشدت ح از
 دنیشده بود. با د بیباز هم غ یبود چرخوندم؛ ول ستادهیا رایکه ساف جایی طرفهوا رفت. دوباره سرم رو به

 غیج یسرمون صدا یباال ای. پرواز ناددنیشروع کردم به دو داکردنشیپ الیخیسرم گذشت، ب یکه از باال ایناد
و همه از شدت  دیکش شیاز چادرا رو به آت یادیتعداد ز قیبازدم عم هیکه با  دمیداد. د شیافزارو  ادایو فر

 یرتیچیمتوقفش کنن؛ اما انگار ه ریبا پرتاب ت کردنیم ی. سربازا سعمیو سرمون رو پوشوند میحرارتش عقب رفت
کرد که  دیاز خودش تول یبلندو  بیعج یبزرگش رو باز کرد و چنان صدا یپوزه وضبهش کارساز نبود. در ع
و  دمیکش ادی. منم فردنی. سربازا کماناشون رو رها کردن و گوشاشون رو چسبدنیچیهمه از درد به خودشون پ

 .کردمیحس م شدیم یگرم خون رو که از گوشم جار انیگوشام گذاشتم. جر یکف هردو دستم رو رو

دستاش رو از گوشش جدا کرد. سرم  اطیبا احت د،یرو د من وقتی. رفتم سمتشبه عیسر دم،یرو د ویآنتون یوقت
 .رفتیم جیداشت گ

 .لئو -

 .دمیشنیدستام رو برداشتم، صداها رو انگار از دور م منم

 کجاست؟ لیدن -

 .دنیدویقرارگاه م یخروج یدروازه سمت به دستهدسته تیجمع
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 ؟یچ -

 :دمیداد کش با  یرو بلندتر کردم و تقر صدام

 کجاست؟ لیگفتم دن -

دستش و  یاشاره با من به دادنجواب با زمانهم ویآنتون د،یزبونه کش نییدوباره به سمت پا اینفس ناد شیآت
 :که در حال فرار بودن دور کرد مردمی از رو هاشتندباد، شعله یوزش ناگهان

 .پشت سرت رو نگاه کن -

 یدرخت یبه تنه رشمشیهیبلند  یغهیا تکجاست. بدنش ب لیدن دمیفهمینم وقتچیو کاش ه دمیعقب چرخ به
 .اوضاع اون یاز احساس تنهاموندن تو دیشا ای را،یاز ساف دیشا دم؛یشده بود. ترس خیم

 .کن داشیکرده. تو برو پ میکجا خودش رو قا دونمی. نممیاریب ریرو گ رایکه ساف نهیکرد ا شهیکه م یتنها کار -

 :گفت و زد امبه شونه ایبودم. ضربه رهیخ لیشده؛ چون هنوز به دن کیددوباره بهم نز  ینشده بودم که ک متوجه

 .گهیبرو د -

که اونجاست  دونستمیسربازا رفتم. انگار م نیتمر نیحرکت کردن تا دنبالش بگردم. به طرف زم اریاختیب پاهام
. شدنیز قرارگاه خارج ما هیاونجا نبود، سربازا هم داشتن همراه بق کسچیه با  یکار حلقه بود. تقر دیشا ای

 .ستادمیا نیبود. جلو رفتم و وسط زم ادهافت نیزم یاز سربازا رو یادیتعداد ز یدنبالش گشتم. جنازه

 .رایساف نجامیمن ا -

درست  تونستمیافکارم رو متمرکز کنم، نم تونستمیو سردرگم شده بودم که نم جگی قدرصبر کردم. اون کمهی
 .فکر کنم

 !لئو یدکر  ریچقدر د -

 .ختهیو ظاهر به هم ر فیکث یبا همون لباسا دمش؛ید

همه  نجایشده بودم، ا میاز ترس قا نی... ببیحاال وقتشه به قولت عمل کن ،یدیحلقه رو بهم پس م یگفت -
 !بکشنم خوانیم

 !؟یکرد کاری! چرا؟یساف یکرد کاریچ -

 ...برگردون بهم رو حلقه نجاتم بده لئو، اون -

لرد  شدی. باورم نمشدیم کینگاه کردم که نزد رایبه ساف میاما مستق دم؛یآرتور رو د جنابیعال یداصیب حضور
نمونده بود. باورم  یباق ایچارهچیه گهیزود به آخر برسه. د قدرنیا ایدن شدیبشه، باورم نم روزیراحت پ قدرنیا

 !شب نحس نای از ترقبل لحظه،نای از ترده، قبلاالن مر  زا ترقبل  یلیخ رایکه مجبورم باور کنم ساف شدینم

 :دمشنی رو اشجمله نیبا باالاومدن دست حاکم چشمام رو بستم و آخر زمانهم

 ...لئو کمکم کن -
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 .خوردم و چشمام رو باز کردم یصورتم تکون بد یخون رو شدندهیاحساس پاش از

و خوشحال شدم که داشتم  دادمی رخ ترآهسته تیبدم. کابوسِ واقع صیرو تشخ تیتا واقع دیطول کش کمهی
شدم. حلقه  کیافتاده بود. از جام بلند شدم و بهش نزد حرکتیتخت ب یهمچنان رو رای. سافدمیدیخواب م

 .میدار وقتدادم که هنوز  دیاما به خودم ام م؛یندار یادیکه وقت ز دادیبهم اخطار م

. کردیداشت داخل رو نگاه م یکیبرگردوندم. مطمئن بودم چادر، سرم رو  یپشت ورود یاحساس حضور کس با
هوا خشک  یکنارزدن پرده باال اومده بود تو یکه برا یدست بارنای رفتم رونیاز چادر ب عیاز جام بلند شدم و سر

 :تمرفتم و گف ترکیشد. نزد رهیدستپاچه بهم خ با  یشد و صاحبش، تقر

 ؟یخوایم یچ نجایا -

 :جواب داد معمولی لحن با. افزاراستاز روح دمیشد. از لباسش فهم یطوالن یکم نگاهش

 .اومده بودم تا بهتون خبر بدم ه،یدر شرف برگزار نیکه منتظرش بود یمهم یقربان. جلسه خوامیعذر م -

 :بزنم ادامه داد یحرف نکهیمکث کردم و قبل از ا یکم

 .حاضرم ی! در خدمتگزارنهیستیاسمم تر -

 .ستهیچادر با نیا کینزد دیدوتا نگهبان نبا نیجز ا یالزمه بهت هشدار بدم کساما  دم؛یفهم -

 :همچنان با همون لحن گفت نیستیکالمم رو متوجه شدن و تر یطعنه نگهبانا

 .متأسفم قربان -

 از فکرکردن درمورد ترتبااهمی جلسه متأسف نبود؛ اما اون یمثل آدما اشافهیموندم. ق رهیسوءظن بهش خ با
 .وسط قرارگاه قرار داشت رفتم با  یکه تقر یبود. پس از کنارش گذشتم و به طرف چادر واردتازهنیا

مقابله  یاما تمام وجودم آماده افته؛یم ییچه اتفاقا دونستمیخوابم. نم ریبودم و تحت تأث ختهیبه هم ر هنوز
 ینسبت به حرف و رأ تونستنی. اونا نمشهیگرفته م رایساف هیکه عل یمیمقاومت در برابر هرتصم یبود؛ آماده

 !تام منهای نفر،باشن؛ درواقع سه تفاوتیما چهارنفر ب

بهتر  دشای... آورو هراس بعجی قدرتبا اون شد،یآزاد م زانگینفرت و نحس شبحو اون شدیطلسم کامل م اگه
 .رنیبگ میتصم ار سافی به ناعادالنه راجع قدرنیقرار نبود ا زدایبود مثبت فکر کنم. ا

لوکاس و جناب  جنابیجز عال زدایا یبود که باهاش مواجه شدم. همه یکس نیاول یورودم به چادر، ناتال با
 لیو دن یناتال کینشسته بودن. به همه احترام گذاشتم و نزد زمی پشت مونجلسه یحاضر و آماده برا نیآدر

 همه با حضور اون زیم هیپشت  نبود. تصور ک نیگپام گذاشتم. جو سن ینشستم. دستام رو مشت کردم و رو
و جلسه  انیبودن ب بیکه غا ییتا کسا دیطول کش ی. کمیو نظر بد کنی وگوگفت یو بخوا باشی نشسته حاکم

 :بحث رو شروع کرد نمارتیآغاز شد. شاه

ما  یوجودش برا ست،یا ناز ما جد رای. سافمطرفیهی مونبشم که ما همه ادآوری دیبا یصحبت ایقبل از هرحرف  -
 درسته؟ ،یکن دایپ ایچاره یتو هم نتونست ی. ناتالمیریبگ یدرست و حساب میتصم هی دیالزمه و با
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 :انداخت و آروم گفت ریسرش رو ز یناتال

 .بله درسته -

 :و گفت دیوسط بحث پر لیدن

 .بردنش نباشه نیما از ب یدرست و حساب میتصم نیاول دوارمیام -

هم مهم نبود  ادیحاکم رو قطع کنه. گرچه ز هیحرف  دیکه نبا دیفهمینم وقتچیاون ه رفت،یش نماز  یانتظار
 .بود حرفانیهم سخاوتمندتر از ا نمارتیو شاه

 :آرتور رفت و ادامه داد جنابیبه سمت عال نگاهش

اما خونش به  م؛یریبگ هدیمرگ پدر شما رو ناد ستیما قرار ن د،یاز حرفم نداشته باش یسوءبرداشت دوارمیام -
 .ستین رایگردن ساف

 :گفت نیبنجام شاهزاده

 ...اما ستم؛یبردنشون موافق ن نی. منم با از بهیکه طلسم خطرناک دیخودتون گفت -

 :لوکاس محترمانه حرفش رو قطع کرد جنابیعال

 .شهیدرمان م یاز چه راه دونمیکه م کنمیشاهزاده... فکر م دیربپذی صحبتتون کردنمنو بابت قطع یعذرخواه -

 :دمیپرس عی. سرددوی هامرگ یتو یشتریهمه به سمتش برگشت. مشت دستم باز شد و خون ب نگاه

 ؟یچه راه -

 شیآهسته پ زچیو جواب سؤالم رو بده! فقط از نظر من همه ادیتا دوباره به حرف ب دیکشیطول م چقدر
دوباره سؤالم رو  خواستمیکه م وقتیتم و درست همونانداخ نیجناب آدر یناراض یبه چهره ینگاه رفت؟یم

 :تکرار کنم جواب داد

 .ادیطلسمش رو باطل کنه، البته به احتمال ز تونهیدرخت لونا م یرهیش -

 .مشخص نبود رونیاز ب کدومچی! گرچه هیلیکم کرد، البته نه خ میاحتماالت از شدت خوشحال نیا

 .میکنیآوردنش اقدام م یاالن برا نی! همهیعال نی: الیدن

 .شد زخیمیرو گفت و از جاش ن نیا

 :بپرسم دینه... اول با ایکنم؟ تشکر کنم؟  کاریچ دیبا دونستمیراحت باشه. نم قدرنیراهش ا کردمینم فکر

 اد؟یبه احتمال ز دیچرا گفت -

قبال  هم ازش استفاده  نکهیاز ا ینداستا چیه یبودم؛ ول دهیشن ییجادو یحلقه قدرتنیدرمورد ا ییزایمن قبال  چ -
 .داره تیداره، پس احتماال  راه درمانش هم واقع قتیوجودش حق یاما وقت دم؛یشده باشه نشن

*** 
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 کسچهی جمعاون ی. توارنیلونا رو با خودشون ب یرهیشدن تا ش یراه کلیبا ما نیو جناب آدر لیشب دن همون
 .کردمیازش تشکر م دیگرفت. با یبزرگ میچه تصملوکاس  جنابیعال دینفهم نیجز من و آدر

 دیبود؛ ام نیراه از اولش هم نیشد. ا دهیدال دم یتو گهیبار د هی دیاز رفتنشون نگذشته بود که ام یادیز مدت
 .اومدیم شیپشت سر هم پ یدیو ناام

آرتور و  جنابیعال رو در حال صحبت با نمارتیشاه رفتمیلوکاس م جنابیکه به سمت چادر عال طورهمون
 انداختیمادرم م ادیشاهزاده سانسا من رو  ییحرفاشون نداشتم. درواقع تنها دنیبه شن ای. عالقهدمیمادرش د
ازشون رد  تفاوتیپس ب اومد؛یخوشم نم ودکه مثل مادرم تنها ب ی. از هرزناومدیخوشم نم موضوعنیو من از ا

 .شدم

 زدنیاز سربازا گرم گرفته و بلندبلند حرف م یکه با جمع دمیرو د ویو آنتونسربازا زدم  نیتمر یبه محوطه یسر
نکنم؟ خواستم به عقب بچرخم که  شتریشور و حالشون رو ب کمهیبود. چرا  ی. امشب شب خوبدنیخندیو م

 بندگردن بود، با اون نیستیقدم عقب رفتم و به فرد مقابلم نگاه کردم. همون پسره تر هیخوردم.  یمحکم به کس
 :کرد یمکث به حرف اومد و عذرخواه یگردنش! با کم یتو بعجی

 .متأسفم قربان -

 :ندادم و فقط تذکر دادم تی. اهمشناسنتیم وقتهیلیکه انگار خ کردینگاهم م ییکسا مثل

 ؟یکنیکجا رو نگاه م یریراه م یوقت ،یه -

 .قربان دیمنو ببخش -

 :رفته بود که صداش زدمکنارم رد شد؛ اما هنوز چندقدم ن از

 .صبر کن -

 .دچرخی طرفمبه کامال  

 م؟یدیرو ند گهیهمد ییما قبال  جا -

 :زد و گفت لبخند

 .دیاومده باش یقبال  به کوهستان سال نکهیقربان؛ مگر ا کنمیگمان نم -

 دهدی جاونهم دینگذاشته بودم؛ اما شا یاول هرگز پام رو تو کوهستان سال یدفعهنه! تا قبل از اون خب
 .باشمش

خوش  کمهی. امشب اریب یدنیسربازا نوش یهمه یبرا گهیبرو و با چندنفر د ایدنیبه چادر نوش ارخب،یبس -
 .دیباش

 .اطاعت سرورم -

 امختهیکردم افکار به هم ر یسع دمیچادر که رس یگرفتم. روبرو شیرو در پ میقبل ریرفتنش نگاه کردم و مس به
 .کنم تررو مرتب
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 تو؟ امیب تونمیورم مسر -

 :آرومش از داخل جوابم رو داد یصدا

 .تو ایب -

نداشت. جلو رفتم و مقابل  یداخل چادرا مثل هم بود و فرق دمانیپرده رو کنار زدم و رفتم داخل. چ آهسته
 :برداشت و گفت زشیم یطومار رو ی. دست از نوشتن روستادمیا زشیم

 .لئو رخیشب به -

 .رخیشب به -

 .باخبر بشم رایاز حال ساف شتریب خواستمیم ،یشد که اومدخوب  -

 .زنهمی وپادست یداروبیخواب نی. االن داره بستنی خوب حالش روشه طلسمکه او ن یتا وقت -

 :بلند شد و جلو اومد زیپشت م از

 .نباش وسیمأ قدرنیلئونارد. ا یازش صحبت کن دوارانهیام یتونیم گهیحاال د -

 .از چشمم پنهون بمونه و متوجهش نشم یزیچ ترسمیبدم م دی. اگه به خودم ام..تونمینم -

 :کردم و ادامه دادم یمکث

 .دیکرد رایبه ساف یشما لطف بزرگ جناب،یاومدم ازتون تشکر کنم عال -

 :شد. گفتم رهیسکوت بهم خ در

شما و  برای اون شدنخشک دونمیو م شهمی شدنشخشک باعث درخت اون یرهیگرفتن ش دونمیمن م -
 .دینجاتش کرد ینسلتون رو قربان یندهیداره، شما آ یامدیمردمتون چه پ

 :انداخت. گفت ریو سرش رو ز دیدستاشو به هم مال کف

قدرت  دیرو گرفتم. اونا شا میتصم نیچرا ا کنهیما درک م یانجام دادم. نسل بعد قا  ینبود که من دق یکار نیا -
 .باشه دیبا رایدارن. ساف تیامن میبش روزین؛ اما حداقل اگه پنداشته باش یعیفراطب

 :داد ادامه و گذاشت امسرشونه دستشو

 نیجانش نیبگه بهتر تونهیم یک رای. بعد از سافستین اراحتینیبه ا یول زنن؛یحرف م دیجد یاز فرمانده هیبق -
 ادیم شیپ نمونیکه ب یسرم. اختالفپ میستین سهیقد کدومچیکرده؟ نه. ما ه نییرو تع یخودش کس ه؟یک

 یبرا لیچون من صدها دل ؛یبهم دار ینید کارنی. پس فکر نکن بابت امیکنیکه تصور م هیزچی از ترخطرناک
 .باش دختردارم. تو فقط حواست رو جمع کن و مراقب اون کارنیا

*** 

 کل یدانا
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تند به سمت مکان مخصوص  یبا قدما کرد،یکه پشت سرش حرکت م لدنی همراهبه نیتاالر سرد قصر، آدر در
. ستادیو جلوشون ا دینگران بهشون رس یبا چهره نیوسط تاالر بود که همسر آدر با  ی. تقررفتنیدرخت م

 :گفت کردیم بررسی بودنشسالم یشوهرش رو برا پایتاسر کهیدرحال

 افتاده؟ یاتفاق ن؟ییشده؟ چرا تنها یچ دم،یخبر برگشتنتون رو شن شیچندلحظه پ نیهم -

 .میرو همراه خودمون ببر یزیچ هی می. اومدفتادهین اتفاقیچینگران نباش هنوز ه -

باال گرفت  یدامن بلندش رو کم یشتریب یاز کنارش گذشت. همسرش با کنجکاو یرو گفت و بعد از مکث نیا
 :بلند پشت سرشون به راه افتاد یو با قدما

 ن؟یراهو برگرد نیباعث شده تموم ا یمهم زیچه چ -

 :و راهش رو سد کرد. معترضانه صدا زد ستادیکالفه جلوش ا دیشوهرشو د یسکوت و عجله یوقت

 !نیآدر -

که بشه  ستین ییزن جزو اونا نیانداخت و به خودش قبولوند ا ریو سرش رو ز دیکش ینامحسوس پوف لیدن
 :نگرانش گفت یابه چشم رهیزنش رو گرفت و خ هایشونه نیبهش معترض شد. آدر

 .یایهمراهمون ب طورینیهم هیفقط کاف یبفهم یخوایگفتم که نگران نباش. اگه م -

به اتاقک  یبه راه افتادن. با ورود به راه منته یشتربی سرعت با و کرد وارد هاشبه شونه یفشار سپس
 :شده بود گفت رشیدستگ ییزایموردنظرشون زن که چ

