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 :خالصه

به دنبال راه مقابله باهاش  یبتون یول ؛یازش فرار کن  یکه نتون  یورکنه، ج  یاوقات الزمه زمان باهات باز  یگاه
 .یبگرد

 دیکجا رفته؟! اصالً چرا با  ارانای! پس ته؟یک  یعشق. اما ملور  یبا چاشن یزمان شده؛ باز یباز ریدرگ یملور حاال
 ...نباشه؟ چرا یاگهیباشه؟ چرا شخص د یملور

 رییتغ زیچهمه فهمهیم رسهیم یامن  یکه به جا  یو وقت شهیطلسم م یتو جشن تولدش توسط جادوگر ارانایت
 .باشه دیکه با  ستین یطورکرده و اون

 ه؟یک  یملور یول ؛یشده به ملور لیتبد اون

 

 :مقدمه

 باشد، انیعشق که در م  یپا

 .ییجدا ینباشند برا یتا مانع شوندیم ختهیگسمقدس ازهم یواژه نیبه احترام ا هاممنوعه

 ...زمان هم گرچه ممنوعه هستند؛ اما یهاممنوعه

 .زمان الزم است یعشق با چاشن  یکم

 .عشق و وصال، محو گردد  انیهرچه که فاصله انداخته م تا

 ...که طلسم عشق درهم بشکند و دو مجنون به هم برسند  یهنگام باستیچه ز و

 

 :ارانایت

 :دمیکردن موهام بود پرسکه مشغول درست  یلیل از

 ؟یدیتو کارل رو ند یلیل -

 .زد ینیریبه صورتم نگاه کرد و لبخند ش نهیآ  از

 .هستن یمهمون یمشغول نظارت بر کارها شونیا -

 ه؟یتولدش به من چ ینظرت کادوبه -

 :و گفت ختیهام رشونه یم رو روفرشده یسرم گذاشت و موها یرو رو فمیظر تاج

 .رو براتون در نظر گرفتن هیهد نیحتمًا بهتر جنابیمن. عال یملکه دونمینم -
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وارد اتاقم شد و سرش رو تا  یکنه. سرباز  رمیگبهم قول داد تا امروز غافل شیها پتولدم بود و کارل مدت امروز
دادم و  رونیها متنفر بودم. نفسم رو کالفه بگذاشتناحترام  نیاحترام برام خم کرد. چقدر از ا  یکمر به نشونه

 :گفتم

 .راحت باش، حرفت رو بزن -

 .خوانیورود م یاجازه  جنابیملکه، عال -

رو  چارهیسمت در رفتم و سرباز بشد. بدوبدو به ریتو وجودم سراز یکارل اومده بود شوق و ذوق فراوون  نکهیا  از
 .کردم  میستبرش قا ی*ـنهـیغـ*ـوش کارل جا دادم. سرم رو تو سکنار زدم و خودم رو تو آ 

هاش کم دستنداشت، دستش از دو طرف باز مونده بود. به خودش که اومد کم یبود و آمادگ یکارم ناگهان  چون
 :رو دورم حلـ*ـقه کرد و گفت

 ست؟یملکه ن هی یستهیرفتارا شا نیچند بار بهت بگم ا -

 :و گفتم دمیبرچ لب

 ست؟یمن ن یستهیرفتارا شا نیا  یگیبعد تو م دمت،ی. االن دو روزه که ندیرحمیب یلیخ -

نفسم  یکینزد همهنیکردم هرآن ممکنه از ا  یکه حس م  ییتر کرد، تا جاهاش رو دورم تنگ و تنگدست ی*ـقهحلـ
 .ادیبند ب

 :کرد و گفت  کیرو به گوشم نزد سرش

 کردن مراسم بودم؟که مشغول آماده  یدونستیمگه نم -

 :دمیش جدا کردم و پرس*ـنهـیس یرو از رو سرم

 ؟یمن رو تنها بذار دیبعد با -

. صورتش رو عقب دیدستش قرار داد و آروم بو*س یهاش رو روهام گذاشت و لـ*ـبلـ*ـب یدستش رو رو کف
 :برد و آروم گفت

خودش  وقتچیکه ه  یهمون د،یرنگش پر دیمن رو د یکه وقت  یونهم ،یشیساِل پ هی یایتو هنوز هم همون ت -
 .بود ریپذتیمسئول یملکه هیملکه غرق نکرد؛ اما  هیرو تو غرور 