 !ن؟یلونا رو ببردرخت  یرهیش نیخواینکنه م -

 .جنابهیدستور عال نیا -

 کیو تار کینسبتا  بار یکه از فضا لیکه در دست داشت به سمتشون برگشت. دن یبا مشعل مقدمهیب ناگهان
و همسرش  نیعقب رفت. آدر یو قدم دیکش یهراس برش داشته بود و انتظارش رو نداشت، داد یاطرافش کم

 :گفت و داد تکون هوا تو رو دستاش هزدخجالت لیمتعجب نگاهش کردن و دن

 ...... شما، آمستین یزیچ ستین یزیچ -

 :زد و اضافه کرد یپهن لبخند

 .دیادامه بد -

 :مکث سرش رو تکون داد و گفت یبعد از کم نیآدر

 .ینگ یو به کس یراز رو نگه دار نیکه ا کنمیم دیتأک -

 .بود شده زدهخجالت یفرستاد، حساب رونبی آهسته رو اششدهدستش رو به کمرش زد و نفس حبس هی لیدن

 :دیوارد اتاقک شدن، زن دوباره با اعتراض پرس یوقت



 

 
486 

 دادن؟ یدستور نیچطور چن جنابیعال-

... دوننیم شتریقطعا  ب شونیا میدونیم درختنیکه من و تو در مورد ا یزیآروم باش. هرچ کنمیخواهش م -
 .میدار ازیاما بهش ن

 .افتاده. بذار منم بدونم یبدپس اتفاق  -

 :کرد و در جواب همسرش گفت رنگرهیت وارید یمشعل رو گاهیدستش رو وارد جا یمشعل تو نیآدر

 .دهیکه به ذهنمون رس هیتنها راه نجات نیطلسم شده و ا رایبانو ساف -

 نشون داده؟ نویا ییجادو یحلقه -

راهِ  نیکه کاش ا میکردمی آرزو مونش داده و همهانجام اهسی لرد. ستحلقه یاز طلسما یکی نینه، ا -
 !کنهیکار م میما نشون بده تا مطمئن بش یحلقه رو شدنشباطل

 :گفت زدهرتیح زن

 یدونیتو م نآدری... درختو اون احتماالت خاطربه خوانیم جنابیباشه؟! عال یکه عمل نیستیمطمئن ن یحت -
 !فتهیم یچه اتفاق

 :کنه ترنش رو متقاعدکنندهکرد لح یسع نیآدر

حاکمه... ما  میتصم نای عالوه،رو باهم متحد کرده. به نسرزمی که هفت ایملکه راست،یمسئله در مورد ساف -
 .مینکن یرویپ میتونینم

قرار داشت رفت  لیطو زیکه پشت م یواردی سمت به سکوت نیا دنیبا د نیسکوت برقرار شد. آدر حرفنیا با
زمخت  واریبه د لیفکر فرورفته و ساکت مونده بود. دن یدروازه رو باز کرد و وارد شد. زن همچنان تو روشیو با ن

زن دوخت.  ی. نگاهش رو به صورت گرفتهموند نیداد و منتظر برگشت آدر هیمرطوب کنارش تک یو ناهموار و کم
هنش رو به خودش مشغول کرده که ذ یزی. چهیچ زدنیکه اونا ازش حرف م یاتفاقات اتیبراش مهم نبود جزئ

کرده؟  دایمثل ادوارد پرورش پ یچطور پسر اومدمی سوزدل و مهربان نظرمثل اون که به یبود که از زن نیبود، ا
 !ـانت به پدرش متقاعد شده*ـیخ یبرا تریکه پ لدلیبه همون دیشا

اومد  یبیمه یجدا شد. صدا واریز داتاقک متعجب ا واریاز سقف و د هاییکهیت ختنیو ر نیزم یتکون ناگهان با
خم شده بود، خطاب  یحفظ تعادلش کم یکه برا لدنی. فرورفت سکوت و سکون در جاو بعدش ناگهان همه

 :گفت نیبه همسر آدر

 افتاد؟ یچه... چه اتفاق -

انداخت. صداش آروم و لحنش  ریداد و سرش رو ز هیتک یسنگ زیم یلبه یدر جواب هردودستش رو رو زن
 :بود نیگغم

 .ما یتموم شد... برا زچیهمه-

*** 
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پاش  هیلئو  نکهیتا ا اومدنمی فرود هم سر پشت ها. ضربهزدنیبر اثر برخورد به هم جرقه م ریشمش هایغهیت
مهارتاش  با  یمبارزه کرده بود و تقر افزاراخی. قبال  هم با جک، شاهزاده دیکوب فشیرو باال آورد و محکم به شکم حر

 یآورد و با لبخند کج نییرو پا رشی. لئو شمشدیکش مخم شد و صورتش رو دره یبود. جک از درد کم دهیرو د
 :گفت

 ! حالتون خوبه؟جنابیعال دیکنیمراعاتم رو م دیدار کنمیاحساس م -

 :گفت ستهیبه دردش غلبه کنه و صاف با کردیم یسع کهیدرحال جک

 ...خوبم -

 :داد ادامه

 !پدرش بکوبه یبچه به پا هیکه  نهیمن مثل ا یکرده. تالشا یاز حد قو شبی رو تو حلقه ئو. اونابدا  فرمانده ل -

 :گفت و برخاست بودن نشسته شونمبارزه یتماشا یکه برا هیو آرتور از کنار بق دیبه حرفش خند لئو

 د؟یبعد رو با من امتحان کن یچطوره مبارزه -

 :لبخند زد جک

 .البته -

بعد از  یعقب رفت. شاهزاده تِسا کم یقدم لشیمقابل آرتور گرفت و بعد از تحو یو دودستر رشیشمش لئو
 :اونا بلند شد و به طرف لئو رفت یشروع مبارزه

 رو مالقات کنم؟ رایدوباره ساف تونمیم -

 .کنمیم تونهمراهی جامن. تا اون یالبته بانو -

مشکل بودن تا بتونن  نآخری شدنمنتظر حل یو حاال همگ دهیبه قرارگاه رس شیپ روزهیتسا و پدرش  شاهزاده
 .بشن کاربهو بزرگ دست یجنگ اصل یبرا

 بپرسم؟ یسؤال تونمیم -

 .حتما   -

 .دمشونیند دیدیکه رس یپدرتون حالشون خوبه؟ از وقت -

 :کرد و گفت یمکث شاهزاده

 کردنموندن و استراحت یمنو برا یاصرارا لحانیو تحت درمان... با ا مارنیکه ب هیادیمدت ز شونیمتأسفانه ا -
تختشون  یحالشون بدتر شده. و باالخره حرفم رو گوش کردن و تو میدیرس یاومدن... از وقت نجایو به ا رفتننپذی

 .کننیاستراحت م

 :شد و گفت رهیخ زدیم یمتعجب به شاهزاده که لبخند تلخ لئو
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 .انداختنیرو به خطر م شونیاومدن سالمت یبرا دیناراحت شدم. نبا دنشیمن! واقعا  از شن یخدا -

 .دهیگوش نم ی... اون به حرف کسیدرسته؛ ول -

نشده بود تا زودتر متوجه بشه.  اننمای اشچهره یتو یماریاز ب یزیناراحت شده بود. واقعا  چ دیخبر جد از
کنار  ویورود یون، پردهبه چادر موردنظرش دنی. با رسختیبه هم ر شتریشاهزاده حالش رو ب نیصورت غمگ

 رونیب یسرد و صبحگاه یاز هوا ترمگرفت تا اول شاهزاده وارد بشه و خودش دنبالش داخل رفت. هوا اونجا گر 
 .بود

 شهیو دستاش کنار بدنش گذاشته شده بودن. صورتش از هم دهیدراز کش مینسبتا  ضخ ییپتو ریز رایساف
 :موند رهیتخت نشست و به صورتش خ ی. شاهزاده لبهدیرسمی نظربه تردهپریرنگ

 شه؟یاطراف رو متوجه م یصداها -

 .فکر کنم -

چادر  یرو پشت ورود یحضور کس آنهیلئو  را،یگرفتن دست ساف یبا جلو رفتن دست شاهزاده برا زمانهم
کرد. چندلحظه  کیتحر شتریو دورشدنش حواسش رو ب دنیدو یسرش رو برگردوند، صدا یاحساس کرد و وقت

دنبالش نرفته بود  شتریب دمزد؛ اما هنوز چندق رونبی چادر از سرعتمتوجه شده باشه، به ویزیچ نکهیبعد مثل ا
 :که لحن متفاوت و نگران شاهزاده تسا متوقفش کرد

 !لئو... لئو -

 مستقیم و برگشت رو رفته راه دوانافتاده بود. سرش رو به سمت صدا چرخوند و دوان رایساف یبرا یاتفاق حتما  
 .سرش رسوند یخودش رو باال

 شده؟ یچ -

 .سوزهیم شیآت یانگار تو داغه،یلیخیلیبدنش خ -

 :و گردنش گذاشت و زمزمه کرد یشونیپ یحرف دستش رو رو نیا دنیشن با

 !اوه نه -

 .میبکن کاریهی دیبا -

 !شهیطلسمش داره کامل م -

 نه؟همی خاطربه تبنیا -

 .گردمیبرم د،ی... لطفا  مراقبش باشکنمیمکرده، حسش  ترشعیتب سر -

 .دیدو رونیرو گفت و هراسون ب نیا

*** 

ِ و آدر لیدن  .کردنیو سرد عبور م نیسنگ یابرا نیسوار بر اژدها در حال پرواز بودن و از ب نی
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 «!فتهیبه مرد همراهت جمع کن. تموم مدت نگرانم ب شتریحواست رو ب یول م؛یرسیم یبه زود»: کلیما

ذهنش  قیاز نظر گذروند و از طر شدیم دیناپد یابر هایهاله نیب یپاشون رو که گاه ریمناظر ز کهحالیدر لیدن
 :گفت

 «.میکنیهم باهم سقوط م میفتیکه اگه ب دهچسبی محکم رو من قدر. اونکلینگران نباش ما» -

 «!سوار اژدها نشده؟ بارمهی یحت»: کلیما

 «!ادی از اژدهاها خوشش نم... اصوال  زدهایهیاون »: لیدن

 «افتخار دادن و روم سوار شدن، ها؟ شونیپس ا خب،یلیخ»: کلیما

 «.می! فعال تندتر برو تا زود برسکلیکمتر مزخرف بگو ما»: دیخند لیدن

*** 

 آروم و سرد. خونکردیجذابش نگاه م یو به سربازا ستادهیبالکن ا یتو یدنیاز نوش یلرد با جام ن،حینیهم در
 آورده وجودبا رنگ آسمون به یهماهنگ بیو ترک دیدرخشیاز خون م یدرخشان یقطره مثل اشحلقه ننگی و بود
 .بود

انگشتشه بگو با  یکه حلقه تو یبه کس قته،یحق نیکلماتم ع ،ییجادو ی! بهش بگو حلقهشهیداره کامل م -
 ریآزاد بشه؛ چون در غ داشتنیدوست شبح ناو دی... بذاررهبگی رو شدنشکامل یجلو دینبا ییجادو یحقهچیه

 ...رهیگیو جون خودشو م کنهیم عمل برعکس صورتاون

 :و لبخندزنان گفت دیاز جام نوش ایجرعه

 !رخت خوابه توی مردن از تربا شکوه یمرگ قی. اون الکردمیکه فکر م هیزچی از تراحساساتش جذاب دنیفهم -

چادر  یوارهید ییقسمت باال خی کیو کوچ دیبه انجماد بود. ذرات سف کیدنز  یزیچ رایچادر ساف یداخل یفضا
و نگران به تخت چشم دوخته و  ستادهیا ایگوشه نیهم در هوا معلق بودن. شاهزاده بنجام یرو پوشونده و کم

 .کردیهوا رو کنترل م یهمزمان دما

 یخشک و صورتش ملتهب بود. ناتال رایساف هایـب*تخت نشسته بودن. لـ یگهیطرف د یو ناتال طرفهی لئو
 :از دستاش رو گرفت یکی

 د؟یرو سردتر کن نجایبازم ا شهی. نمسوزهیبدنش داره م -

 :شد ترکینزد یرو به طرف شاهزاده چرخوند که قدم نگاهش

 .ممکنه خطرناک باشه دمانیاز ا ترنییانسانه... پا هیاون  -

 ...تبه که نیاز سرما ا شتریروش نگذاشته، ب یرتأثیچیکاهش دما ه -

 :کردیباشه تندتند تکرار م دهیبه ذهنش رس یزیچ نکهیناگهان برافروخته و دستپاچه مثل ا لئو

 ...من... تمومش کن تمومش کن یمن! خدا یخدا -
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 :بهش زل زد زآمیاستفهام و زدهوحشت یناتال

 لئو؟ ؟یگیم یشد؟ چ یچ دفعههی -

 :با همون حال جواب داد لئو

 .کن، االن... شروع کن دارشیب -

 !شده؟ یچ -

 !رهیمیداره م -

 :همزمان گفتن یو ناتال شاهزاده

 !؟یچ -

 :از جا بلند شد و ادامه داد لئو

 !رهیمی. اون داره ممیکنیاشتباه م میعجله کن نات. دار -

 ...اما اگه -

 .نمونده... زودباش! من مواظبشم لیدن دنیتا رس یزیچ -

 ؟یمطمئن -

 .آره -

 یگرفت، با موج کوتاه رایسر ساف یفرستاد و دست راستش رو باال رونیرو آهسته ب قشینفس عم یناتال
 .برد نییانگشتاش رو باالوپا

 یرفت و دما نیچادر آهسته از ب یوارهید یرو یزدهخیتخت نشست. ذرات  یو لبه دیبه صورتش کش یدست لئو
 .خودش برگشت یهوا به حالت عاد

 زدهرفت، شتاب ترنییچشماش رو باز کرد. هرسه بهش چشم دوخته بودن؛ اما نگاه لئو پا یبه آروم رایساف
 .گرفت دستاش تو رو چپش دست

 .میکردیم کارونیا دیلئو، نبا ستیاصال  خوب ن نی: ایناتال

وند. زد. تموم دستش رو پوش رونیچروک و نامرتب لباسش ب نیآست ریشد و از ز اهیدستش آهسته س پوست
 .رحمیلبخند ترسناک و ب هی زد؛یلبخند م رایساف

 را؟ی: سافلئو

 :آورد و بهش نگاه کرد رونیدستش رو از دست لئو ب رایساف

 !وقتشه -
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و به سرعت از چادر خارج  دیکش رونیخودش رو از جسمش ب یاهیس یهیخورد و سا یدیتکون شد بالفاصله
 .شد

 :گفتن با زمانبلند شد هم عیاز ذهنش گذشت؛ پس سر اتیبود، با تمام جزئ دهیکه لئو د یخواب

 !مواظبش باش -

 .دیدو رونیب

 ...: لئو صبر کنیناتال

 :گفت نشستیسرجاش م کهیمتوقف شد. درحال رایبا حرف ساف یجاش برخاست؛ ول از

 .بذار تموم تالشش رو انجام بده -

 .دیچسب نیبه زم یبلند ریو با زنج دیچیش پدور مچ یمحکم یبتونه کامال  بلند شه، حلقه نکهیاز ا قبل

 .یبر ییجا یتونیکه تو هم م ستین یمعن نیبه ا نی: ایناتال

 :رو باال آورد و دوباره نگاهش کرد. چشماش رو تو کاسه چرخوند رنگشاهیس دست

 .رهسرمی مزود حوصله یول مونم؛یم جانیباشه هم -

 .سرش رو به سمت شاهزاده چرخوند نماییرو گفت و همراه با لبخند دندون نیا

*** 

و توجه همه رو  گردوندیم هسای اون داکردنیچشماش رو واسه پ یبا نگران د،یدویچادرا م نبی که طورهمون لئو
 :و راهش رو سد کرد دیو به سمتش دو ستادی. آرتور ساکت ناکردیبه سمت خودش جلب م

 شده؟ یچ -

 :و تند گفت ستادای زناننفس لئو

 !کامل شده رایطلسم ساف -

 :دیپرس زدهرتیح آرتور

 !؟یچ -

 .باشن اهیس یهیسا هیدنبال  دی. به همه بسپارمیاوضاع رو کنترل کن لیدن دنیتا رس دیبا -

 حیبلند توض یرفت، با صدا نیتمر نیسرش رو تکون داد و دور شد. دوباره به راه افتاد و به سمت زم آرتور
به همه هشدار  ادزنانیو درهمون حال فر دیقرارگاه دو یاز سربازا به سمت انتها داد و همراه چندتا یکوتاه

 .درست کنه سربشه و درد یباشن که ممکنه وارد جسم یاهیس یهیکه مواظب سا دادیم

 :همراهش سر همه برگشت یاز سربازا یکیداد  با
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 !... اونجاستدمشید -

و به سمت لئو پرتاب بشه. لئو که از گوشه  ادیب رونیاز غالف ب یریبود تا شمش یکاف کیغفلت کوچ نیهم
کرد تا به سرعت کنار بکشه  دایرو پ نیحرکات اطرافش آهسته شدن و فرصت ا یبود، دوباره همه دهیچشم د
 .عبور کرد یکم یاز فاصله ریشمش یغهیبده، ت یو جاخال

و عقب  دیبه صورتش کوب یز اونا مشت محکما ترعیبه جنبش دراومدن؛ اما لئو سر گهید یاتفاق سربازا نیا با
 .زد نشیاز سربازا هم به پشت زانوش ضربه زد و زم یکیفرستادش. 

به رون پاش فرو کرد.  مهیرو که از دستش رها شده بود برداشت و تا ن یریبا هجوم دوباره لئو شمش زمانهم
 :دیدندون غر یبچسبه، سپس از ال نیتا به زم دیکوب اشنهیبه س اشگهید یلئو بلند شد و با پا یناله

 !یرسنمی تتو هرگز به خواسته -

سرش  یاز باال رنگاهیس یهسای موقعکرد و بزرگ شد. همون رییگرگ تغ هایدستش به شکل پنجه یانگشتا
 :گفت ناهنجاری و دارخش یبه خودش گرفت و با صدا ایمهونیزنانه؛ اما نصفه یاومد، حجم بدن رونیب

 !لئو یکه تو توش استاد هیرکا نیا -

سر جاش  یمونیلئو با پش یپا یتو ریبه شمش رهیسرباز برداشت. سرباز خ ینهیپاش رو از س دشدنشیناپد با
 :نشست و گفت

 !مقدس، متأسفم قربان انیقربان... اوه خدا -

 .ستین یمشکل -

 :داد زخمش فشار یو دستش رو رو دیکش رونیرو از پاش ب یفوالد یغهیت کنانغرش

 .دنبالش دیبر -

رو متوقف  شیزریخون و درد شدن وراز دستش شعله کنندهحسیسرد و ب هایبه راه افتادن. شعله سربازا
 :به راه افتاد شیکردن. دستش رو برداشت و بعد از بررس

 !یلعنت -

*** 

کالفه از سکوت و  یناتال تخت نشسته بود. یرو نیو شاهزاده بنجام ینگاه ناتال ریز الیخبی و سردخون رایساف
 :گفت کردیکه درونش حس م یاضطراب

 ؟یکن کاریچ یخوایم گهید -

 :بهش نگاه کرد و جواب داد یحسیبا ب رایساف

 بدم؟ شرح برات رو هامبرنامه دیکه با نهیمنظورت ا -

 :کرد و ادامه داد یحالیب یخنده
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 جنگه؟یچقدر خوب م گائلیا نم،یباشه... اول بگو بب -

 :دیپر یاز صورت ناتال رنگ

 .یداشته باش یباهاش کار یجرئت ندار -

 :رو جلوش تکون داد و گفت رشیدست زنج رایساف

 !میمبارزه رو از دست بد نیکه ا فهیبگم... ح خواستمینگران نباش، فقط م -

 :دیدو رونیبرافروخته و نگران از چادر ب یو ناتال دیخند سپس

 !یعوض -

 بازارنرسه. آشفته رید کردیاژدهاها فقط دعا م یصدا دنیقرارگاه رفت و با شن انتهای طرفتموم سرعت به با
. اومدیم نییپا یو گاه رفتیباال م یکه گاه شدیم دهشنی طرفاز همه دهیترس یغایج یبه راه بود، صدا بدی
داشت از خودش دورش  یتموم توانش سع اهم ب گائلیرو داشت و ا گائلیا یگلو دنیقصد در انهیوحش ایناد
 .کنه

 ی. نگاهدنیچیپ ایاطراف به طرفشون هجوم بردن و دور بدن ناد یاز سمت درختا یزمخت و خشن هایشاخه
 :انداخت، زمزمه کرد نمارتیو شاه ویبه آنتون

 !یخودتو برسون دن کنمیخواهش م -

که دورش  هاییشاخه خاطربه ایجفتشون رو به عقب روند. ناد ییرویدستش رو به سمتشون دراز کرد و ن سپس
 .چندقدم عقب رفت و سرش رو به اطراف تکون داد گائلیخورد و ا نیشده بود زم دهیچیپ

پاش به حرکت دراومد و تعادلش رو به هم زد. بازم خواست بلند  ریز نیکرد دوباره بلند شه که زم یسع ایناد
به سمتش رفتن و اطراف گردنش  یشتریب هایه. شاخکردیپرت م شیآت یو گاه دیغریبلند م یشه. با صدا

از  ومدنیو ن اومدنرونیب نیبخشک شد و  دفعههیتالش کرد از جسمش خارج بشه که  اهیس یهی. سادنیچیپ
 غیج ایانجام بده و همراه ناد کاریچیه تونستیشده بود که نم ترفیدن ضعشموند. انگار موقع خارج ایبدن ناد

 .لبخند زد دوارانهیو ام ددی رو هواش در شدهبه طرف لئو برگشت و دست مشت یال. ناتدیکشیم ادیو فر

 .کرد جلب آسمون به رو همه توجه اژدها زدنبال یصدا

 .برسون رایو خودتو به ساف ریبگ لیرو از دن رهیزود ش ی: ناتاللئو

 :دیپرس ایبه ناد رهیشد و خ دهایمتعجب و نگران از گردن اژدهاش پ لی. دندیبه طرفش دو یناتال کلیفرود ما با

 شده؟ ی! چه؟یچ گهیاون د -

 دستته؟ رهی: طلسمش کامل شده، شیناتال

 کجاست؟ رایمن! آره... ساف یخدا -

 .بدو ا،یدنبالم ب -
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 .فشرد تررفتنشون رو با چشم دنبال کرد و مشتش رو محکم لئو

 :خوشحال گفت دنشونیشاهزاده با دداده و چشماش رو بسته بود.  هیسرش رو به عقب تک حالیب رایساف

 ن؟یاومد -

 :دیآشفته پرس رفتیبه سمت تخت م کهیدرحال لیدن

 سرش اومده؟ ییچه بال -

 .شده فیضع یلی: خشاهزاده

 .و امتناع کرد دیخودش رو عقب کش رایآورد و به سمت دهنش برد، ساف رونیرو از دور کمرش ب یکیکوچ ظرف

 .هنت رو باز کن. دیجلوم مقاومت کن یتونینم -

 :اخطارگونه گفت یبا لحن یبازم سرش رو برگردوند، ناتال یوقت

 !یدونی... خودت مرایدهنتو باز کنم ساف تونمیم راحتیلیخ -

باالخره  د،یمحتواش به آخر رس یکرد. وقت ریرو تو دهنش سراز ظیغل یرهیو ش دیکش نییبه زور فکش رو پا لیدن
 شد، محو آرومدستش آروم یرو یاهیآزاد کنه. چندسرفه کوتاه کرد. س لیدن یتونست سرش رو از دستا

انداخت و  نگاهی تاشونسههر هبود، ب ختهیر نپایی اشاز چونه رهیش هایقطره کهیدرحال فیو ضع نخشمگی
 .از حال رفت

*** 

 رایساف

بود؛  دهینحس به آخر رس یروزا همه، نظررفته و آزاد شده بودم. به نیو پر از نفرت از ب بیاحساس عج اون
ِ هیشد.  داریپد دیکابوس جد هیاما واسه من   داشت که زدم وپاوحشتناک دست وجدانیعذاب یگذشته رو تو روز

 ایلحظه خواستیدلم نم چی. هرمیرو بگ اتفاقنیا یجلو خواستمیو با تموم توانم م کردین منفجرم مدرو از
 .کنم بعد از بازکردن دوباره چشمام رو مرور

رو آزار بده انجام داده بودم! مطمئنم تا ابد نخواهم تونست  هیبق تونستیکه م یهرکار ،یحساب سرانگشت هی با
 یرو برا ایگهیاتالف وقت، زمان د همهنیدادم با ا حترجی اما کنم؛ قبول دوباره سابقه خودم رو با وجود اون

 .میمثل من هدر بد یتیخاصبی موجود کردنآروم

بود.  دهیخواب شمیدوباره پ ی. ناتالدمیغلت امگهید یپرده برداشتم و به پهلو یاز درخشش نور مهتاب از ال چشم
واسه  ینسبتا  طوالن یبود. بعد از گذشت زمان دمیکه کش ییعذابا یبرا یپاداش ییدوستا نیداشتن چن دیشا
زدم و بلند شدم. شنل بلندم رو برداشتم  رکناخودم  یآهسته پتو رو از رو یناتال یبسته یبه چشما موندنرهیخ

 وار. زمزمهدیکش شیکردن و احساس گناه دوباره وجودم رو به آت میچادر بهم تعظ یو از چادر خارج شدم. نگهبانا
 :گفتم و کردم تشکر

 .گردمیزود برم -
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غالب بود؛  ی صدامشعال یو سوختن شعله رکایرجیج یو صدا بردیاوقات خودش به سر م نتریدر خلوت قرارگاه
 .گفت همه خوابن شدیاما هنوز هم نم

 یقی. نفس عمدادیم نیسنگ یو خبر از زمستون شدیم دهیآسمون د یابر تو هایکهتی و بود سرد شدتبه هوا
 تونستمیتا م کردمیم کاریچ دیبا یجبران انجام داد؛ ول یبرا یادیز یکارا شدیم دیو به راه افتادم. شا دمیکش
شاهزاده سانسا  یتو چشما تونستمیچطور از پسرش انتظار کمک داشتم. چطور م نم؟یره تام رو زنده ببدوبا

 تام اومده بود؟ دنید یراه رو فقط برا همهنینگاه کنم که ا

و  یوحش آدمهیکه از من دارن  یتنها تصور نجایا یبود. آدما ترنیکه از قبل سنگ دمیکش ایگهید قیعم نفس
 .کبرهترسناک و مت

رفتم و دستم رو آروم  کلیو چندلحظه به اژدهاها نگاه کردم. به سمت ما ستادمیقرارگاه، ا یبه انتها دنیرس با
آروم به خواب رفته  کشیکوچ های. بچهدمیرس ایرو کردم و به ناد کارنیهم هم گائلیا ی. برادمیکمرش کش یرو

کلمه  هی یکرد؟ اون حت یهم نموندم. لئو اعتراض حرفمنیا یرو یحت یرو به لئو بدم؛ ول شونیکیبودن. قرار بود 
 .هم نگفت

صورت  نیروشنش ب یباال آورد. چشما نیزم یآهسته تکون خورد و چشماش رو باز کرد. سرش رو از رو ایناد
 یلیخ»ذهنم گفت:  یآورد و تو کی. سرش رو نزددمیبه گردنش کش ی. لبخند زدم و دستدیدرخشیم رنگشاهیس
 «؟یخواب باش دیتو نبا ،روقتهید

 :گفتم و گذاشتم اشپوزه یرو رو میشونیپ

 .بخوابم تونمینم -

 :و ادامه دادم دمیبه گوشش کش یدست

 بخوابم؟ تونممی چطور. دادم آزار تونوهمه -

 «.رایساف یاون تو نبود»: ایناد

 :اصرار کردم یناراحت با

 !اون من بودم -

شده  داریهم ب گائلیو ا کلیـغل کردم. ما*نشستم و زانوهام رو بــ نیزم یفروافتاده کنارش رو هایشونه با
 :زانوم گذاشتم روی رو ام. چونهانیموجودات ترسناک یکیتار یخودم اعتراف کردم تو شیپ لحظههیبودن و 

. انگار دمیترسیبود، از خودم م بیکه داشتم... عج یکه افتاد، هرحس ی. هراتفاقادمهی رو هالحظهتمام او ن -
 .جز حلقه متنفر بودم زچیببرم، از همه نیهمه رو از ب خواستی. دلم مکردیمن فکر م جایبه گهید یکی

 .کنار گوشم شناور بود ایناد سر

 «.شنیتکرار نم گهدی هالحظه. اونیکن فراموشش کن یسع»: ایناد
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 ینبودن، حت یچشماش عصبان ادمه،یتامو  یاما چطور فراموشش کنم؟ چشما شن؛یتکرار نم گهیکه د دونمیم -
 !چشماش نگران بود، نگران من ؟یکنیناراحت هم نبودن. فقط نگران بودن. باور م

آشنا اما نامفهوم سرم رو بلند کردم و گردن  یصداها دنیآروم بشم. با شن یرو به هم فشار دادم تا کم چشمام
 .. از جام بلند شدم و به طرف صداها رفتمنمیرو بب یزیچ دادیاژدهاها جلوم بود و اجازه نم ی. چادر غذادمیکش

 یمخف نارنجیمو دختراز چشم اون تونستمیم دیکردم آروم حرکت کنم؛ شا ی. سعستادمیپشت چادر ا دنید با
 زدیدرخت بلند کاج نشسته بود و حرف م یکه کنارش پا لیدن یخودم رو از احساسات قو تونستمیبمونم اما نم
 .پنهان کنم

 .و قامت درخت رو نگاه کردم دمیرو باال کش اهمنگ

 را؟ی: سافلیدن

به  یمزخرف یداشتم و چه حرفا یخجالت دخترنینسبت به ا ایرحمانهیشدم، چه رفتار ب رهیبهشون خ دوباره
 شد؟یم یذهنش تداع یجز وحشت از من تو ای. البته حق داشت، چه خاطرهدیترس دنمیزدم! دختره از د لیدن

 :بودم زدهم لبخند بزنم؛ اما خجالتکرد یسع

 ن؟یداریشما هم ب -

 :به طرفم اومد لیبلند شدن. دن هردو

 .یبه استراحت دار ازیهنوز ن ،یبمون داریب دیتو نبا -

 .فکر کنه طورینیکرده بود و درواقع اصال  ضعف نداشتم؛ اما گذاشتم ا نیرو تأم میبدن یلونا قوا یرهیش

 .بخوابم تونمینم -

 :صورتم گردوند یراستم رو گرفت و نگاهش رو رو یوباز

 حالت خوبه؟ -

انداختم،  سیویبه م یو همچنان حالم رو بپرسه؟! نگاه رهیازم به دل نگ اینهکیچیه تونستیم یچطور
 .کردینم یتیبود و شکا رزیبهساکت و سر یکه از وجودم ناراحت و معذبه؛ ول دونستمیم

 .ه هم زدمکه خلوتتون رو ب دیببخش -

 .نبود، اون دوستمه یزینه چ -

 !لی! آه، دن؟یرو باهاش گذروند شبهیکه  ی! دوستدوست

 .نیزدیحرف م نیبه هرحال داشت -

 :رو با دستاش قاب گرفت و به چشمام زل زد صورتم

 شده؟ یزیچ -
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 :زدم و گفتم یتلخند

بگم،  ایلیبه خ دیرو با جملهنیکه ا نمدویکه نشده باشه! متأسفم! م ستین یزچیچی. هیدن نهیمشکلم هم -
 ...ستین یکه کاف دونمیم

 .نه... به من نگاه کن ،یه -

 :شدم رهیخ اشرهیت یچشما به

 .نهیبیاونا رو از چشم تو نم کسچیه -

شد. صدام به رعشه  زیصورتم سرر روی اشاز اون اشک رو نگه داره و همه شتریچشمم نتونست ب یکاسه
 :افتاد یفیخف

فکر کنه که  طورینیا تونهیم یخودم... چطور فراموش کنم؟ چطور کس یمن تامو کشتم، من بودم، با دستا -
 ...کنمیحسش م کنم،یحس م ترسن،یهمه از من م نجایا ست؟یکار من ن

بده  میآماده بود تا دلدار شهیکه هم یـوش*. همون آغـدیـوشم کش*رو دورم حلقه کرد و محکم به آغـ دستاش
 .فشار دادم اشنهیرو به س میشونیسنگ صبورم باشه. پو 

 یلی. تو خیکن تیاذ طورینیخودتو ا دیداره... خب؟ نبا ازیزمان ن یفقط به کم شه؛یدرست م یبه زود زچیهمه -
 .دونمیم ،یهست یقو

 یلیخ بزنم زمان هیگر ریز خواستمی. اگه مدمیکش یقیازش جدا شدم. اشکام رو پاک کردم و نفس عم آروم
نگاه کردم،  سیویرو به خودم مشغول کنم. به م گرانیفکر د نیاز ا شیب دینبا گهیداشتم؛ اما د ازین یادیز

 .فشردیم شتشم یاز لباسش رو تو یبدنش محکم به هم گره کرده بود و کم یدستاش رو جلو

 یخودخور جورینیبشم اباعث  نیاز ا شتریو منم قصد نداشتم ب دادیاحساساتش رو راحت لو م سیویم یسادگ
 :کنه. لبخند زدم و گفتم

 .سیویم -

 .سرش رو بلند کرد عیسر

 .بدهکارم عذرخواهیهیبه تو هم  -

 :رو به اطراف تکون داد سرش

 .من یبانو وجهچیبه ه -

 :گفتم لیعقب رفتم و خطاب به دن یقدم

 .رخیبرم، شب به دیمن با -

 ام؟یهمراهت ب یخوایم -

 :کردم و گفتم دستم رو بلند هی
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 .تنها باشم... فعال   خوامینه... م -

شروع کردم  هدفیب دن،یخواب دمید یوقت یاژدهاها برگردم؛ ول شیغذاها رو دور زدم و خواستم دوباره پ چادر
به  یلیمشعال هم نتونسته بودن خ یبود که همه کتاری قدرسربازا اون نیتمر یقرارگاه. محوطه توی زدنبه قدم
سوختن مشعال سکوت  یچادراشون خواب بودن و فقط صدا یکنن. سربازا چندتاچندتا تو کمکی ردنشکروشن

 .شکستیرو م

 .دمیسرد رو نفس کش یهوا نهسیبهرفتم و دست جلوتر

 رنگش،بلند و شب یدرخت نشسته بود متوقف شدم. از موها هایاز کنده یکی یکه رو پوشیمرد زره دنید با
 .انداخته نییحدس بزنم لئوست که اونجا نشسته و سرش رو پا تونستمیمبدون حلقه هم  حتی

 :گفتم ینگاهش کردم و با لحن آروم حرفیمتوجه حضورم شده، چندلحظه ب دونستمیم

بدن تو هم  ،ینکن هیتک تتیاز حد به موجود شی. بهتره بهیجنگجو خواب کاف هیعوامل قدرت  نتریاز مهم یکی -
 .رهبه استراحت دا ازین

 :گفت اومدیآهسته جلو م کهیحرفم تموم شد، لبخندزنان برخاست و درحال یوقت

مثل  اد،یبود، از خواب شبونه خوشم نم نیجنگجو بشم هم خواستیکه دلم نم یعوامل نتریاز مهم یکی -
 ...جغدا

 :داد ادامه ترانداخت و آروم ریرو ز سرش

 .دیبه آرزوش نرس توقچیکرد عادتم بده؛ اما ه یسع یلیپدرمم خ -

 :بدم شیدلدار خواستم

 ...لئو -

 :زد و حرفم رو قطع کرد لبخند

 !دهیکه به آرزوش نرس ستیمهم ن ادی... زاومدیمن ازش خوشم نم -

 .نگفتم یزچی و فشردم هم به رو هامـب*لـ

 حالت خوبه؟ -

 :رو تکون دادم سرم

 .شدم تیادآوریمتأسفم که باعث  -

 .فراموشش نکردم قتوچی. من هستیمهم ن -

. اومدمی سمتمون به آرتور. ضربان قلبم باال رفت و بدنم داغ شد. شاهمیدیهردو چرخ ییپا یصدا دنیشن با
 .میکرد میهردوطرف به هم تعظ
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 را؟یبانو ساف ستین طورنی. ازنهیم ایلیبه سر خ یخوابیب شبانیا -

 :بگم. سکوت کردم. رو کرد به لئو و گفت یچ دونستمینم

جنگ  یبهتره هرچه زودتر برا دیکنیحمله هستن. فکر نم یبا وجود شما تمام سربازا حاضر و آماده برا -
 م؟بشی کاربهدست

 .میرو کامل کن ایتا نقشه جنگ و استراتژ میدار شیدر پ یطوالن یجلسههی فردا. ستآماده زچیهمه -

 !تلف شدهوقتمون  یکاف یبه اندازه کنمیخوبه! احساس م یلیخ -

 :کردم و آروم گفتم دستیشیبگه. خودم پ یزیچ خواستیکه آرتور رو نشونه رفت و م دمیلئو رو د نگاه