 :تو گذشته گفتم غرق

 ؟یچقدر بال سرم آورد ادتهی -

 ؟یلباسم رو خراب کرد ادتهیتو هم  -

 .ترسمیمن که بهت گفته بودم از آذرخش م -
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 یشدم. لبخند رهیخ کردیسمت راستم برگشتم و به آذرخش که از پشت پنجره نگاهم مغرّش آذرخش به  یصدا با
گل بود، سرش   یهاسهیوجود نداشت و فقط شکل پنجره همراه با ر یاشهیسمت پنجره رفتم و چون شزدم و به

 .رو بغـ*ـل کردم

 .دمیترسیکردم پسر خوب. من اون موقع از کارل م  یشوخ -

 :اعتراض کارل بلند شد  یاصد 

 !ارایعه ت -

 :و گفتم دمیخند

 .میبابا، تسل میتسل -

پنجم  یبه آذرخش زدم و خودم رو از طبقه یو دامن بلند لباسم رو با دو دستم گرفتم. چشمک ستادمیپنجره ا یلبه
 :کارل بلند شد  ادیفر یقصر رها کردم که صدا

 !ارایت -

باال پرواز  سرعت خودش رو به من رساند و من رو گرفت و دوباره رو بهداشتم که آذرخش به نیبا زم یکم  یفاصله
 .ستادیکرد و کنار پنجره ا

 .آذرخش و پشت من نشست  یرو یبا پرش بلند کارل

 !؟یترسونیمن رو م گهیحاال د -

 .بذارم شیبا اژدها به نما یمهارتم رو در سوارکار خواستمینه سرور من، م -

 :شده بود گفت یبه لحنم که دوباره رسم توجهیب

 .یفرق کرد یلیخ ارانایت د؟یترسیکه از اژدها م  یهست یدرازباور کنم همون دختر ترسو و زبون -

 .شهیم انمیباعث رنجش اطراف نیملکه رفتار کنم و ا هینتونستم مثل  وقتچیدرسته فرق کردم؛ اما ه -

 .یکنیرفتار م طورنیدرخت اسرار تا بهمون بگه چرا ا شیپ میباهم بر دمیقول م ،یتونیم -

. به ستادیآذرخش رو که در حال فروداومدن بود محکم گرفتم. آذرخش کنار سالن مراسم ا  گفتم و  یسپاس
سمتم دراز کرد و دستش رو به دیپر نیزم یجهش رو هیشدم. کارل با  رهیبا گل و شکوفه خ شدهنیّ مز یهاستون

 :و گفت

 من؟ یملکه دیدیافتخار م -

 :زدم و دستم رو درون دستش پنهان کردم و گفتم یجذاب لبخند

 بدم؟ یمن به پادشاه خودم پاسخ منف شهیمگه م -
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کارل حلـ*ـقه کردم و وارد سالن شدم.   یاومدم. دستم رو دور بازو  نییو با کمک کارل از آذرخش پا یآرامبه و
 .سمت ما برگردوندنسرهاشون رو به پوریش یحّضاِر حاضر در سالن با بلندشدن صدا

 میکردیموضوع فکر م هیشده بود. هردوتامون به  خیمردم م یبه کارل انداختم. نگاهش رو یزدم و نگاه یلبخند
 گهیکنار همد  هاالتیها کل ا. بعد از مدتمیدست آورده بودمشّقت به  یکه با کل  یو اون هم اتحاد بود! اتحاد

 .بودن؛ در صلح و آرامش

 هاافزاراهیحرکت کردم. گ گاهیسمت جاقدم با کارل بهلباسم رو تو دستم گرفتم و هم یو دنباله دمیکش  یقیعم  نفس
 .ختنیریسر ما دو نفر م یسالن رو یرو از باال السیگ  یهاشکوفه

. با نشستن میخودمون نشست یسلطنت یهایصندل یو رو میباال رفت خوردیما دو نفر م گاهیکه به جا  یاسه پله از
 .شدن رهینشستن و به ما خ هاشونیصندل یاعضا رو  یما همه