 .میکنیحق با شماست. فردا کار رو تموم م -

 :ستادیتنهامون گذاشت. لئو جلوم ا رخیمکث و گفتن شب به یزد و بعد از کم یلبخند

 !طعنه بزنه که به تو ستین یگاهیاون در جا را،یساف -

 :تا رشد کنه جواب دادم رفتیکه دوباره م یبغض با

 ...قلبش یتو حرکت،هیبود کشتم، با  دهندی سالهامن پدرش رو که ده ست؟یچرا ن -

 :و نگاهم رو به اطراف چرخوندم دمیکش یقیگلوم شکست. نفس عم یتو صدا

 .امین، خودم از پسش برمنک یزیچ قاتی خودتو طلسم دوران در مورد اون کنمیخواهش م -

 ...تو رو مقصر بدونن دی. نبایاما تو طلسم شده بود -

 :دمیرو بر حرفش

 ؟یاگه مادر تو بود چ -

 .زد خشکش

راحت  یتونستمی موقع. اونکشتمشیو م کردمیقلب مادرت فرو م یرو تو یتصور کن منِ طلسم شده، خنجر -
 ؟یچشم بپوش

 :به صورتم نشوندم و زمزمه کردم ایگهیبشه زد. لبخند تلخ دنبود که  ینگفت. درواقع حرف یچیه

 .رخیشب به -

 .تنهاش گذاشتم و

بودن تا  ستادهای هم کنار زحمت به استقامتنازک شده و کم هایبود. فقط لبه ختهیشکسته و فرو ر زچیهمه
 .رمیبگکه مجبورم به عهده  همسئولتی کردنشمحکم دونستمیبه باد نره. سست شده بود و م

*** 
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رو  نیشده و زم کیهوا دوباره تار م،یاومدیم رونیاز چادر ب یو وقت دیکامل طول کش روزهی با  یتقر مونجلسه
که  نیداشت. هم ینیبه آسمون درحال بارش انداختم، هوا جو سنگ یاز برف پوشونده بود. نگاه ینازک هیال

 :راهش شدم دتش رفتم و ساومد، به سم رونیب میکه توش بود یآرتور از چادر بزرگ

 .جنابیعال -

 .صورتش نبود توی سرزنده لبخند از اون خبریچیه

 بله؟ -

 .شما همراهداشته باشم؟ به یبا مادرتون مالقات تونمیم -

 .مکث کرد؛ اما مخالفت نه یکم

 رو دنبالتون بفرستم؟ یکیتا خودم  دیممکنه صبر کن -

 :لبخند زدم یقدردان با

 .. ممنونمنیلیر که ماالبته، هرطو -

حل  یزیساده چ عذرخواهیهیکه با  دونستمیبه نشونه احترام خم کرد و من رفتنش رو تماشا کردم. م سرشو
 .و متأسفم دنمکشیکه منم درحال عذاب دادمینشون م دیاما حداقل با شه؛ینم

 :گوشم زمزمه کرد ریـلقه شد و بازوم رو فشرد. ز*دورم حـ یناتال دست

 .شهین نباش درست منگرا -

*** 

 یدیسف یسرما ی. حتستادمیپرت از قرارگاه ا ایروز بعد قبل از طلوع آفتاب از چادرم خارج شدم و نقطه صبح
هم گذاشتم و اجازه دادم  یکم کنه. پلکم رو رو میاز حرارت درون تونستیکه اطراف رو پر کرده بود هم نم

نداشت و  یادیز یجهینت کردنمرومواسه آ یناتال شبید یشابشه. تال یپوست سردم جار یداغ رو هایقطره
 .من باز هم نتونستم به خواب برم

 بر دوش من بود. اون یتیبخوابم؟ هراتفاق و مسئول تونستمیتا از هم نپاشم. چطور م کردمیمقاومت م یلیخ
 یبر علت بود. من حت دیمز امیرفکر راه جبران خرابکا کرد،یم تیمن کفا یخوابیب برای لرد مقابل در بزرگ جنگ

 نه؟ ایمطمئن نبودم ارتشم به من اعتماد داره 

که ممکنه به مرگش ختم بشه،  یدل خطر پا بذاره؟ خطر یدستور بدم جلو بره و تو یبه سرباز تونستمیم
 ره؟یمن بم یبخوام برا یاز سرباز تونستمیم

 بهش حالکه تابه یهست ایفرمانده نتریتو حساس گفتمیم نانیرو مالقات نکرده بودم با اطم نفرهیاگه قبال   -
 .برخوردم

که با  یسرخ هایـب*و لـ یبلند مشک موهای . شاهزاده تسا با اوندمیرو پاک کردم و به عقب چرخ اشکام
 .به صورت داشت رنگیبود و لبخند کم ستادهیپشت سرم ا کردیم ییخودنما شتریاطراف ب دیسف ینهیزم
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 .رفتم و جواب لبخندش رو دادمعقب  یقدم

 .نشونمیترسوتر دیشا -

 :اومد و گفت جلوتر

 نمی. از پس ایدار یاما به من ثابت شده قلب قدرتمند ه؛ینیسنگ یلیاحساست رو درک کنم. بار خ تونمیم -
 .یایبرم

 !ارتشم نیفرد ا نیاعتمادتر رقابلیچطور اعتماد سربازا رو به خودم جلب کنم؟ من غ -

 رهیبم یدستور بده سرباز تونهیکه م یجنگ تنها کس ی. تویشون حرف بزن. تو بگو که به اونا اعتماد دارباها -
 !ییزنده بمونه تو ای

 کم زماناما همون کرد؛یبه ابرا رو سخت م یبرف نگاه طوالن فیگرفتم، بارش خف یرو رو به آسمون ابر سرم
 .گذشتیو از مقابلم م کردیکه پرواز م نمیرو بب یدیبود تا کالغ سف کافی

زنگا به صدا دراومدن؛ کالغ  یمن زمان کش اومد و دراز شد. همه ینگذشت؛ اما برا شتریب هیچندثان دیشا
 .رفتیم رونیبه همراه داشت و از قرارگاه ب یزیکه چ یدیسف

 .نه گهیجاسوس! د هی

حلقه  یروینبود با ن صیهم قابل تشخ یلیخ هوا اون یرو که تو دیسف یرو به سمتش دراز کردم و پرنده دستم
 .دمیکش نییپا

. تسا هم پشت دمیافتاد. به سمتش دو نیخورد و در آخر به زم زیاز چادرا ل یکی بیش یداد و از رو ییصدا کالغ
رو که به پاش بسته  یکیدستم گرفتم و کاغذ کوچ یدوباره بپره، آهسته بدنش رو تو نکهیسرم اومد. قبل از ا

 .از کردمشده بود ب

 !رسونهنامه یپرندههی: تسا

 :. کالغ و نامه رو به سمت تسا گرفتم و گفتمستادمیخوندن متنش دندونام رو به هم فشردم و ا با

 .دیرو نگه دار نایلطفا  ا -

که به سرعت  دمشیو به سمت درختا رفتم. از دور د دمیرو ازم گرفت و مشغول خوندن نامه شد. منم دو هردو
 .نهکیفرار م

 درخت حواسش به اون دونستمیکردم. م یازش جلوتر بود نامرئ یرو که کم یدرخت یناگهان میتصم هی یتو
 .داد رییرو تغ رشیخورد و مس یبهش برسه، سکندر نکهیاز ا شیپ یول ست؛نی

 یاننور  های. درعوض دستم رو به سمتش گرفتم، رشتهرمبگی کمترواها رو دست شمیحس ش دینبود، نبا حواسم
 .زد نشیزم راحتیلیو خ دیچیاز دستم به هوا پرواز کرد و به سرعت جلو رفت، دور پاهاش پ یو سبز

 .رو گرفتم اشقهیخم شدم و  یعصب دم،یسرش رس یبعد که باال یکم
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 ؟یاز دستم فرار کن یتونیم یکنیها؟ واقعا  فکر م ؟یریکجا م یدار -

 پاره رو بندشگـردنش بردم و گردن یبود. دستم رو تو ین جارخو شیشونیپ یخورده و از باال ییبه جا سرش
 اومدنیکمک م یرو که برا ییسربازا یگرفت. صدا ایگهیکرد و شکل د رییصورتش به سرعت تغ اجزای. کردم

 :. پوزخند زدم و گفتمدمیشنیم

 .ممثل تو خوب تا کن ییکه با کسا ستمین خوبایی آدم جورمن از اون وت،یال یبد آورد -

رو  اشقهیو گرفتنش.  دنیوادار کردم بلند شه. سربازا رس زدمی نفسبلند شدم و اون رو هم که نفس خودم
 :ول کردم و گفتم

 .ببره پرنده تا اون یسینویم گمیرو که من م یزیحاال هرچ -

 :گفتم سربازا به خطاب و انداختم بندشبه گردن ینگاه

 .دشیاریب -

*** 

 شهیبود بلندتر از هم یکه مدت ششریدستش رو مدام به ته هیرو به کمرش زده بود و دستش  هیکالفه  لئو
 بهش ترقبل کمهی. لئو کردیکه درحال نوشتن سفارشات ما بود نگاه م وتیو با حرص به ال دیکشیشده بودن م

و تسا هم  نمارتیجک، شاه ن،ی. بنجامهبش رشیگیببره که پ ادیمن باعث شد از  یایردرگی اما بود؛ کرده شک
 :و آهسته گفتم دمیبودن. لئو رو کنار کش ستادهیسرش ا یهمراه ما باال

 .. آروم باشیخودت رو سرزنش کن ستین یازین -

دست  لعنتی کاغذ رو فراموش کردم. اگه اون یزیچ نیچن شهنمی باورم. بره لو هاموننقشه یبود همه کینزد -
 ؟یچ میدیفهمیو ما نم افتادیلرد م

 .لبش نشوند یگوشه یشخندیر نوشت،می که طورو همون دیشنیصدامون رو م وتیال

 نه؟ مگه نرفته، لو هم هامونلئو. نقشه فتادهین یاالن که اتفاق -

 :گفت وتیتموم نشده بود که ال امیدلدار هنوز

 .تموم شد -

 یموندم و وقت نمارتیشاه دییمنتظر تأ یشد. کم یرو از دستش گرفت و مشغول بررس کاغذکهیت نمارتیشاه
 :کرد، خطاب به سرباز پشت سرش گفتم دییرو تأ اتشیمحتو

 .دشیببر -

 :درخت بلندش کردن، رو به لئو گفت یکنده یسربازا بازوش رو گرفتن و از رو یوقت

 !ناراحت نباش یلیشکسته. خ قیکه ال یهست ایـرومزاده*لئو... باور کن تو حـ -

 .نفرت نگاهش کردم با
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. چند قدم که جلو رفتن دیازش نداشتم. سرخوشانه خند تیموقع نیا یرو اون هم تو یحرف نیانتظار چن واقعا  
 :گفتم

 .نیصبر کن لحظههی -

 :بهش زمزمه کردم رهیداشت. خ یفیرو باهاش به حداقل رسوندم. چه نگاه کث امفاصله

 یبیتا آس کنهیم تیلرد پشتته و ازت حما یکنیر م. اگه فککشهیانتظارت رو نم یخوب یندهیباور کن اصال  آ -
. یکمتر از اون براش ارزش دار یلیرو کشت! تو خ کشیاز افراد درجه  یکی. اون یبهت نرسه، سخت در اشتباه

 !کنمیچشمات کبابش م یجلو و کشمیم رونیزبونت رو از حلقت ب حرفت،نای خاطرمطمئن باش به

کردم و ترس رو تو چشماش خوندم. عقب رفتم تا سربازا ببرنش. چندلحظه  انیب تیآخر رو با عصبان جمالت
. کردم تماشا رو رفتنش و فروافتادن هامگرفته. شونه شیراه درختا رو در پ دمیکه د دمیبعد به طرف لئو چرخ

 .نداشت یقشنگ یگذشته اصال   لئو. کنه آروم رو خودش بتونه تا باشه تنها بود بهتر

 .نمببی شده برآبنقش اشنقشه فهمهیم یلرد رو وقت یافهیق دوست داشتم چقدر

*** 

 کل یدانا

سرش رو  یکم یشد. وقت رایگرمش رو پذ یـوسه*لرد رو پشت گوشش برد و بـ حالتیروشن و ب یموها تریپ
 :عقب برد گفت

 عشق من؟ هیچ یبرا داشتنیدوست ییرایپذ نیا -

 :برد شیباز کرد و سرش رو پرو از هم  رنگشرهیلباس ت هایدکمه لرد

 داره؟ یتیاهم -

 :زد و گفت یپوزخند تریپ

 !خوانینم لدلی کردناطاعت برای آموزدست یوونایالبته که نداره، ح -

 :لرد نشست، به چشماش زل زد و گفت هایـب*بر لـ ایثانهیخب لبخند

 !انتخابت کردم نیهم ی! براتیپ یهست یباهوشیلیخ وونیتو ح -

حواس هردو رو پرت  کالغی زدنقارقار و بال صدای موقعـلقه کرد و جلو رفت. همون*تش رو دورش حـدس تریپ
اتاق نشست. لرد با  یچوب زیم یسروصداکنان رو دیاومد. کالغ سف نییکرد. لرد سرش رو برگردوند و از تخت پا

 .دپرنده جدا کرد و مشغول خوندن ش یکاغذ طومارشده رو از پا سردیخون

 رهیبه لرد خ تفاوتیب ایگشادشده و چهره یقهیتخت کرده بود و با  یخودش رو گاههیکه ساعدش رو تک تریپ
 :تخت برداشت و به سمت اون رفت روی دادنمونده بود، دست از لم

 افتاده؟ یاتفاق -
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 :به کاغذ گفت رهیو لبخندزنان، خ دیرو باال کش ابروهاش

 !جون سالم به در برده... ادیداره ازش خوشم م جوراییهی -

 !را؟یساف -

 :دیدندوناش غر یو از ال دیکوب تریپ ینهیکاغذ رو به س دفعههی

 !دمیگوش م مصرفایچرا به حرف شما ب دونمی! نمتریتو پ شنهادیاز پ نمیا -

 :عقب رفت و متعجب گفت یقدم تریپ

 !چطور ممکنه؟ -

 :لب گفت رزی و شد کمربهدست لرد

 .میرنگی کمشدست نیا از شتریبهتره ب -

 :به صدا دراومدن در لبخندش دوباره جون گرفت و ادامه داد با

 .داخل دراک ایطرفه. ب یبا ک کنهیاونم بهتر درک م طورینیا -

 :وارد شد و گفت دراک

 .از طرف ماست وتیال دهیداده، فهم غامیبهمون پ رایساف -

 :تکون داد یررو به سمتش گرفت. لرد درحال خوندنش س کاغذیکهیت

 !رفتسرمی مواقعا  داشت حوصله گهید -

 :کرد و ادامه داد یمکث

 .وقتشه گهید م،یکنیاژدهاها رو آماده م -

 .هم لباسش رو مرتب کرد و همراه دراک دنبالش رفتن تریرو گفت و از اتاق خارج شد. پ نیا

خنجرش رو دوباره  گهید یلرد و اون دوتا دنیبا د کرد،یم زیرو با خنجرش ت چوبیکهیسر ت یبا کالفگ نیکاتر
 .انداخت. از سر جاش بلند شد تا به لرد احترام بذاره یفرو برد و چوب رو کنار شیغالف چرم یتو

 .کرده بود ایکتوریو یتو شیشگیغروب آفتاب آسمون رو قرمزتر از حالت هم نور

 در چه حالن؟ -

 :جواب داد یحوصلگیبا ب نیکاتر

 .کننیستراحت مکه دارن ا هیمدت -

 .در رو باز کن -
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 زدهغالف هایبالغ با پوزه اژدهای و نسبتا  بلند پشت سرش رو باز کرد. سه یدستورش رو اجرا کرد در چوب نیکاتر
 دنشنی با اژدهاها. بودن زده چمباتمه بود کرده شونکه احاطه واریرهیو دا نیشده وسط حصار چوب روزنجیغل و
 .دنیباز کردن و غرلرد چشماشون رو  یبو

 !داغ لطفا   کمهی... نیبه من بده کاتر رتویشمش -

در عرض چندلحظه گداخته و ملتهب شد. لرد بعد از گرفتن  اشغهیو ت دیکش رونیرو ب رشیشمش نیکاتر
 .جلو رفت ریشمش

دزنان جلو غرش کردن. و لرد لبخن زیدآمیآزاردهنده برخاستن و تهد یرایو با وجود زنج سختیبه تاشونهرسه
بدنشون  پوست شدنبلند و دردآلود اژدهاها و شکافته یکرد. صدا وتاررهیرو در برابر چشماشون ت ایرفت و دن

 .ریتوسط شمش

*** 

. لرد زدنمی نفسو خسته نفس نیبا اژدهاها، خون یریو دراک از شدت درگ تریپ ن،یشده بود. کاتر ترکیتار هوا
ترسناک  یکه اطرافشون رو گرفته بود کم خونی همه که با وجود اون کردیرو زمزمه م یشعر فشیظر یبا صدا

 :اژدها رفت نتری. به سمت بزرگاومدمی نظربه

 به گوش رسدی... مشیپا یصدا -

 رودیو آهسته راه م آرام

 شنومیرا م شیصدا

 :داد ادامه رو اشاژدها فرو برد و زمزمه ضیعر ینهیس یرو محکم تو ریشمش سر

 مرگ را یصدا شنومیم -

 به تو شودیم کینزد

رو  نشیفرو کرد و چندلحظه بعد قلب درشت و خون اشنهیس یرو تو اشدادهرشکلییتغ یرفت و پنجه جلوتر
 :و آهسته گفت دیمتعجب اخم درهم کش نی. کاتردیکش رونیب

 !بهشون تا رام بشن؟ مینفر رو بد هیمگه قرار نبود خون  -

 :آهسته جواب داد یبا همون صدا دراک

 .کرد دایپ گهیراه د هی -

 به تو شودیم کی: نزدلرد

 !خونت را نوشدیم و
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 اشصورت و چونه یرو رهیدهنش فشرد. قطرات سرخ و ت یحرف قلب رو باال گرفت و خونش رو تو نیاز ا بعد
دوباره  کهیو درحال انداخت ی. کارش که تموم شد، قلب رو کناردرسی هاشرفت تا به لباس نییو آروم پا دچکی
 .رفت یسراغ بعد خوند،می اول از شعرو اون

 :گفت نیشده بود، جلو اومد و خطاب به کاتر یسرتاپا خون کهیبعد، درحال یمدت

 .به خاکستر بشن لتبدی تا بسوزون رو شونهمه -

 :دیک پرس. سپس رو به درادیکش شآتی به رو تادستش جسد هرسه هی یبا اشاره نیرفت، کاتر یوقت

 داره؟ ایچه نقشه -

 .کشهیانتظارش رو م یروحشم خبر نداره چ راینداره! فقط مطمئنم ساف یجانیه گهیاگه بگم که د -

*** 

 رایساف

 نیتمر نیتا باهاشون حرف بزنم. زم رفتمیبودن و من م ستادهیا زدایارتشم جمع شده بودن، تموم ا یهمه
بهشون  دی. باکردنیهم منتظر نگاهم م شخدمتای. پادیز یلیعدادشون خسربازا حاال پر و شلوغ شده بود، و ت

 .گفتیکه بهشون اعتماد دارم. تسا درست م گفتمیم

شکمم  ی. دستم رو آهسته رونمشونیبب تونستمیکه ساخته بودن باال رفتم، حاال بهتر م یچوب یسکو هایپله از
 :بلند آغاز کردم یو با صدا دمیکش یقیفس عم! نچنیپمی هم به هامروده کردمیگذاشتم، احساس م

براتون  نجایتحمل ا یکه گاه دونمی. مستیشماها ن یبرا ی... شامل خاطرات خوبگاهقرار نیکه ا دونمیم -
 نیاگه سخت بتون دیحسا به گردن منه. شما حق دار نیا یکه همه دونمیترسناک بوده و م حتی و فرساطاقت

نداشت هرگز  نیقی طلسم جسمم از اون نشداگه فرمانده لئو به پاک دی. مطمئن باشنیدوباره به من اعتماد کن
شما فروگذار  یبرا تالشیچیدارم و از ه مانای تکتونبه تک رام،ی. حاال من همون سافگردوندیحلقه رو به من برنم

 .کنمینم

 .هنوز ساکت بودن همه

از سربازش انتظار  تونهیم یزمان فرماندههی نکهیا کرد؛یم یورادآیجمله رو به برادرم اسکات  هی شهیپدرم هم -
 ریکه شمش مینفر نیجنگ و خطر بذاره. پس من اول دونیم یداشته باشه که اول خودش پا تو یجنگ و فداکار

 ایدن یو حت نتونیسرزم یمن، بلکه برا یا. شما نه بر دیکنیو مطمئنم شما هم تموم تالشتون رو م کشهیم
رو به مردم  تیتا آرامش و امن دیکنی. شماها مبارزه مموننیکارتون در امان م نیکه با ا یفرزندان ی. برادیجنگیم

 ...جنگهیاما ارتش لرد م د؛برگردونی هاتونو خونه

 :ادامه دادم یزیلحن تمسخرآم با

 .تمتعلق به ماس ،یروزیکه پ دیجز اطاعت دستورات لرد نداره! پس شک نکن ایچون چاره -

 :دیکش ادیرو باال برد و فر رشیجلو اومد، شمش قدمی حرفم شدنبا تموم ویآنتون
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 !رایزنده باد ملکه ساف -

 :به دنبالش تکرار کرد تیجمع

 !رایزنده باد ملکه ساف -

 .همه دوباره و دوباره تکرار کردن و

 گهیلبخند بزنم. انگار حاال دکردم فقط  یشدم؛ اما سع احساساتی شدتسربازا به یراستش رو بگم، از صدا اگه
 .رمیسرم رو باال بگ شاهکیفردر یجلو تونستمیم

*** 

 کل یدانا

ارتش به راه  دمدهی. فردا سپدیکشیرو دستمال م یدنینوش هایبشکه ،یچادر یبا اضطراب و عجله تو سیویم
 یشدهاز چوب کنده ایگوشهچرک به  دِ ی. دستمال سفگرفتیم ایلیخواب رو از چشم خ دیشا فکرنیو ا افتادیم
 :. چندبار پشت هم زمزمه کرددنیلرزیبرش داشت. دستاش م عیکرد و افتاد. خم شد و سر رگی هااز بشکه یکی

 ...فتهینم یاتفاق شه،ینم یزیچ -

-  ِ  ؟یحالت خوبه م

 ایشدهل. با لحن کنتر کنهیکه با سوءظن تماشاش م دیدرگاه چادر د یرو تو لیو دن دیبه عقب چرخ عیسر
 :جواب داد

 !بله، خوبم یعنیقربان... شما...  -

ظرفش رو پر کرد. چندجرعه  ییباال هایاز بشکه یکی سازدست ریبه دست جلو رفت و از ش یچوب وانیل لیدن
 :دیلرزونش انداخت و پرس یبه دستا یبرگشت. نگاه کوتاه سیویو به طرف م دینوش

 ؟یمطمئن -

خورد.  ایگهید یجرعه لدنی. کرد ترشو مثال  صاف دیکش نییش رو با دست پادامن یرو دیسف شبندیپ سیویم
 :انداخت و سپس گفت ینیاز طعم تندش به ب ینیقورتش داد. چ دفعههیدهنش رو پر کرد و 

 ؟یفردا نگران یبرا -

 !ندارم یمن فقط... احساس خوب -

 :گفت ـذت*لـو با دینوش گهید ایسرش رو تکون داد و جرعه لیدن

 !هیعال یدنینوش نی... ایلعنت یوا -

 .کرد نگاهش و آورد باال رو اشفروافتاده شهیهم یآهسته چشما سیوی. مدیآخر رو هم سر کش یجرعه

 .دهینم رییتغ ویزیتو چ ینگران یول ؛یمِ  هیعیطب یلیخ نیا -
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 :شد ترکیگذاشت و بهش نزد ایرو گوشه شیچوب وانیل

 یحلقه یعالوههمراه ما هستن، به زدایا ی. همهمیقدرتمند یلی. ما خیباشمضطرب  یزیاز چ ستین ازین -
 .ییجادو

 .کرد دیآخرش تأک یجمله یرو

 .دهیاما پدرم اجازه نم ام؛یهمراهتون ب خوامیمنم م -

 .شینیکه دلت بخواد بب ستین ییجنگ اصال  جا دونیپدرت حق داره. م -

 :کرد خکوبشیسر جا م سیویبره که حرف م خواست

 .تو باشم شیتا پ امیب خوامیمن م -

شد.  رهی. برگشت و متعجب بهش خدیرس لیبه گوش دن شههمی از تربلندتر و محکم یلیکوبش قلبش خ یصدا
که جسارت چشماش  یبشنوه. دختر رزیبهو سر یخجالت شهیهم دخترنیرو از ا ایجمله نیچن شدیباورش نم

که هرآن امکان  دیکوبیم چنانکرد. قلبش  رییافتاد و لحنش تغ نییاره پاو دوب دیاز چندلحظه طول نکش شتریب
 .ستهیداشت با

 .نه ای نیگردیسالم برم نمیو بب نمیمنتظر بش تونمینم -

 :صداش زد زدهرتیح لیدن

 !...یمِ  -

 :خودش جمع کنه یجسارت رو تو نی. مطمئن نبود دوباره بتونه ادیحرفش رو بر اما

تونه احساس  ی... نمنیاما ا ن؛یو به من نگاه کن نیدست بکش رایاز بانو ساف نیتونی.. نم.دونمی: مسیویم
 ...بده، که من رییمنو... تغ

 :گفت یجد یو پس از مکث دیبه گردنش کش یدست لیدن

 !دستوره هی نیا ،یایب یتونینم -

 :گفت عیجش سرمشتش فشرد و قبل از خرو یگرفت. دختر دامنش رو محکم تو شیرفتن رو پ راه

 .که منتظرتون بمونم ستی... برام... راحت ننیکه سالم برگرد نیقول بد دیبا یول کنم؛یدستورتون رو اطاعت م -

رو نسبت  یحس نیرفت. براش قابل هضم نبود. اون چطور تونسته بود چن رونیراه خروج رو ادامه داد و ب لیدن
ِ  دایبهش پ  فراتر رفت؟ یاز دوست یکنه؟ ک

*** 

 رایفسا
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. امشب، شب آخر بود. هالل شدنیم کیکه از دوردست نزد دمیدیرو م ییصافِ صاف بود؛ اما ابرا آسمون
 .دادیم دیام دیشا ای زدیماه بهم لبخند م یمهین

لرد قلبم رو به تپش  یتا قولم رو به سرانجام برسونم. چهره دیجنگیوجودم م یاز جنگ نداشتم. همه ترسیچیه
از اون  ترفیصداش ضع «؟یبا لرد دار یچه فرق ،یاگه تو هم بُکُش» گفتیسرم م یتو یفیضع یاانداخت. صد

که  کارایی و خودم خاطرنه به د؛یچشم پوش شدیکنه. گناهانش قابل بخشش نبودن. نم رمیبود که بتونه درگ
شده و خودش رو « لرد»که  یلدلیشده، به هر کارنیکه وادار به ا یلی. به هردلهبقی خاطربا من کرد، بلکه به

 !ستوونهدیهیرو انجام بده. اون  ییتایجنا نیکرده، حق نداشت چن یمعرف طورینیا

 در حقش کرده بودن؟ یایچه بد چارهیب مردم

 .کردنمی پنهان رو اشاز سمت من بود، گذشته یرو به اطراف تکون دادم. اگه اون به دنبال رحم و عطوفت سرم

رو سر جاش گذاشت و به طرف درختا رفت.  کلیما یافتاد. سطل غذا لیو نگاهم به دن دمیکش یقیعم نفس
 !بود گهیچندتا حالت د دونمینم د،یو... شا یو عصبان جیمتعجب و گ کمهی اشافهیق

 !ی. چه دختر شجاعدمیصورتش رو برام فاش کرد. ناباورانه خند بیعج حالتنیا لیدل زودیلیحلقه خ البته

 :به طرفش رفتم و صداش زدم نهسیبهدست

 !یدن -

 شیشگیمزخرف هم یالیخبی همون به و شد محو اشو به سمتم برگشت. اون مخلوط حاالت چهره ستادیا
 :برگشت

 به سرت زده؟ یخوابی... امشبم بیه -

 .سر جاش بود یلخی حالم شب اون جوراییهیدادم،  طنتیرو با ش جوابش

 رو از دست بدم؟ هاییصحنه نیچن دن،یبا خواب تونمیچطور م -

 ؟ایچه صحنه -

 :دیموهاش کش یتو یدست د،یسکوتم رو د ینگفتم. وقت یزیسرم رو کج کردم و چ یهاندرسفینگاه عاقل با

 ...اون نیبب -

 :حرفش رو قطع کردم ایرفتم و با لحن دوستانه جلو

 .و ندارهشجاعت گفتن حرف دلش ر ی! بهش فرصت بده، هر دخترینگو دن یزیچ -

 :شد و گفت رهیبهم خ یفرو افتادن. با لبخند کج هاششونه

 ...یمنو مراعات کن ی... فقط گاهیخوب بود اگه گاه یلیخ -

 .بهش چشم دوختم زآمیاستفهام
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 ؟یدیرو نفهم نی. تو واقعا  اکنمیفرصت بدم؟ من هنوزم به تو فکر م هیبهش  -

 :سرم رو به اطراف تکون دادم یکالفگ با

 !بس کن یدن -

 ؟یدیم تیاهم انتیبرات مهمه، به قلب اطراف جنگنای و انتقام که قدراون -

 :کردم و جواب دادم یاخم

 !یدرک کن یتونی... باالخره منایا یبعد از همه کردمیفکر م ؟یگیم یدار ی. چدمیالبته که م -

 ؟یدونمی مقصر شب اون یتو هنوزم منو برا -

 ...لیدن دونمینمتو رو مقصر  گهیمن د -

 ؟ینداشت یرو که دار ییزایاز چ کدومچیاالن ه افتادنمی اتفاقا که اگه اون یکنیفکر نم طورینیچرا ا -

 :رو باالتر برد صداش

 ؟یکنیمنو انتخاب نم وقتچیچرا ه ؟یزنیچرا منو پس م -

 :صداش زدم معترضانه

 !لیدن -

 :اون همچنان ادامه داد اما

 ...... چرایدیم تیکه به اون اهم جوریاون شناسم،می لئو به رو کردنتمن طرز نگاه -

 :گفتم کردیم انیو ب دیچیکه پشت سر هم م ییاز حرفا حوصلهیب

 ؟یبشنو یخوایکه م هیزچیهمون نیچون عاشقشم! ا -

 :مات شد. با همون لحن ادامه دادم شیعصبان صورت

 نیچن تونمیمن نم ؟یشیت تکرارش کنم. چرا خودت متوجه نمصدبار برا تونمی! نمیتمومش کن دن گهید -
 !قرار نده تاموقعینیا یمنو تو قدرنیا کنمیرو نسبت به تو داشته باشم. خواهش م یاحساس

کنم. احساس  ترشمیشوک حرفم رو مال یکم شتریبا جمالت ب کردی. سکوتش انگار وادارم مدیتپیمحکم م قلبم
 .برام نذاشت ایچاره گهید یدلش رو بشکنم؛ ول خواستمیداشتم. نم یبد

 !لدنی جزالبته همه به صه؛یراحت قابل تشخ یلیخ کردممی فکر خودم شد؟ متوجه کردنفقط با نگاه شدینم چرا

 .کرد متوقفم نماشو دندون عیباز کردم تا به حرفام ادامه بدم؛ اما لبخند وس دهن

 ؟یدونستیگه. مبزر  دکلیهیباالخره! به زبون آوردنش  -

 :دمیپرس سردرگم
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 !؟یچ -

 :رو باال انداخت و گفت هاششونه

 .وقتش بود گهید -

 .صورتم از هم باز شد انقباضات

 !یرو کرد کارنی... اوه، از عمد ایعنیمنظورت...  -

 :به خودش گرفت. با کلمات مؤک د و شمرده گفتم روزمندانهیپ ایافهیرو صاف کرد و ق اشنهیس

 !یدن ییبه تمام معنا عوضیهیعا  تو واق -

 هاینمونده بود بدنش رو به قطعه یزیبعدش چ یکرد و با جمله ترکیاومد و سرش رو به گوشم نزد جلو
 .کنم لیتبد ینامساو

 .یاطرافت رو درست درک کن یتونیهم نم یبا حواس قو یحت ،یشیم زدهجانیه یوقت -

 :رفت و به باال اشاره کرد عقب

 .ریخشب به -

محو ازش  یهسایهیاما جز  دم؛یرو شن ایپرنده زدنبال یباال رو نگاه کردم، صدا یجیرو گفت و رفت. با گ نیا
راحت بهم رودَست  قدرنیا شدیرو تماشا کردم. باورم نم لی. موهام رو پشت گوشم زدم و رفتن دندمیند یزیچ

 .زده باشه

 کسی چه. کردم نگاهش زدهخجالت یاومد. کم رونیدرخت باز پشت  اششدهرنگییبراق طال یبا چشما لئو
 !یبلند نیاعتراف کرده بود؟ به هم طورینیاز من ا ریغ

 :زدم و آروم گفتم یخجل لبخند

 ؟یبود نجای! تو ایه -

 :اومد جلو و نشست هاشـب*به لـ ییبایز لبخند

 اده؟یز دننوشی خاطربه ایمن امشب به مشکل برخوردن  یگوشا -

 :گذاشت امگـونه یش رو رودست هی

 توهم زده بودم؟ -

 :گفتم اومدیباال نم جورهچیکه ه یی. با صدادمیو لبم رو گز دمیخند

 .ینوشینم ادیز وقتچیتو ه -

از  دینه. با ای کنمیم یاعتراف نیهرگز چن ایکه آ دونستمیو دستاش داغِ داغ بود. اصال  نم زدیبرق م چشماش
 .میروز فرصت داشت یبود؛ اما تا روشن ریامشبم د ی! حتدونمینم کردم،یسکوت م یتا ک بودم؟یممنون م لیدن
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 :دمپرسی گرفتن رنگ هامگونه دونستمیم کهیدرحال

 ؟یدیرو شن زچیهمه -

 :به سؤالم گفت توجهیرو از صورتم کنار زد و ب موهام

 .بگو گهید بارهی -

 به صعود مثل احساساتم لحظه. اونشپی چندلحظه از ترمب یاما کم کردم؛یرو حس م یصداش خوشحال یتو
احساس  یبود تا بغض کنم، گرچه جلو ینامحسوس لحن کاف رییتغ نیکوه اوج گرفته بود و هم نیبلندتر یقله

 :گرفتیرو نم میخوشحال

چرا  فهممینابودم کنه. حاال م تونهیکه م ییتا جا خواستمی طلسم لئو! اون گفتمیزودتر بهت م کاشیا -
 .ببرم نیتو رو از ب خواستمیاز همه م شتریب

 :دیکرد و پرس ایخندهتک

 ؟یکنیم هیچرا گر -

 :شده بودن، لبخندزنان سرم رو تکون دادم یقات احساساتم

 .کنم کاریچ دیبا دونمینم دونم،ینم -

 :کرد زمزمه

 .یانجام بد کاراییهی یتونیم -

 .گذاشتم هاششونه یعد دستام رو رورو با سرانگشتش گرفت. سا اشکم

 ؟یمثل چ -

 دست کردنـلقه*رو برداشتم. با حـ نمونیب یفاصله شد،یکه از لـبم پاک نم یکردم و با لبخند ی. مکثدیخند
 .کرد تردورم، من رو مشتاق اشگهدی

 .خوب بود زچیهم همه شدمیکشته م جنگنیا یاگه تو یخوب بود. حت زچیهمه لحظهاون

*** 

*** 

 کل یدانا

قرار  نیکوهستان و جنگل بود حرکت کرد. دشت بزرگ ساب نیکه ب یروز بعد ارتش به سمت دشت بزرگ صبح
طول  روزهیاز  شتری. باومدنیو جلو م دنیچرخیسرشون م یبزرگ باال اژدهایبزرگ باشه. سه یبود شاهد جنگ

 .بود برسن هکرد نیمع رایسافکه  یجنگل رو پشت سر بذارن و به دشت سرد یتا درختا دیکش

 .شدینم دهید کسچیه
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 :بودن گفت ستادهیصف ا یکه جلو هاییخطاب به فرمانده رایفرود اژدهاها ارتش متوقف شد. ساف با

 .رسنیدارن م -

 !بزرگه یلیخ لشکرهیاوه اوه!  -

 .شده بود رهیبهش خ یکه ناتال دیچرخ یهمه به همون سمت نگاه

 یغرش اژدها یشد و جلو اومد. صدا انینما ادهیسواره و پ یاز سربازا یست خط بلندبعد از دورد چندلحظه
 یبه لرزه افتاد. صدا نیفرود اومدن که زم یو دراک طور نیلرد آسمون رو شکافت و همراه کاتر رنگرهیهولناک و ت

 :لرد بلند و رسا بود

 !یرو با خودت آورد تریارتش بزرگ دفعهنیکه ا نمیبیم -

 :گفت یزیرآمیبا لحن تحق رایزدن. ساف شخندیو دراک ر تریپ

 !نهیبیرو م ایدن نیکه چشمات ا هیروز نیدرسته سلنا! خوب تماشا کن؛ چون آخر -

 :گفت سردشبا حفظ لحن خون رایاز اداشدن اسمش توسط ساف نیخشمگ لرد

دشت  نیچرا ا دونمیر نکن نمجنگل درستش کردن؟ فک یدرختا هایشهیکه ر نیزم یرو یقیاوه! با شکاف عم -
 !جنگل کی. درست نزدیرو انتخاب کرد