 :و محکم گفتم پراقتدار

 دیگزارم. از جشن باشکوه لـ*ـذت ببرسپاس دیکرد  دایمراسم حضور پ نیدر ا نکهی! از الوسیمردم متحد تاراگاس -
 .دیو شاد باش

 .ستادنیدو باهم وسط سالن اها دوبهتو سالن پخش شد و زوج یقیموس یکه تموم شد صدا  حرفم

 .جشن تولدم حاضرن یمردمم تو یحالم که همهواقعًا خوش -

 :مشتش گرفت و گفت یهام رو تودست کارل

 .رو داشتم نیکمه؛ اما من هم  نکهیبا ا ت،هیهم از هد نیقلبم! ا یقیخاطر توئه تک موسفقط و فقط به نایا  یهمه -

 نیدرون دستم که اسمم به الت یبایبند زدستم رو باز کردم و به گردن یبعد دستم رو رها کرد. با شگفت هیچند ثان و
گل   یسهیبود و با ر طانیشدم. دو طرف اسمم به شکل بال فرشته و ش رهیو به رنگ چهار عنصر نوشته شده بود خ

 :زدم و گفتم یجانی. لبخند پر از هشدیاز پشت قفل م

 .باستیبها واقعًا زگران  یهیهد نیممنونم پادشاه، ا -

 .کرد  کیهاش نزدرو گرفت و به لـ*ـب دستم

 :!یهر کار ،کنمیم یهر کار نمیسرزم یملکه یمن برا -

 نیدلم براش تنگ شد! خواستم پاسخ ا بیعج  بارهکیکرد. به   نشیریش یهابعد پشت دستم رو غرق در بو*سه و
 .و همهمه بلند شد غیج یو صدا رهیبر سالن چ یکیرو بدم که تار شیمهربون

به وجود اومد و  یکم گردبادشدم. کم رهیشده بود خ کیو تار رهیت یبلند کردم و به آسمون که پر از ابرها سر
 .کرد  برگیها جدا کرد و درختان رو عور و بها رو از شاخهدرخت یهابرگ

به دست کارل چنگ انداخته و خودم  دهیسالن رو دربرگرفت. ترس یگوشه به گوشه  یوحشتناک یهاخنده یصدا
 .فشار دادتر به خودش م حلـ*ـقه کرد و من رو محکمکردم. دستش رو دور شونه  کیرو به اون نزد
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 یبودن و با رنگ دهیچسب گهیشد. مردم هم از ترس به همد جادیا  اهیس یبا دودها یقرمزرنگ یهاسالن جرقه وسط
 .شده بودن رهیبه وسط سالن خ دهیپر

شد. سرش رو که بلند کرد با  انینما یسراسر مشک یبا لباس یهمه دود و جرقه، زناون  ونیکه از م  دینکش یطول
 .وجودم رو سرما فراگرفت یالحظههاش چشم دنید

 .کردیم انیمتفاوت ب یاجمله رو به گونه هیمردم بلند شد. هرکس  یهمهمه یصدا

 .اون اومده -

 .باالخره برگشت -

 .ادیروز م هیگفته بود  -

 یآروم اما بلند  یهاو با قدم دیخواب بارهکیها به زد همهمه نیتو دستش رو که به زم یچه خبر بود؟ عصا نجایا
 .شکستیهاش سکوت رو درهم مکفش  یکه فقط صدا  یاسمتمون اومد، به گونهبه

هام چشم یرو نکهیآروم سوق داد تا اهاش از پاهام نگاه کرد و نگاهش رو آرومچشم اهیس یلهیو با ت ستادیا  مقابلم
 :شد و گفت رهیبهم خ قیتوقف کرد. دق

 !ستمن چقدر بچه یبازاسباب -

 :ملکه رو داشته باشه گفتم هیابهت   کردمیم یکه سع  ییوسط ابروهام نشست. با صدا یحالیب اخم

 !ملکه هیاون هم در مقابل   د؟یجسور و گستاخ هست یادیز دیکنیفکر نم -

طور که به جمع انداخت و همون ینگاه د،یهاش شدم. خندچشم یهاچالهاهیس یرهیکه تموم شد، خ  حرفم
 :گفت  دیخندیم

که حرف   شناسهیمن رو نم یاون حت  د؟یخودتون بکن یَالف بچه رو... ملکه  هی... دیشما... احمقا... چطور تونست -
 !زنهیبودن مو ملکه یاز گستاخ