 :داد ادامه. بود زدههمه بهت یافهیق

 آرتور؟ یکنیفکر نم طورنینبود. تو ا یخوب یدهی! کشتنش افیتام تنگ شده، چه ح یدلم برا -

 :دیپرس تیبا جد لئو

 ؟یدونیم نویچطور ا -

 !هنشدنیانگشتم فراموش رزی هاتحس لمس رودهخوشحالم لئونارد.  دنتیچقدر از د -

 :نگران زمزمه کرد یناتال

 !رفته؟ لو هاموننقشه -

 :تکرار کرد لئو

 ؟یدونستیاز کجا م -

 !ی: اوه لعنتلیدن

 :گفت یخم کرد و با لحن قبل یسرش رو کم لرد

 ؟یسؤال بپرسازم  یتونیم یکنیلئونارد، چطور فکر م یستنی منم به کردننگاه قیال یتو حت -
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 یدیو با ناام «انتکاره؟یخ ی... ک؟یک ؟یک ؟یک»ذهنش گفت  یچشماش رو محکم به هم فشار داد و تو رایساف
 .کردینم افتیدر جوابیچیه

شروع کن دخترکوچولو! نشونم  ایب [دیبلند خند]! ریاحتمالش هست که تموم سربازات جاسوس من باشن ساف -
 !یتو چنته دار یبده چ

 .کرد پسش بزنه یشد و سع ریو به جلو نگاه کرد. ترس به وجودش سراز دیکش یقیعم نفس

 «!کنم زونیآو ایکتوریو یمن قسم خوردم سرت رو از دروازه»: رایساف

 !مُرد یتو امروز خواه -

ارتش رها شده بودن  نیب یکماندارا یکه از چله یادیز یگداخته یرایدستش رو تو هوا تکون داد و ت بالفاصله
 یفایرد یسربازا شدن،یم یدرست جلوشون خنث رایو دراک که ت نیکاتر تر،یاز لرد، پ ریه آسمون پرواز کرد. غب

مثل  قا  یقبل، دق سربازای از دوبرابر و تربزرگ اینگذشت که دسته یزیافتادن؛ اما چ نیاول کشته شدن و به زم
 .به جلو گذاشتن یشدن و قدم داریناگهان پد ایقبل

 .نبودن ایگهیهرنوع سرباز د ایجادوگر  اید. اونا انسان بو اشتباه

 !ستنین یواقع کدومچیصف اولش ه ینداره، سربازا ایدهیفا یراندازی: اونا بدل هستن! تیناتال

 :مغزش فرو رفت یخنجر تو یغهیلرد مثل ت یصدا

 !یمنو باهاش شکست بد یتونیکه م هیزیچ نیآخر ریت را،یباشه ساف ادتی -

 !انطورینیاولش ا فیرد یسربازا نیهم یبرا م؛یدار راندازیکه ت دونستهیاون م :لیدن

 ن؟ای. آمادهمیبد ریینقشه رو تغ می: مجبوررایساف

 .تکون دادن و سپس اژدهاها به هوا پرواز کردن یسر یهمگ

*** 

 رایساف

 .دمیشنمی طرفاز همه ایو آزاردهنده زیو سوت ر اومدمی دورتر هااطرافم انگار از فرسنگ یصداها

اسکات  ننشیدل یتای! حماطورنیدرهمش رو هم هم شهیهم یپاپا رو هرگز فراموش نکردم، اخما یایرگیسخت
 رونیب یمحوطه یتو یمام یکودکانه یایاژدهام رو آموزش بدم. و باز دیبده چطور با ادیبهم  خواستیم یوقت

 .شدنیچشمام رد م جلوی از شونخونه، همه

بهم خورد که من رو از  یشد و چ یچ دمنفهمی. افتادم هاخاطرهاون ادیبه  تموقعی اون یچرا تو دونستمینم
 .انداخت نییپا ایگردن ناد یرو

 جاهایبعض شدیم یبود؛ ول ی. آسمون خاکسترکردنیم تیرو هدا دیخورش یجهت تابش پرتوها ایپنبه یابرا
 .زدممی وپادست وهوانیزم نی. بختنیریرم به باال منور آفتاب رو حس کرد. موهام از کنار س



 

 
515 

سرم  یباال ای. نادخوردمی تکون بدنم طرفپرنده دو یشده و کش اومده بودن. شنلم مثل باال یطوالن هالحظه
برداشت.  زیکه به سمتم خ دمیزشت لرد رو د ی. اژدهاگرفتینور رو م هایاشعه یهم جلو یو گاه زدیبال م
 .کشتن دشمناش یسرخ بود و تشنهلرد  یچشما

داغ و  هایلرد دهن باز کرد و شعله یکه اژدها دمیدیچقدر فاصله داشتم؛ اما م نیبا برخورد با زم دونستمینم
 موقعصورتم گرفتم و همون ی. دستم رو جلواومدیشده بود به سمتم م نیتزئ اهیس یدرخشانش که با دوده

 .و حلقه برام مهارشون کرد دینرس هماژدها ب هایبند اومد؛ اما شعلهشدم. نفسم  دهیکوب نزمی به محکم

دستم  یکردم. با درد رو داپی نجات موجود فروزان اون شیآت ریو من از ز دیلرد کوب یبه اژدها یمحکم یتنه ایناد
. از شکاف افتادمی اتفاق ترترسناک زچیهمه نییپا نیکردم بلند شم. به دوروبرم نگاه کردم. ا یو سع دمیغلت
و حرارت  زدیباال م یدیساخته بودن دود سف درختابزرگ  یشهیبه کمک هم و با ر عتیطب یزدایکه ا یقیعم

 .دادیدرونش رو نشون م

 ریساخت و جلو فرستاد؛ اما هنوز مس نیزم یرو رو یخی هایغهیکه ت دمیرو د افزاراخیاز  یکی گهیطرف د در
 .از پشت بهش ضربه زد و کارش رو ناتموم گذاشت یرباز انساننکرده بود که س یرو ط یادیز

 لرد؟ ای میما جلو بود افتاد؟یم یاتفاق چه

 :دمیرو شن یادیفر یصدا

 !پشت سرت -

حلقه جلو  یرویرو با ن دهیبه هدف نرس یِ خی هایغهتیاون یآن متصمیهیبود؛ فقط تو  یک یصدا دمینفهم یحت
و شکم  نهیس خ،ی دیو سف زیت یکردم به پشت سرم. بلورا تشیش دادم و هداتا ارتفاع چندبرابر رشد دم،یکش
 .سر خورد خای یرو ظشیکه پشت سرم بودو از هم شکافت. خون غل یکس

 !االن مرد نیهم ا،یکتوریو عهدی! پسر پرافتخار و ولتریبود. شوکه شدم. پ تری. پدمدی رو اشچهره تازه

و  ستادمینفسش رو به تماشا ا نی. آخرکنهیرو تحمل م یادیدرد ز دونستمی!دهنش باز مونده بود. مکشتمش
و لرد  تریپ ی. اژدهارمیوحشتناک اژدهاها باعث شد سرم رو باال بگ ادی. فردمیکش رونیرو از غالف ب رمیشمش

 .نبا مرگش هردوتاشون سردرگم شده بود البود و حا دهیرو نوش تریلرد خون پ ی. اژدهاکردنیحرکت م واروانهید

 تونستممی راحت حلقه خاطردشمن رفتم. به یبه سمت سربازا ادزنانیرو باال بردم و فر رمیزدم و شمش یلبخند
 یدادم و ضربه یجاخال مییجلو ریشمش یاز ضربه نیهم یبرا هیبدم کدوم سرباز بدله و کدوم اصل صیتشخ

 .که پشت سرش بود یاون ینهیمحکمم رو فرو کردم تو س

رو  یری. شمشکردیبرخورد م رحمانهیب یلیخ دنیجنگ یتو گائلیبرد. ا ورشی تریپ اژدهای طرف به االباون یناتال
 ضعفلرد پرتاب کردم. نقطه یحلقه، به طرف اژدها یروین یبرداشتم و با تموم قدرت، به عالوه نیزم یاز رو
 پا از بالفاصله و نشست اجدرست همون ریوسط گلوش. شمش قا  ی. دقدونستمیرو خوب م هکری موجوداون

 .و سقوط کرد دیچپی خودش دور چندبار. انداختش

 :از پشت سرم گفت ییبه جلو برداشتم که صدا یزدم قدم نیلرد رو هم زم نکهیاز ا خوشحال
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 باشه؟ یآسون نیقراره به ا یکنیواقعا  فکر م -

 لرد با زماندستم رو باال بردم و هم هارادیو صورت ترسناک لرد قلبم رو از جا کند. ب دمیسرعت عقب چرخ به
 .بود ترطرفاون چندمتر به من شدنپرتاب وواکنش،کنشنیا یجهیبه سمتش پرت کردم؛ نت یادیزیلیخ یرونی

رو کشتم؛ اما  شونیکیرو بلند کردم و  رمیفرصت استفاده کردن و به طرفم اومدن. زود شمش نیاز ا دوسرباز
صورتم. شاهزاده آرتور  یرو دیشد و خونش پاش یمن خودش زخم جایبودم که به یسرباز بعد یمنتظر ضربه
 .بود. دستم رو گرفت و کمکم کرد بلند شم دهیبه دادم رس

 .زدمیم نفسنفس

 :دی. داد کشختیو ترس رو به جونم ر دیخند لرد

 !نیرو بب ی... جهنم واقعرایساف نیرو بب یجهنم واقع -

اومد و رشد کرد. به اطراف  رونیب یو بلند اهیس یاز پشت کمرش بازوها دفعههیرو از هم باز کرد و  دستاش
 یحالت ممکن چهارنفر رو به قتل رسوند. احساس کردم اصال  براش مهم نبود که سربازا نتریرفت و به خشن
 یاشکاف ترشنییگونه و پا یرو یبودمش. اطراف چشمش و حت دهیند شکلینینه. تا حاال ا ایخودش بودن 

 .دورش قرمز و ملتهب شده بود خنجرهی زخم مثل که بودن اومده وجودبه یقینسبتا  عم

کمرش  توی دوباره بازوها بودم. اون دهیند ترسناکی به اون یزیبود! چ طانیش یشده بودم. اون واقعا  زاده منگ
 رمیشمش نیومد. همراه بنجامبه سمتم ا زیدآمیتهد یموند. با نگاه طوریفرو رفتن؛ اما صورتش همچنان همون

 .میحمله شد یرو باال بردم و آماده

توجه همه رو  با  یقرت که بود بلند قدراون درآورد؛ لرزه به رو جاهمه ییصدا م،یبه طرفش بر میکه خواست نیهم
 .به سمت آسمون جلب کرد

 !بزرگ یخدا

*** 

 کل یدانا

سربازا  یاز برخ یبیعج هایزمزمه ی. صداکردیم کجیآسمون دهن یاز پشت ابرا یموجود میشوم و عظ یهیسا
 :داد زد واروانهیو د یعصب یبرداشت و با لبخند یشتریب های. صورت لرد ترکشدیم دهیشن

 !دیریبم -

 حتی! تربودن بزرگ دهدی حالتابه یاز هرچ ییاومد. اژدها رونیاز پسِ ابرا ب آساییبلندتر شد و جسم غول صدا
تعداد  شیآت جایپوشونده بود باز کرد و به یدیسف یهسای برفکا حضور از داخلش که رو دهنش! اکوه از تربزرگ

رو از پا  ایلیو خ نشستنیم نیبه زم اومدن،یفرود م هاغهتی. کرد پرتاب طرفشونرو به خیبزرگ  هایغهیت یادیز
. تسا دیخندیرد سرخوشانه مناخودآگاه عقب نشستن و دور شدن. ل صحنهنیا دنی. همه با دآوردنیدرم

 :و آرتور رفت رایو به طرف ساف دیبه سرش نخوره، جلو دو یزیتا چ دیدزدیسرش رو م کهیهراسون درحال

 د؟یکن یکار دیتونی... مجنابیعال -
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که منتظر نگاهش  راسافی و اون به خطاب آرتور. بودن شده تراز قبل آشفته تیاطراف کرکننده بود و جمع یصدا
 :گفت کردیم

 .موجود رو ساخته نای افزاراخون خاطرخون هم نداره! حتم دارم به قطرههی یحت یول ه؛یچ نیا دونمینم -

به جز  یکی. گشتیم انتکاریهنوزم دنبال خ رایبود. ساف دهیچ ایهرقسمت از ارتششون برنامه یلرد برا انگار
 !وتیال

 :لبخندزنان به جلو قدم برداشت و بلند گفت لرد

 !مبارزه با توام یبرا یمن آماده ؟یکن کاریچ یخوای... مرایزودباش ساف -

 ترطرفاون ی. لئو کمکردنیدور م شدیم کیرو که بهش نزد یاومدن و هرکس رونیدوباره ب اهشیس یبازوها
گردوند و به گمش کرد. چشم  دفعههی کریغول پ اژدهای اون دارشدنیدر حال مبارزه بود؛ اما با پد نکاتری با

دوباره دهنش رو باز کرد و  الجثهمیعظ موجودبه طرفشون بره،  نکهی. قبل از ادیو تسا و آرتور رو د رایجاش ساف
االن  رایکه ساف دونستیو چندقدم عقب رفت. م دی. سرش رو دزدختیر رونیرو ب نشیسهمگ هایغهیانبوه ت

 .دادیاز سربازاش رو از دست م یشتریو ب شتریتعداد ب د،کر ینم یچقدر خواستار مبارزه با لرده؛ اما اگه کار

انداخت و هردودستش رو به آسمون  نیبه بنجام ی. نگاهدیبه ذهنش رس یفکر نیبنجام شدنکیبا نزد رایساف
هم کمکش کرد.  نیچرخوند، بنجام یهوا دوران یبلند کرد. اتفاق در عرض چندلحظه افتاد، دستاش رو تو

 یکیهم جذب شدن،  سمتبه  نیو بنجام راسافی توسط شدهفرستاده یرویاژدها با ن سفت و سخت هایغهیت
 ستادیروبروش، ا یصحنه دنیبه طرف لرد رفت. لرد با د رایساف یدستا تهدای با و شدن ترشدن، بزرگ و بزرگ

 خای. دیکش دایبه سمتش فرود اومد. دست راستش رو بلند کرد و فر میمستق زدهخی اربزرگیبس یزهنی و اون
 یبرداشت و به سخت زیهوا خ ی. تودیشکل داد و به سمتش دو ریی. لئو تغدنیبه لرد از هم پاش دنیقبل از رس

 :داد زد رایخورد و به سرعت دوباره انسان شد و رو به ساف نیزم یرو یزد. خودش غلت نشیزم

 .شنیدارن کشته م طورینیانجامش بده! سربازا هم رایساف -

 :با اکراه به لرد نگاه کرد که تسا گفت رایبرداشت. ساف نیزم یاز رو یریششد و شم خم

 .میرسیحسابش رو م نییپا نیحق با اونه، ما ا -

 .بلند شد و لئو به طرفش برگشت نیاز زم نیخشمگ لرد

چسبوند  ایاومد و سوارش کرد. پاهاش رو محکم به بدن ناد نییبه دستورش پا ایبه حرف اونا دور شد. ناد رایساف
 :و گفت

 !شو دیدختر خوب، حاال ناپد نیآفر -

رو از دست داده بود،  راسافی کشتن فرصت که لرد اما رفتن؛ هابچه یهیهم به کمک بق نمارتیو شاه جک
سر  نیزم یافتاد و رو گهیدونفر د یاز قبل با حرکت دوتا از بازوهاش تسا رو به هوا پرت کرد. تسا رو تریعصبان
 یکیکه درست کرده بودن افتاد؛ اما اون یداخل شکاف راستهیکه بهشون خورده بود،  ییاز سربازا یکیخورد. 
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و اون رو هم  دیبه شکمش کوب یلرده، بهش حمله کرد؛ لگد محکم یاز سربازا دید یهمراه تسا بلند شد و وقت
 .ذاشتدردآلودش گ یشونه یدستش رو رو هیموند و  رهیداخل شکاف انداخت. به سقوطش خ

 :توجهش رو جلب کرد نیکاتر یصدا

 !شاهزاده یه -

که باعث شد سالح  دنیرو باال بردن و محکم به هم کوب راشونیشمش گهیهمد دنی. به محض ددیعقب چرخ به
 :گفت سالحش دادنازدست یبرا یبدون ناراحت نی. کاترفتهیب نیکاتر

 !یمن یجنگ برا نیا فیاوه آره! تو تنها حر -

 :فتجلو ر  یقدم

 !دهنتو ببند -

به  ینشوند، نگاه یشونیبه پ یتنها اخم نیفرو برد. کاتر نیکاتر ینهیس یرو بلند کرد و تا دسته تو رشیشمش
 اشغهیت کهیو درحال ییبه تنها ریشمش یدسته و زد کنار رو اون ،به دست تسا ایانداخت و با ضربه نییپا

 .افتاد نیزم یکامال  ذوب شده بود رو

 .دنیچپی هم دور سوزاننده و ورمچ تسا رو گرفت. دست تسا سرخ و داغ و دست اون شعله نیکاتر

 .ینابودم کن یفلز ریشمش هیبا  یتونی... نمشترهیب یلیقدرت من از تو و پدرت خ -

 :گفت نشیآتش یبه چشما رهیخ تسا

 !تو اونه فیحر ن،یکاتر ستمیتو من ن فیحر -

 به دوباره و گرفت ترمحکم هم رو دستش زمان. همدیبه صورتش کوب یکمبا دست آزادش مشت مح بالفاصله
از شکمش  میو سرد و ضخ نیبلور ایغهینشون بده، ت العملیبتونه عکس نکهیاز ا شپی. کشوندش خودش طرف

از تنش بلند شه.  ینگر بخار کم شدیسرد و داغ باعث م دمای اختالف. زد خشکش حالت گذشت. به همون
 .ستادیو در آخر قلبش از حرکت ا یوجودش خنث یشدن، گرما اهیت بدنش ستموم ذرا

 :اومد و خطاب به تسا گفت رونیب نیاز پشت سر کاتر لِنکا

 حالتون خوبه؟ -

 .آره خوبم، ممنون -

 .دردناکش رو گرفت یشونه دوباره

با  رایسته شد. سافاون ب یبه اراده رایگوش تموم ارتش ساف ،خراشیاز حد گوش شیب یبلندشدن صدا با
 یکرکننده یاز صدا ییرها ی. اون هم براکردیم جشیو گ دیغریم ایو ناد دیچرخمی موجوداژدهاش دوروبر اون