 .به جلو برداشتم یکارل جدا شدم و قدم  از

 .قراره تو زندان باشه گهید یقهیکه تا چند دق  یشناختن کس یبرا نمیبینم یلیهرچند دل ؟یهست یتو بگو ک -

 :زد و گفت یپوزخند

 .یدر افتاد یمواظب خودت باش ملکه کوچولو! با بد کس -

 انی. جرکردیرو زمزمه م یلب کلمات ریسمتم گرفت. زرو به رنگشاهیس نیرا باال آورد و نگ بشیوغربیعج  یعصا
 .باد رو به حرکت درآورد و صداش رو به گوشم رسوند

 ...وسیآلس  وسیهاپن وسیآنال -
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که هرآن بهم   یها به دودشدهسمتم اومد. مثل مسخخارج شد و به نیاز نگ  یرنگاهیکه تموم شد دود س  شزمزمه
 .کارل من رو به خودم آورد  ادیفر یبودم که صدا رهیخ شدیم ترکینزد

 !ارایمواظب باش ت -

افتاده بود   نیزم ی. رودمیو سرگردونم رو چرخوندم که به کارل رس جیپرت شدم. نگاه گ یسمتبه امیبه خودم ب تا
 .رسوندم نشیاز جا برخاستم و خود رو به بال  دهیو دستش رو به سرش گرفته بود. ترس

شدم.  رهیبود خ یلبش خون جار یو گوشه ینیبه صورتش که حال از ب هیپام گذاشتم و با گر یرو رو سرش
 :گفت  دهیبردهیبر

 ...طلسم... مرگ... بود... نذار... طلسمت کنه... اون نیباشه... احواست  -

! تکونش دادم دیکشیکه بسته شد، اشک چشمانم خشک شد و با تعجب به کارل نگاه کردم. نفس نم  چشمانش
 :و ملتمس گفتم

 .شو. کارلم باز کن چشمات رو داریکارل ب -

 .افکارم خدشه انداخت  یزن رو یخنده

 !ییتو شیبازکه اسباب  یباز هی م؟یکن  یباز هینجاتت بده. چطوره  ستین یحاال کس ؟یاحمق  یلیخ یدونستیم -

 :سمتم گرفت و گفترو دوباره به عصاش

 .یبکن یتونیم کاریبدون کارلت چ نمیبب خوامیم -

 دمیتر کارل از دمهممردم و از همه  یسالن و همه هیاز ثان  یسمتم اومد و در کسربه یاکه تموم شد جرقه  حرفش
 .بسته شه یآرومهام بهشده بود باعث شد چشم رمیگبانیکه گر  یاجهیشدن. سرگ دیناپد

. به آسمون نمیبب یخوبباز کنم. چند بار پلک زدم تا بتونم به یآرومهام رو بهشرشر آب باعث شد پلک یصدا
 .و بزرگ مشغول پرواز بودن کیکوچ  یهاسرم نگاه کردم که پرنده یباال رنگیآب

 یبدنم کردم و رو گاههیبا آب روون افتاد. دستم رو تک یاسمت چپ بر گردوندم که چشمم به رودخونهرو به سرم
 .رمیرفت و باعث شد دستم رو به سرم بگ یاهیهام سنشستم که چشم نیزم

 ...من... من کنم؟یم کاریچ نجایا  من

 یکه از گوشه  یکارل و خون  یبسته یهاچشم یادآوریافتاده؟ کارل کو؟ با   یه اتفاقبه اطرافم نگاه کردم. چ جیگ
 .دیبود اشک به چشمم دو یلبش جار

هام صورتم رو پوشوندم و هق زدم. نتونستم انجام بدم. با دست یکار  چیمرد. کارل من رو کشتن و من ه کارلم
 کردن کارل بشم؟انع از طلسماون زن بشم؟ چرا نتونستم م  یچرا نتونستم مانع کارها
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که   دوارمیالبته ام  تونم،یمثل قبل کارل رو زنده کنم. آره م تونمیمجازات کنم. م برگردم به قصر و اون زن رو دیبا
 رهیتو تنم متعجب بهشون خ یهالباس دنیبلند شدم و خواستم لباس بلندم رو بتکونم که با د نیزم یبتونم! از رو