 .شدمی جاو جابه زدیبال م ایناد
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 دنیچیپیلرد از درد به خودشون م ی. سربازاهیوقت چه کار دونستنیم یفرورفتن؛ ول ینسب یسکوت یتو زدایا
 هابود. تمام فرمانده ی. از گوشا خون جارشدنمی کشته ترراحت طورینای نداشتن، رو صدا ونو تحمل ا

 اومدمی وجودبه نیزم یرو یگردباد بزرگ کارنای با زمانفرستادن. هم رایرو به سمت ساف شونیعیفراطب یروهانی
 .گرفتیو قدرت م

و  دیچیپ یاهیکرد. دور دستاش دود س نیذهنش تحسبه اتفاق درحال وقوع انداخت و در  ینگاه کوتاه نیآدر
 لحظههیکرد. فقط  رشونیدشمن شد و تسخ یجلو رفت. وارد بدن چندنفر از سربازا اهیبه شکل چندحجم س

 !رو بکشن فشونیاستفاده کنن و حر فرصتنیاز ا یخود یالزم بود تا سربازا

 نزمی با اشفاصله گاهی. بشه راحت صدا شرِّ اون داشت از یو سع دیغریکالفه و سرگردون م کرپیغول یاژدها
که  یمضاعف یروهایبا احساس ن رای. سافشدنیچندنفر به هوا پرتاب م ن،یو از برخورد دمش به زم شدیکم م

انداخت.  نییبه پا ی. نگاهکردیآروم حرکت م زچی. بازم همهدیکش یقیزد و نفس عم یپلک اومد،یبه سمتش م
 .دیجنگیم تنههیبود و  زدایا ریدرگ یلرد حساب

گرفت که همه رو از اطرافش  ی. گردباد قدرت ترسناکدیلب زمزمه کرد و هردودستش رو باال کش ریرو ز یوِرد
. کردمی ترهولناک رو اوضاع گردباد قلب از وبرقرعد ی. صدادنیچرخیم خیدور دستاش ذرات  کرد،یپراکنده م

 تریو هوا رو خاکستر شدنیجمع م شتریآسمون ب ی. ابرا توگشتیم رکپیغول یهمچنان دور اژدها ایناد
 ادیبه حرکت دراومد و به سمت اژدها رفت. اژدها فر رایساف ی. بعد از چندلحظه، گردباد با اشارهکردنیم
 نداشت. اژدها ایدهیفا یول فرستاد؛یبه سمتش م یشتریب یروین رای. سافدیرسیبهش نم یبیاما آس د؛یکشیم

 .هم ادبه سمت آسمون اوج گرفت و گردب

پرواز کرد، به سرعت  لیبود رفت. دراک به دنبال دن صیقابل تشخ یکه فقط با حواس قو ییایبه طرف ناد لیدن
رو ناکار کرد و باالخره تونست بهش  کلمای دم هم اژدهاش زمانبه سمتش رفت و از کنارش گذشت و هم

 ایمحکم به ناد اره،یدستش ب هدوباره ب کردیم یسع کهیداد و درحال تعادلش رو از دست کلیبزنه. ما بیآس
از  یریجلوگ یبرا کلیشد و ما یدوباره مرئ ایبه سمتشون فرستاد. ناد ایسوزنده شیو آت دیخورد. دراک چرخ

داغ  شیافتاد و آت ریگ کلیما یکنندهحصار محافظت یتو لیدن د،یچیزد و دور خودش پ یچرخ لیبه دن بیآس
 .رو در بر گرفت کلیجسم ما

 گردبادرو حس کرد، گرچه هنوز با اون نیا کرپیغول یاتفاق قطع شد و اژدها نیبا ا ایناد یکرکننده یصدا
 یبه طرفش رفت. چشما لیسقوط دن دنیتونست تعادلش رو حفظ کنه؛ اما با د رایبود. ساف ریدرگ نسهمگی

 !کنه ستفادها رایساف یرویاز ن تونستیهم م ایزد، حاال ناد یبرق سبز ایخودش و ناد

. ایبه تو ناد سپرمشیم»ذهنش گفت:  یتو رایپرت شد. ساف یبه سمت لیخورد و دن نیبه شدت زم کلیما
کنترلش دست لرده. تنها راه شکستش، شکست  یول کنن؛یم تشی. جادوگرا دارن تقویایاز پسش برم دونمیم

 «!لرده

 .شد، پرواز کرد یدوباره نامرئ نکهیبعد از ا ایو ناد دیپر نییاز روش پا نیزم یکینزد

. دود دیبهش رس راسافی با زماناومد و هم کلمای طرف به دوانکه افتاده بود برخاسته و دوان ییاز جا لیدن
 .شدیازش بلند م
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 .همه دوباره آزاد شد ییشنوا

 تو حالت خوبه؟ ،یدن -

 :زانو زد کلیکنار ما رایبه ساف توجهیباشه؛ اما ب دهید یجد بیآس دیرسینم نظربه

 ؟یکی... مایه -

خون زخماش رو بند آورد و  شیدرون یرونی با و شد کاربهدست عیسر کنه،یهنوز چشماش رو باز م دید یوقت
 لحظههی. کنه کنترل رو موجود اون تونستیم ایبه آسمون انداخت، ناد ینگاه رایبرد. ساف نیدردش رو از ب
 ارادهبی. بود شده ورحمله سمتشونبه  انهیباهاش نداشت و وحش یچندان یک افتاد که فاصلهچشمش به درا

زد. دراک به شدت  ادیادغام شده رو با تمام قوا به سمتش فرستاد و فر جادوهای دستاش رو بلند کرد و همون
 .افتاد نییاژدهاش پا یبه عقب رونده شد و از رو

 د،یزد و به سمتش چرخ یادیلرد رو قطع کرد. لرد فر بیو عج اهیس یاز بازوها یکیبلند به هوا،  پرشهیبا  لئو
به  توجهیب بارنیکرد. ا شیاز هم متالش ضربههیاز بازوهاش رو منجمد کرد و با  گهید یکی جک موقعهمون

تمام توان  ساخته بودن. لئو با عتیطب یزدایکه ا یداخل شکاف قا  دقی کرد؛ پرت عقب به شدتدردش لئو رو به
از دستش  رشیبندازه. شمش ریقطور درختا گ یشهیاز ر گوشههی به رو دستش شد موفق باالخره و زد وپادست

شنلش  نییپا رگیکه دامن ایبهش انداخت؛ اما شعله یفرورفت. لئو نگاه انیدر حال غل هایگدازه یرها شد و تو
دوباره  یداد و باال اومد. وقت رییتغ یرو به شکل عقاب بود. خودش رشمشی شدنذوب یماشات از ترشده بود مهم

 .انداخت نیشنلش رو کند و زم عیخودش فرود اومد، سر یپاها یرو

. دیبه شکمش کوب یداد و لگد محکم یجاخال رشیاز جادوگرا جلوش ظاهر شد، با جلواومدن شمش یکی دفعههی
 .شد ریباهاش درگ ادزنانفری و برداشت هااز جنازه یکیرو از کنار  یریشمش

عقب رونده شدن.  دهیناد ییرویزد و همه از اطرافش با ن یادیفر زدایبا ا یطوالن یخسته و کالفه از مبارزه لرد
 :کرد و گفت دیدویکه به سمتش م رایبه ساف ینگاه

مبارزه  که با تو نجامیبا سربازات بجنگم! من فقط ا یخودت هست یجلو... منو مجبور نکن وقت ایزود باش ب -
 !کنم

شده  ادهیاز اژدهاش پ شیپ یکه کم یشد. ناتال کیرو باال برد و بهش نزد رشیبا خشم و نفرت شمش رایساف
. لرد هجوم دنیو آرتور جلو دو یناتال را،سافی با زمان. همستادیدوباره ا هبقی مثل و کرد وجوربود، خودش رو جمع

 رایساف یکیبازوهاش آرتور رو کنار زد و با اون از یکی با شد، مک شونفاصله ی. وقتدیرو هم د گهید دوتای اون
دست راستش رو  ضربههیخم شد و با تموم نفرتش، با  یبرد، ناتال یرو به سمت ناتال رشیرو پرت کرد. شمش

 .از مچ قطع کرد

لوکاس رو  اینهیس داد و در عوض یجلو برد که اون بازم جاخال یاز بازوهاش رو به قصد ناتال یکی زناننعره لرد
 :دیشکافت. تسا داد کش

 !نه -
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 رایلرد رو برداشت و به طرف ساف یشدهدست قطع یانداخت؛ ول یو شوک به لوکاس نگاه یبا ناراحت یناتال
 .پرت کرد

خم شد و دست لرد رو برداشت،  عسری. شد بلند و گذاشت آلودشو خون یزخم یشونه یرو یدست رایساف
سرش  یتو ایدردآلود ناد یلرد نمونده بود که صدا یتا نابود یزی. چدشیآورد و پوش رونیبحلقه رو از انگشتش 

 :دیچیپ

 «!... مراقب باشرایساف» -

 دستش. سقوطه حال در اژدها اون نیسهمگ یکه با ضربه دیرو د اینگاهش رو به آسمون دوخت و ناد دهیترس
. دیکنه، نفسش بند اومد. حبس شد. خون سرخ به هوا پاش یکار نکهای از قبل اما کرد؛ دراز آسمون سمت به رو

 !که از تنش گذشته بود چشم خودش رو زد یریبرق شمش

وجودش رو در  یشد و درد وحشتناک دهیکش رونیبرد که دوباره از پشت سرش ب ریرو به طرف شمش دستش
 ...و کرد آزاد رو اششدهبر گرفت. نفس حبس

 نفس

 نفس

 رونیرو ب غهیبار دوم ت یبرا یدوباره گوشت و پوستش رو شکافت و فرورفت. وقت ریدوباره بند اومد. شمش و
 .شد یخون از دهنش جار د،یکش

بود. جلوش تاب  دهید وتیبود که قبال  گردن ال آشنایی بندگردن د،یکه د یزیچ نی. اولدیبه عقب چرخ آروم
 .که از اون هم آشناتر بود دیرو د ی. صورتخوردیم

 !ویآنتون

 .شدیهم از دهنش خارج نم کلمههی یحت

دوباره به طرف لرد حمله بردن. حاال که  زدایا ی. همهرایساف دنیشده بود و منتظر رس ریدوباره با لرد درگ یناتال
 :دیکش غیمقابلش ج یصحنه دنیبود. سرش رو به عقب چرخوند و با د رترپذیبیحلقه رو نداشت آس

 !رایساف -

 .دیرفش دوبه ط هیبه بق توجهیب

. لرد ارهینبود که از پا درش ب یزیچ نیتن لرد انداخت؛ اما ا یرو یقیجاش رو گرفت و شکاف مورب و عم آرتور
باهاش  بارمهی یحت کهیاون هم درحال انسان،هی از اشبلکه از شکست دوباره ر،یدرد داشت؛ نه از خراش شمش
 .بود دادنحال جون در ترطرفوندوخت که چندمتر ا رایمبارزه نکرد! نگاهش رو به ساف

 رشیشمش یزد. آرتور ضربه ادیداشت بلند کرد و از ته دل فر ریقرمز شدن، دست سالمش رو که شمش چشماش
تسا از پشت وارد کمرش شد و پاهاش  یگداخته ریبرد و شمش نیرو از ب گهید یدوبازو نیرو دفع کرد، بنجام

. دیچکیبود که خون از بدنش م مونده رهیخ رایو به ساف زدیداد نم گهیرو از حرکت انداخت. به زانو افتاد. د
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 و بست رو چشماش لرد. آورد فرود قدرت با و گرفت تررو محکم رششمشی دارالماس یدسته نمارتیشاه
 .خودش مجسم کرد یرو برا یرتصوی

 قطعی دشمن شکست و کرد وطسق زناننعره کرپیغول یافتاد. اژدها نیزم یلرد رو سریبعد جسم ب چندلحظه
 !شد

 و شد ورحمله ویبه آنتون یگرگ بزرگ را،یبه ساف یناتال دنی. قبل از رسدادمی رخ زمانهم اتفاقاتنیا یهمه
 .زد نشزمی

 نیخون یشدن. گرگ با پوزه میلرد تسل یافتاد. گردباد فرونشست و سربازا نیخم شد و به زم رایساف یزانوها
هم  لینشست. دن رایبرگشت. نگران کنار ساف شیکنار رفت و به شکل انسان ویآنتون یدهشدهیدر یاز جنازه

 :صداش زد دهپریخودش رو رسوند و همه دورشون جمع شدن. لئو رنگ

 !رایساف -

 فشیضع یـلقه کرد. صدا*رفت و بدنش شل شد. لئو دستش رو دورش حـ جیسرش گ تردهپریاون رنگ یول
 :دیبه گوش رس

 !می... شدروزی... ما پمیما برد -

 :گفت لیخمش برد و خطاب به دنز  طرفسرد روشن کرد و به یدستاش رو با شعله لئو

 !قهیزخماش عم م،یدرمانگر الزم دار پودرای از اون ل،یدن -

 :دیبه آرتور چشم دوخت و نگران ازش درخواست کرد؛ اما جواب شن لیدن

 .کجاست ونمدیکه داخلش بوده... م ایسهیافتاده! ک -

 :هم همراهش شد و قبل از رفتن گفت یرو گفت و به راه افتاد، ناتال نیا

 !کنمیخواهش م را،یساف اری. طاقت بمشیاریزود م -

زخمش گرفت. جک  یسردش رو رو هایفقط شعله گفت،ینم یزیچ یبه کمک لئو شتافت. از شدت نگران لیدن
 دیلرزیبدنش م کهیبه زحمت لبخند زد و درحال رایه. سافکرد زخمش رو منجمد کن یهم کنارشون نشست و سع

 :گفت

 .ستی... نیزیتونم! چ ینگران نباش... من م -

 :گفت یلرزون یبا صدا لئو

 .یتونیحرف نزن، آروم باش. معلومه که م -

 :آب دهنش رو قورت داد رایساف

 ...بگم. .یزچیهی د،یاالن... با یول -

 :ادامه داد یفیضع یخوند و با صدانگاهش رو به طرف همه چر  سپس
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 .نکردی... اعتماد... بهم... که ممنون.... ممنونم... توناز همه -

. ختیری. لئو پشت سر هم اشک مشدیم حسیبرد. دردش کمتر شده بود؛ اما تنش داشت ب نییرو پا نگاهش
 :صورتش نشست یرو رایدست ساف

 .... تموم شهجانیمنداره اگه ه ی... لئو، اشکالمیشد روزیما پ -

 :گرفت و با همون حال گفت ینفس لئو

 !یمن بمون شیپ دیتو با -

 !تو باشم، لئو شی... چقدر... چقدر... دوس دارم... پیدونی... خودتم ممونمیمعلومه که... م -

 .کردیمقابلش نگاه م یبه صحنه یبا ناراحت لیدن

 .هم افتاده و بدنش شل شده بود یرد. چشماش رولئو متعجب سرش رو بلند ک را،یرهاشدن دست ساف با

 !بلند شو، بلند شو رایساف را،ینه نه نه... نه، ساف -

ازش  دوارانهیام یدست ناتال یتو یسهیک دنی. لئو سرش رو چرخوند و با ددنسررسی دوانو آرتور دوان یناتال
زانو نشست  یرو دهیمستأصل و ترس ی. ناتالدیزخمش پاش یرو یادیدرش رو باز کرد و مقدار ز عیگرفت و سر

 .شد رهیبهشون خ زانریو اشک

 :انداخت و صورتش رو قاب گرفت یرو کنار سهیک لئو

 را؟یشو... ساف داریشو ب داریب -

 :به التماس افتاد کنانهیو گر دشیـوش کش*به آغـ د،یند یواکنش ینگاهش کرد و وقت چندلحظه

 !کنمیخواهش م کنم،یخواهش م کنم،یخواهش م -

 :شده بودن. لئو سر در گوشش فرو برد و آهسته لب زد رهیمقابلشون خ یبه صحنه یبا نگران همه

 !چشمات رو باز کن کنمیالتماس م را،یدوِست دارم ساف -

به زخم شکمش که جز  رهیکرد و خ ایخندهبعد تک یرو گرفت. کم رایساف دستهیدستش رو دراز کرد و  لیدن
 :نمونده بود گفت یازش باق یزیرنگ قرمز خون چ

 !ستاون زنده -

و به صورتش نگاه کرد.  دیحرکت داد. لئو خودش رو عقب کش لینگاهش رو به طرف دن زدهجانیه یناتال
 :چشماش آروم باز شد. سپس آهسته زمزمه کرد

 !بگی رو جملهاون کردمیمجبورت م دیبا -

 :تکون داد سری تأسف با و کنانخنده یناتال

 !دادی کشتن به رو مونخدا دختر. همه ی... محض رضاآه -
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و بعد کمکش کرد  دیکش اشختهیبهم ر یبه موها یـلش کرد. دست*و دوباره بغـ دیراحت شده خند یالیبا خ لئو
 یسر دادن و دستا یشاد ادیفر ستادیا یراحت شده بود، وقت الشونیکه از زنده بودنش خ یی. سربازاستهیتا با

 .کردن بلند آسمون به واشونهمشت شد

و بهم  دنیکش اینفس آسوده را،ینگران وضع ساف نیسر لوکاس نشسته بودن و همچن یو تسا که باال نیآدر
 :نگاه کرد و خطاب به لوکاس گفت نییبه پا نیلبخند زدن. آدر

 !خطریچی... هکنهینم دیما رو تهد یقلمرو یخطر گهیسرورم، از االن د نیآسوده باش -

*** 

با  ایکتوریخواب محقق بشه. مردم هانه و و یتو تونستیبود که فقط م ییایمثل رؤ یمادر نیبه سرزم زگشتبا
لرد از  ی. سربازا و نگهبانادنیشهر دو هایبه سمت دروازه دوارانهیو ام شناختنیسر از پا نم خبرنیا دنیفهم

 .دادنیرو پس م تاشونیاجنتاوان  ستیبایبود. حاال م دهیفایب یترس قصد فرار کردن؛ ول

 .دادن بیترت یجشن باشکوه رایساف دنیرس یآزاد شدن و برا گناهیب یایزندان

مردم به طرف  یو شاد یقرارگاه منتظر بودن، با همراه یکه تو ییاونا یهمه همراهدوستاش، به زدا،یا را،یساف
 .بودن شده درمان کردنقبل از حرکت ش،یچندروز پ ایشدن. زخم تیهدا شاهکیفردر نیشیقصر پ

 ِ تماشاش کردن.  یشد و همه با خوشحال ختهیآو ایکتوریو یاز َسردر دروازه رایساف یطبق وعده اه،یلرد س سر
 .کردنیم یکوبیبشن، و مردم همچنان پا زیآراسته و تم کمی تا شد داده شونبه همه یفرصت نبیاون