 .شدم

تو  یاون لباس بلند، بلوز و شلوار  یجاشد؟ به یکه تو مراسم تنم بود چ  یچه خبره؟ پس لباس نجایا  ؟یچ یعنی
 .تر از قبل بشمباعث شد متعجب شونییبود شدم. رنگ خرما ختهیبازم که دورم ر یتنم بود. تازه متوجه موها

بلند شد که  یغرّش  یر بود؟ صداچه خب نجایشدم. ا رهیخ ترقیاز موهام رو در دست گرفتم و دق  یدستم قسمت با
 ترقیبود. دق ستادهیا  میدرست تو چند قدم یآب  یهاو خط دیبا رنگ سف یبه عقب برگردم. ببر عیباعث شد سر

 :گفتم  یحالهام گرد شد و با خوشکم چشم. کمشناختمیببر رو م نیشدم. من ا

 ؟یابابراس تو زنده -

سمت تنش به ییکه قسمت جلو  یبه خودش گرفت، به طور یسمتش برم که حالت تهاجمخواستم به زدهشوق
 :گفتم  دهی. ترسدادیسمت باال بود و دم بلندش رو مدام به چپ و راست تکون مبه یبود و قسمت عقب نییپا

 ...ارانایتو چت شده؟ منم ت -

 دنیبود. با د دهیفایهام استفاده کنم بکردم تا از قدرت  یبرداشت و هرکار زیسمتم خکامل نشده بود که به  حرفم
هام چشم یو دستم رو رو دمیکش  یغیگذاشته بود، ج  شیبه نما انهیبلندش رو وحش یهابابراس که دندون

 .گذاشتم

به من  یچ یشده؟ برا یطورنی. بابراس چرا اشدیبلندتر م غمیج یرو پوشونده بودم و هر لحظه صدا هامچشم
 هام استفاده کنم؟ه کرد؟ چرا من نتونستم از قدرتحمل

به من برسه.  یبیآس  نکهیبدون ا زدنمغیرو در حال ج یطوالن قیذهنم مشغول بود که متوجه نشدم دقا یقدر به
 .نمیاز هم فاصله دادم تا بتونم اطرافم رو بب  یدست راستم رو کم یهاانگشت

 نکهیهام غلتوندم. بدون اهام به گونهچشم یوار از روم رو نوازشاز بابراس نبود. متعجب و کنجکاو دست  یخبر
 .وجو کردمم بردارم با کنکاش اطرافم رو جستدستم رو از گونه

 رونینبود. نفسم رو آسوده ب شیچند لحظه پ نِ یو خشمگ یاز اون ببر وحش  یبه اطراف نگاه کردم خبر یهرچ
 :فرستادم و زمزمه کردم

 .بابراس بشم یمن، هر آن ممکن بود غذا یخدا -

 !ییاحمق به تمام معنا  هیتو واقعًا  -

 یبا موها یبکشم و به عقب برگردم. پسر یبنفش یماورا غیاز پشت سرم بلند شد که باعث شد ج  یشخص یصدا
 .هاش گذاشته بودگوش  یبود، دستش رو رو یو آب دیاز دو رنِگ سف  یبیهاش ترککه لباس  دیسف

 :دستش رو از گوشش جدا کرد و با اخم گفت زنمینم غیج گهیمطمئن شد که د یوقت
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 .یکنیم غیجغیهم ج یلیبودن خبر احمقعالوه -

 ...اما االن... با نبود کارل  کردم؛یروم رو خفه ماون لحظه ناراحت نبودم حتمًا پسِر گستاخ و مغرور روبه  اگه

 :و گفتم دمیکش  یآه

 سر پادشاه کارل اومده؟ ییچه بال یخبر ندار -

 :دیپرس کنجکاو

 !ه؟یک  گهیپادشاه کارل د -

 :گفتم  یبلند باً یتقر یشده بود. با صدا ینعلبک یهام اندازهاون لحظه چشم  شکیب

 .لوسیتاراگاس ی! همسر ملکهنتلندیشا نیپادشاه سرزم ؟یشناسیتو پادشاه خودت رو نم -

 :دیشد که عقب رفتم. پرس کیبهم نزد یداد. قدم تیخودش رو به جد یجا هیاز ثان  یشوخش در کسر یچهره

 ؟یهست یتو ک نمیبب -

 :جسارت تمام گفتم با

 !یشناسیخودت رو نم یواقعًا باعث تأسفه که ملکه -

 :کرد و گفت  اخم

 کدوم ملکه؟ -

 :و گفتم دمیخند

 ...ارانایملکه ت ،ین سلطنتخاندا  یبازمانده نیآخر  لوس،یتاراگاس یملکه -

 :رو قطع کرد و گفت حرفم

 لوس؟یکدوم تاراگاس  ؟یکدوم خاندان سلطنت  ؟یاوونهید ؟یگیم یمعلوم هست چ -

 :قورت دادم و گفتم یسختدهنم رو به آب

 ست؟ین لوسیمگه تاراگاس نیسرزم نیاسم تمام ا -

 !وسهیساوانتر نجاینه! ا -

 :دمینال میانرژ  یموندهته با

 چطور ممکنه؟ ؟یچ -

سرمون  ییفطرت چه بالمن، اون زن پست یسر درآوردم؟ خدا نجایرو به سرم گرفتم. من کجام؟ چرا از ا دستم
 :کارل تو سرم اکو شد  یآورده؟ صدا
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 .نذار طلسمت کنه -

 .از سردردم کم بشه  یفشار دادم تا کم مقهیشق یتر رورو محکم دستم

 .یکنیم کاریکارلت چ  بدون نمیبب خوامیم -

م گونه  یلجوجانه رو یفرود اومدم. قطره اشک نیزم یسستم تحمل وزنم رو نداشتن. زانوهام خم شدن و رو یپاها
 !ست! من طلسم شدمفاجعه هی نیمن ا ی. خدادیغلت

تعلق ندارم.  نجایمن کجام؟ من به ا افتاد؟یاتفاق م  نیا  دیصورتم گذاشتم و آروم هق زدم. چرا با یرو رو دستم
 کنم؟  کاریچ دیحاال با

 لیسمت چپ مابه یصورتم بردارم و صورتم رو کم یم نشست باعث شد دست چپم رو از روشونه یکه رو  یدست
 ...بود که یکنم. همون پسر

 :گفتم  کردمیم نیفنیف کهیشد؟ درحال دایش پپسر از کجا سروکله نیا

 د؟ش داتیاز کجا پ  هوی ؟یهست یتو ک -

 :دیبه سوالم پرس توجهینشست و ب کنارم

 حالت خوبه؟ -

 :نه تکون دادم که گفت یبه معن یسر

 یتو جنگل مشغول شکار بودم که با صدا انه،ی. اسم من رایزنیحرف م یو از چ یهست یتو ک دونمیمن نم -
 !بهت حمله کرده و مجبور شدم بکشمش لیاص  یاز ببرا  یکیکه   دمیاومدم و د  نجایبه ا غتیج

 !نمیلحظه صبر کن بب هیگردشده نگاهش کردم. بابراس رو کشت؟   یهاچشم با

 ...پس ست؟ین لوسیتاراگاس یمگه از ببرها بابراس

و با پشت  دمیکش  یقیبود. نفس عم شدنمتیهم باعث اذ نیو هم آوردمیسردرنم زیچچیشده بودم. از ه جیگ
 .رو پاک کردمهام دستم چشم

هم  انیبود و را نییکنم. سرم پا  کاریچ دیبا دونمینم یاومدم؟ هوف! حت  یچ یاصالً من برا  ه؟یکار درست چ  االن
 .همچنان کنارم نشسته بود

بود.  دیبه خورش هیروش بود. شکل نشان شب یرنگییشد. نشان طال دهیدستش کش یتو روکمانیسمت تبه نگاهم
 :نشان برام آشنا بود! ناخواسته گفتم نیکردم. چقدر ا  زیهام رو رچشم

 ...ـیخورش یتو زاده -

گردشده بهش   یهاحرفم شد. با چشم یدهنم گذاشت و مانع از ادامه یتموم نشده بود که دستش رو رو حرفم
 :نگاه کردم که عاجزانه گفت
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 !ادیامن. فقط صدات درن  یجا هی می! برسیه -

 .ه تکون دادم که دستش رو برداشتباش یرو به معن سرم

 :گفتم  آروم

 ...ـیبر دیکجا با -

وجود من کامالً در تضاد بود.  یدستش با سرما یقرار داد. گرما میشونیپ یکامل نشده بود که دستش رو رو  حرفم
 :لب گفت ریهاش رو بست و زکه چشم  کنهیم کاریلب باز کردم بپرسم داره چ