 دیدرخشیو م زدیبه تن کرد که برق م یرنگایس بلند و نقرهسرووضعش، لبا یتو یاساس رییتغ هیبعد از  رایساف
معطرکردن  برای ها،. بعد از تشکرکردن از خدمهدیرسیم نیزم روی تا هاشاز سرشونه یخاکستر یریو حر

آسمون  یرفت. هوا سرد بود؛ ول رونیو ب دبزرگش رو باز کر  یچهیخودش و لباساش به طرف بالکن اتاق رفت. در
 .ربودنیو دل م زدنمی چشمک ها. ستارهصافِ صاف

برد و به  نیینگاهش رو پا ستاد،یایم شاهکیکه فردر جایی در درست ها،به ستاره موندنرهیخ یاز کم پس
 جلوه تر. هردوحلقه در کنار هم باشکوهیطوالن نگاههیشد؛  رهیگذاشته بود خ یسنگ ینرده یدستش که رو

 یاالن راض»: دیبه گوشش رس ییا. صداومدنمی خوشحال هم قدرااون نظربه رایساف یاما چهره کردن؛می
 «؟یهست

 :کرد زمزمه

 !نه -

 :به آسمون شده بود رهیدورش سرش رو چرخوند. لئو هم خ دستی شدنـلقه*احساس حـ با

 ه؟یبق شیپ یبر یخواینم ؟یکنیفکر م یبه چ -

 .مثل گذشته نبود چیهانه که ه مقابلش چشم دوخت؛ به یهم دوباره به صحنه رایساف

گرفته  گناهیب ی. انتقام آدمامیشد روزیجنگ پ توی. منه مال هاخوشحال باشم. هرجفت حلقه یلیخ دیاالن با -
 ...ولی ام؛شده... من االن ملکه
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 ؟یول -

 .نگاه کرد رخشمیسرش رو برگردوند و به ن لئو

که  مجهوالیی اون خاطر. بهکنمیوز تموم نشده، حسش م. هنستمیخوشحال ن دیکه با قدرینه! من اون یول -
 .هنوزم هستن

 ؟یمثل چ -

 لوکاس گفت جادوگرا با اون جنابیجادوگره و عال هیمثل لوگان داد. اون  یکیدرخت لونا رو به  یرهیوانتس ش -
منه، چه  شپی هاهحلق یهردو ه؟یچ هیقض دهیانجام بدن... چرا حلقه بهم نشون نم توننیم کارایلیخ رهشی

 کنه؟ یرو مخف قتیحق تونهیم ایگهیقدرت د

 !سومه یکار صاحب حلقه دیشا -

لوکاس بهم گفت با  جنابیازش نبود؟ عال اثریچیماجراها ه نیاز ا کدومچیه یممکنه؟ اصال  چرا تو یعنی -
 !اد؟ی! اصال  با عقل جور درمیجاودانه بش یکرد که بتون یکار شهیم رهشیاون

 :گفت یفکر کرد و بعد از مدت یکم لئو

 .میکنیبازم به کمک هم حلش م فتهیب اتفاقی. هرمیجز صبرکردن ندار ی. راهمیفهمیباالخره م -

 :سکوت کرد. سپس دوباره گفت یو کم دیکش یقینفس عم رایساف

درواقع  ام،بی کنار خودم با نتونستم طلسم اون خاطرمردن، من بازم اژدهام رو از دست دادم. هنوزم به ایلیخ -
 ...تونمینم وقتچیه

 .داشته و االن خوشحالن جهیخونِشون نت یعنی م؛یشد روزیپ یوقت -

 :مکث کرد و ادامه داد یکم

 .بزرگهیلیخ تشیمسئول ؟یحکومت کنم؟ اگه نتونم چ ییعالوه بر اون... چطور به تنها -

 .شد رهیو به لئو خ دیرو باال کش نگاهش

 !ی. اگه قبول کنیداشته باش همراههی یتونیم -

 :داغ شد و به خنده افتاد رایساف صورت

 ؟یازدواج کرد یاالن ازم تقاضا -

 :دچرخی طرفشکامال  به لئو

 رو انتخاب کردم نه؟ یموقع خوب -

داده بود باز  هیبهش هد نیکه همسر آدر گرانبهایی بندحرف دستاش رو پشت گـردنش برد و گردن نیاز ا بعد
 .به گـردنش بست اشرهیخ یبرد و مقابل چشما رایساف فیرد. به طرف گـردن لطک
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 :ادامه داد رایساف یبه چشما رهیزد و خ یلبخند

 !میبهت بدم... بعد از زندگ تونمیکه م هیباارزش یهیتنها هد نیا -

 :و گفت دیچشماش حلقه زده بود خند یتو دفعههیکه  یبا اشک رایساف

 !من، لئو یخدا -

 !رایملکه ساف ؟یکنیبا من ازدواج م -

 یو همه دیـوشش کش*به آغـ سختیکرد و بعد جلو رفت و به یدرخواست لئو، مکث دنیاز شن زدهجانیه
 :پا بلند شد و کنار گوشش گفت یپنجه یفکرش پس رفتن. رو یایریدرگ

 !هم شک نکن درصدهی یممنونم لئو، حت -

 :ـلقه کرد*تاش رو دورش حــذت دس*چشماش رو بست و با لـ لئو

 ...ارهیم اقبالیبرات خوش بندگردننیا گفتیم نیهمسر آدر -

 :فاصله گرفت و ادامه داد ازش

 .فکر کنم حق با اون بود -

و مشتاق لئو  رنگرهیت یچشما کهیصورتش رو با هردو دست قاب گرفت و نوازش داد. سپس درحال رایساف
 .و رفتروش قفل شده بود، چشم بست و جل

*** 

 تیشد. جمع یاز دوستاش براش دوخته بود آهسته وارد تاالر اصل یکیکه  یو ارغوان دیبا لباس جد سیویم
 ترشکی. نگاهش رو به اطراف چرخوند و خطاب به دوستش و خواهر کوچبودن وآمددرحال رفت ایلیبود و خ ادیز

 :گفت

 !نجاستیچقدر آدم ا -

 :در جواب گفت دوستش

 .یبهت اصرار کردم قبول نکرد یهرچ ،یدیدیرو م ایکتوریقصر و دی... باسیویشلوغه م معلومه که -

حرف دوستش  دییصاف داشت، در تأ یول رنگییبلند حنا یهم که مثل خودش موها ،یدنیس کش،یکوچ خواهر
 :گفت

 !خورنیغذا م یلیا خاژدهاه دمیگذاشتن، من شن یاژدها گوسفند کباب هیصدروز  هایوعده یاندازه دمیآره. شن -

 :گفت گشتیم یزیو دنبال چ چرخوندیمدام چشمش رو م کهیدرحال سیویم

 .داره یشتریب یکه غذا یکنیرو انتخاب م ییبهت اخطار بدم، فقط جا یچندبار درمورد پرخور ،یدنیس -

 .پدر هم اونجاست ست،ین طورنینه ا -
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 :دیپرس سیویم پرتیکالفه از حواس دوستش

 ؟یگردیم یکس دنبال -

 ؟یچ -

 ؟یگردیم یدنبال ک گمیم -

 :گفت و کرد وجورخودش رو جمع عیحرفش سر دنیشن با

 .اطراف چه خبره نمیبب خوامی! فقط مکسچیه -

 .میکن ییرایاز خودمون پذ کمهی میبر نیای: پس بیدنیس

 .میآره آره بر -

 .رو گفت و خودش زودتر به راه افتاد نیا

 :خواهرش متعجب گفت رو به دوست یدنیس

 !من رفع شد یمشکلش درمورد پرخور -

حال خودش بود که  ی. توکردینگاه م رهینامعلوم خ ایزده بود به نقطه هیتک ییرایپذ زیبه م کهیدرحال یناتال
 هایـب*لـ یرو یو به سمت صاحب دست برگشت. لبخند جذاب دیجلوش ظاهر شد. عقب پر ییطال یم*ا*ج

م رو ازش *ا*اومد. محترمانه ج شبه خود یو ناتال دی. چندلحظه که گذشت، آرتور خندکردیم ییآرتور خودنما
 .گرفت

 !یتو فکر فرو رفت یبدجور -

 :زد و جواب داد ینیهم لبخند نمک یناتال

 ...فکر بودم یآره تو -

 :فرستاد رونیرو با صدا ب بازدمش

 .کردمیفکر م ندهی... داشتم به آمیاالن تازه اول راه -

 :شد لیبه طرفش متما یداد و کم هیتک زیهم مثل اون به م آرتور

 .ماست یرو شیپ یخوب یندهیفرمانده. آ دیبهش فکر نکن ادیز -

 .ارتش قدرتمند و مشترک دارن هیباهم  نایسرزم یخواهد شد، االن همه طورنیهم زدایالبته! با وجود شما ا -

 :شد رهیخ یدوباره به ناتال فکر کرد و یانداخت، کم ریسرش رو ز آرتور

 ؟یایما ب یبه قلمرو ی... دوست داریناتال -

 :دیمتعجب نگاهش کرد و مردد پرس یکم یناتال



 

 
528 

 ...ی! براام؟یشما ب یبه قلمرو -

 :مطمئن اما دارمکث یحرفش رو ادامه داد؛ کم آرتور

 !هیزندگ یبرا یقشنگیلیخ ی... اونجا جایزندگ یبرا -

 .توجه منظورش نشده بود، در سکوت به نگاهش ادامه دادکه همچنان م یناتال

 .انتخاب کنم یرو به همسر یقراره شخص زودیخب من به -

 .شدیم انینما یتو صورت ناتال یکییکی دیام هاینشانه

 .من انتخابش کردم -

 :تا ادامه بده دیبه آرتور بخش یشتریب یصورتش عمق گرفت و انرژ یخط لبخند رو باالخره

 ؟باشی شخص و اون یایهمراهم ب خوادیت مدل -

قطع  نیزم یرو هاوهیم یفلز یهاینیناهنجار افتادن س یدهن باز کرد تا جواب بده که حرفش با صدا یناتال
 .برگشتن سمتشد. هردو به اون

 :به حرف اومد عیسر ایگهید یشد، صدا رهخی شدهپخش هایوهیبه م دهیبا رنگ پر سیویم

 ...من بود ریتقص د،یببخش دیببخش -

که هنوزم شوکه  سیویباال برده بود. رو به م میتسل یبرگشت که دستش رو به نشونه لدنی طرفبه چشما
 :مونده بود ادامه داد

 !سرت اومده؟ بالیی چه! گذاشتم تشونه یآروم دستم رو رو یلیمن خ یمِ  -

 آوریجمع برای هابود. چندتا از خدمه دایش هوصورت یو حرص تو کردیم انیرو با لبخند پهن صورتش ب حرفنیا
 :دندون صدا زد یاز تأسف تکون داد و از ال یسر یاومدن. ناتال شیپ هاوهیم

 !لیدن -

 :رو بهشون گفت لیدن

 !ی... مِ نی... ادامه بدن؟یزدیحرف م یعنیبا هم ازدواج...  نیاوه! داشت -

 .بردش «میبر ایب»دخترک رو گرفت و همزمان با گفتن  دست

 :دیپرس یشدن. آرتور خطاب به ناتال رهخی دوتا اون یخوردهگره یمتعجب به دستا سیویو دوست م یدنیس

 !بود؟ دهیترس قدرنیچرا ا -

 :بحثشون رو قطع کرده بود زد و جواب داد لیدن نکهیاز ا آلودیلبخند حرص یناتال

 !نذاشته ششونه یفقط دستش رو رو دیمطمئن باش ست،وونهید لیدن -
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 .هوم -

 :برد و سمتش برگشت ترتجمعیکم ایگوشه کشونرو کشون سیویم ل،یدن

 حالت خوبه؟ -

 !دمیترس یلیبود؟ خ ی... اون چیبله... خوبم؛ ول -

 :داد رشییتغ شاینهیدستش رو باال آورد و به شکل گرگ هی لیدن

 ش؟یبود دهیبود. تا حاال ند نیا -

 :به دست زمختش گفت رهیخ سیویم

 .ننکنی رو کاراون گهدی لطفا  ! امشونه ینه درست رو یبودمش؛ ول دهید -

 :دیبرگردوند و خند یدستش رو به حالت عاد لیدن

 .دمیباشه. قول م -

 :اضافه کرد نیدختر گردوند و با تحس یسرتاپا یرو رو نگاهش

 !یشد بایلباس واقعا  ز نیا یتو -

 :کرد زمزمه زدهذوق و روسرخ سیویم

 .ممنونم -

 .دنبالت گشتم یحساب -

 .طورنیمنم... هم -

 :گذاشت و لبخندزنان گفت سیویم یـنه*برهـ یبه بازو یدست لی. دندیخجالت کش شتریب

 ...یشیم داشتنیدوست یلیخ یکشیخجالت م قدرنیا ی! وقتیمِ  ا،یخدا -

 :برد و قلب دختر رو از جا کند. آهسته زمزمه کرد کیرو نزد سرش

 مگه نه؟ یدونیم نویا -

 :زد و ادامه داد یعقب رفت. بشکن دوباره

 !نیمهمه، آفر یلیشناخت نقاط قوت خودت خ -

 :بلندتر از قبل گفت یکم

 .حلش کنم دیبا کردمیکه خجالتم خوبه! فکر م دونستمینم -

 .ادیمعلومه که خوبه... من خوشم م -
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 .زدیحرف م وقفهیاون ب یود؛ ولقلبش نمونده ب ستادنیتا ا یزیدهنش رو قورت داد، چ آب

 ...دمی... شاادیخوشم ب یژگیو نیکه از ا دهیاز من بع دونمیم -

 :به چشماش نگاه کنه سیویکرد تا م مکث

 .ادیخجالت فقط به تو م دیشا -

 .شد ترو کوبش قلبش منظم دیبه حرفش خند بارنیا

 و شب قبل از خواب؟ یخستگ یعد از خواب، ظهر توهر روز! صبح ب نم؟یحالتت رو بب نیا شتریب یدیاجازه م -

 :با دست سرش رو باال گرفت لیلباسش رو آروم چنگ زد؛ اما دن نییانداخت و پا ریسرش رو ز سیویم

ِ  یبا من باش یخوایم -  ؟یم

با  لیحال از خجالت سرخ شده بود، سرش رو تکون داد. دن نیو در ع کردیم ریکه تو آسمانا س سیویم
 :گفت یخوشحال

 !خوبه -

 ...فقط -

 هوم؟ -

 .میشروع کن نفریسه میفقط، ما مجبور -

 :دیپرس زدیکه تعجب در اون موج م ییوارفت و دهنش باز موند. با صدا لیدن صورت

 !؟یچ -

 :دیرفت و با همون لحن دوباره پرس نیینگاهش پا ناخواسته

 ...یعنی ،یعنیواقعا ؟!  -

 :رو باهم مخلوط کرد رتیخنده و تعجب و ح لینانداخت. د ریبازم سرش رو ز سیویم

 !؟یدرمودش مطمئن ؟یمن، تو مطمئن ی... خداایخدا یوا -

 .ـلش کرد*و محکم بغـ دیبه سمت خودش کش لیبا همون حالت سرش رو تکون داد. دن سیویم

 !شهیاوه! باورم نم -

 .ـوشش نگه داشت*تو آغـ رو سیویهمچنان م لیاما دن داد؛یم رایمردم خبر از اومدن ساف یهلهله

 یکه مردن، به همه وعده ییاونا یخاطره کردنشدن. بعد از تشکر از همه و زنده رهیاز اونا همه بهش خ ریغ
 «کیهانو»واحد  نیرو، سرزم ایکتوریهانه و و دیرو داد و اسم جد تیخوب و پر از امن زندگیهیو  نیسرزم یبازساز
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و توانمند  قیال یکه حاکم خودشون رو از دست دادن، حاکمان ییلمروهاق یخبر داد که برا نیگذاشت. همچن
 .کنهیانتخاب م

 دن،یکش شیبه آت یگودال یجنگ رو تو هایو باشکوه برگزار شد و تموم جنازه یپرانرژ شبمهیتا بعد از ن جشن
 .جسد لوکاس رو هم به صورت جداگونه

 یروزیپ یِ شاد یو تو انیو متحد ب دیجد ینقاط قلمرو یهیاز بقبرگزار بشه تا  یروز هم قرار بود جشن اون یفردا
 .بشن کیشر

که از بدنا  جونیخاکسترا و دود کم م،نسی و هرباد وزش با و بودن سوخته کامال   هاشد. جنازه یقصر خال کمکم
 مهیماهِ ن یکه جلو ی. ابر نازکزدنیپرسه م رکایرججی فقط و گرفته سکوت رو جا. همهشدمی جاجابه رفتیباال م

 .دادمی نشون تررو ترسناک هاهجناز  انبوه مهتاب رنگکنار رفت و نور کم کردیحرکت م

و بدن  سوختهمهیبعد، درست از وسط گودال، خاکسترا جمع شدن و به سمت هم رفتن. دست ن چندلحظه
 .ارشون کنده شدنو کن ریز یتن جسدا یشدهجمع پوست از و خوردن تکون هادوتا از جنازه اهیس

 اهیکه اغلب تا استخون جزغاله شده بودن غلت خوردن و کنار افتادن. به دنبالش دوبدن س هاییاز جنازه چندتا
 .ستادنیداغونشون ا یپاها یاز جا بلند شدن و رو یبه سخت سوختهمهیو ن

و  دیدرخش شدیم دهید شکافا و زخما ریکه از ز یدرون هایزنونه داشت، بدنش از شعله یکه اندام شونیکی
و  اهیس کلهی سالنهو سالنه زانوخیشد. افتان میگوشت و پوستش ترم یشدهسوخته و کنده یقسمتا
 :گفت ایگهید ی. صدادنیگودال رسوندن و خودشون رو باال کش یوارهدی به اشونوسوخته

 .قربان نیخوش برگشت -

 

 فصل اول انیپا

*** 

 :سندهینو سخن

که انجام  یسینویفانتز نی. راستش اولدیکه لذت برده باش دوارمی. امزمیعز هایخواننده یهسالم خدمت هم با
 میتجربگیداشت به ب یمشکل ییژانره، اگه جا نیا یمن تو یکتاب رسم نیاول نای! بود اممدرسه یانشا یدادم تو
 دارخنده نظربه دشای. بود هامظهلح تکتک یتو انداست نیا نوشتمیکه م ایو خرده دوسالنیا ی. در طدیببخش

 .بود تا توش به کار ببرم. به هرحال ممنون از نگاهتون دهیا هیمن،  یروز برا یتو یهراتفاق یول اد؛بی

 .شهیحضورتون م میتقد« دختر وارث نیسوم»دوم به نام  جلد

 (:و خوشبخت دیباش خوش

 