 .در جهان یکنیگرد، بنما ما را نهان! خالف آنچه که مجهان دیخورش -

کردم   ی! اما سعدمیترس تینهایکه اون لحظه ب  شمینم نیسمتمون اومد. منکر ااز آسمون به  ینور یکهیبار ناگهان
 .ملکه رو حفظ کرده باشم هیبه خودم مسلط باشم تا شأن 

 نکهیباال آمد تا ا خورانچیپ هیچیپیش ممار که دور طعمه هیدرست مثل  د،یچیهر دومون پ ینور دور پا یکهیبار
 .دیبه گلوم رس

! ترسم؟یکه م  فهمهینم یعنیآروم و خونسرده؟   قدرنیچرا ا ،ینگاه کردم. لعنت انیبه صورت خونسرد را دهیترس
قراره خفه  کردمین لحظه فکر مهم فشار دادم و نفسم رو حبس کردم. احمقانه نبود اگه او یهام رو محکم روچشم
 !بشم؟

 یمیمال یگفت؛ هوا  شهیسرد بود. سرد که نم یلینازکش خ یکهیکه گرم و سوزاننده بود، بار  دیخورش برخالف
 !داشت، خنک و مطبوع

روم غرق در روبه یمنظره دنیهام رو باز کردم. با دچشم دیسبز که به مشامم رس بیانار و س  یهاشکوفه یبو
 .بود بایجنگل ز نیلـ*ـذت شدم، چقدر ا

داشتن!  کماننیاز جنس رنگ  یزیر یهاو برگ کردنینور ساطع م دیکه مانند خورش  ییطال یبا تنه ییهادرخت
 .بهشون داده بود یخاص یها جلوهرنگارنگ درخت یهاشکوفه

 !شنومیم -

بهش بزنم؟ فکرم رو به زبون  یمگه قراره حرف شنوه؟یرو م یردم. چک  لیسمت چپ ماسرم رو به انیرا یصدا با
 :آوردم

 ؟یشنویرو م یچ -

 روکمانیچپش انداخت و ت یپا یراستش رو رو یها قرار داشت نشست و پااز درخت  یکی ریکه ز  یسنگتخته یرو
 :پاهاش گذاشت. سر بلند کرد و گفت یرو رو

 ؟یهست یتو ک -

 .هستم لوسیتاراگاس نیسرزم یگانهی یملکه ارانا،یفکر کنم قبالً هم بهت گفتم. من ملکه ت -
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 :بود! گفت هیبه تمسخر من شب شتریکرد که ب  یاخندهتک

 !یگیکه دروغ م  یدونیدست بردار! خودت هم م -

 .گهیفرشته هرگز دروغ نم هی -

که صداش   دیخندیبلند و از ته دل م یخنده! به قدر ریزد ز یبلند یشد و بعد با صدا رهیبه صورتم خ هیثان  چند
 :کردم و گفتم  یبود. اخم دهیچیتو جنگل پ

 ؟یخندیم یبه چ -

 :گفت  کردیچشمش رو با دستش پاک م یگوشه  کهیدرحال

رفتن! راستش  نیوقته که از ب یلیها خپس باالت کو؟ فرشته یافرشته؟ اگه فرشته یحاال شد ،یاولش ملکه بود -
 ؟یهست یرو بگو، تو ک

سمتم اومد و کنارم نشست. متعجب به انینشستم. را نیزم یو رو هیگر  ریزدم ز هویدادم.  رونیرو کالفه ب نفسم
 :دینگران پرس

 ؟یکنیم هیشد؟ چرا گر یچ -

من تو  رافتادنیگ  گهیو از طرف د رفتیهام کنار نمچشم یاز جلو  یاکه لحظه  شینبود کارل و صورت خون یطرف از
ها نابود شدن، دست به دست هم فرشته گفتیپسر احمق که م هیهام، اون هم کنار ناشناس بدون قدرت یمکان

 .کنم  هیداده بودن تا گر

 :گفتم  دهیبردهیهق و برهق با

 .... باعث مرگش شدصفتطانیو اون ش خوامیمن کارلم رو... م رم؟یکنم... تا انتقامم رو... بگ  کاریچ -

 :گفت  یمیبود، با لحن نرم و مال زیکه لحنش تمسخرآم  شیپ یقهیچند دق برخالف

 شده؟ ی. بگو چارانایآروم باش ت -

 رو بگم؟ ی. چیکنیتو باور نم گمیم یمن که هرچ -

 :دستش رو ازم جدا کنه گفت نکهیسمت خودش برگردوند. بدون ارو گرفت و من رو به مشونه

 ؟یکنیم کاریچ نجایافتاده و ا  یچه اتفاق یبد حی! حاال امکانش هست توضخوامیمن عذر م -

 .رفع بشه دمید یبار پلک زدم تا تار چند

 ؟ینگ یچیتا آخر حرفم ه یدیقول م -

 .دمیقول م -
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تک هام رو از هم فاصله دادم و تکهام رو بستم. لبدادم و چشم هیکه پشت سرم قرار داشت تک  یرو به درخت سرم
 .بدم حیجمالت رو کنار هم قرار دادم تا بهش توض

رفتم و اونجا  ی! همراه دو نگهبان به قصرم؟یَ بدونم کجام و ک نکهی. بدون اشمیم داریروز تو جنگل از خواب ب هی -
 نکهیبگردم. اولش قبول نکردم؛ اما بعد از ا لوسیتاراگاس یلطنتاز خاندان س  یبازمانده نیازم خواستن دنبال آخر

 طانیش هی ریراه گ یدوتا نگهبان همراه شدم؛ اما همون ابتدا ونکنم، همراه ا  دایاون رو پ  دیبا یخالص یبرا دمیفهم
اهاش . بگشتی. اون هم دنبال همون بازمانده مدادینداشت و من رو شکنجه م یرحم چیکه ه  یطانیافتادم! ش

 !در تمام اون مدت دنبال خودم بودم دمیهمراه شدم و بعد از گذشت چند ماه و گشتن، فهم

 :چشم دوختم و ادامه دادم انیرو باز کردم و به صورت کنجکاو را هامچشم

و  نیاطیش نیباشه ب شیدر پ ی. قرار بود جنگشدیتو من خالصه م هانیسرزم یرویبودم. تمام ن رویسرشار از ن -
درخت اسرار، با کارل  شیبود. رفتم پ باز هم قدرتمون کم یمتحدشون کرده بودم؛ ول نکهی. با الوسیمردم تاراگاس

 .میعاشق هم شده بود  ؟یدونیهم رفتم! آخه م

 :کردم و دوباره گفتم  یتلخ یخنده

بود که تا اواسط راه  یینااز همون نگهبا  یکیشدم! توسط پسرعموم!  دهیفرشته بود! دزد-طانیش یکارل دورگه -
کرده بود و من نشناخته بودمش. خواست باهام ازدواج کنه و من نخواستم. بهم سم داد؛ اما توسط   میهمراه
 !کردم و جون کارلم رو نجات دادم و مردم  دایش نجات پقلعه یسربازا

 .هاش گرد شدچشم دمیکه رس  نجایا  به

 ؟یینجایپس چطور ا یگه تو مردکجاست؟ ا   لوسیاصالً... تاراگاس  ؟یمرد -

 :انداختم و گفتم  نییرو پا سرم

خوب بود و با  زیچشد. همه پارچهکی لوسیو تاراگاس میشد روزیعشق من رو زنده کرد و ما در جنگ پ  یجادو -
فرستاد،  نجایجادوگر کارل رو کشت و من رو به ا هیو  ختیبه هم ر زیچکارل ازدواج کردم؛ اما تو جشن تولدم همه

 !وسیبه ساوانتر

سرش رو باال آورد و  هویمتفکرش نگاه کردم. کامالً تو خلسه بود و در حال فکرکردن.  یکه تموم شد به چهره  حرفم
 :گفت

 . درسته؟اراناستیاسمت ت  یگفت -

 :رو تکون دادم که به گردنم اشاره کرد و گفت سرم

 ه؟یک  یپس ِملور -

که دستش رو   دمیخودم رو عقب کش یرارادیسمت گردنم آورد. کامالً غرو به بهش نگاه کردم که دستش جیگ
 .رو تو دستش گرفت یسمتم آورد و جسمبه ترعیسر
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امکان   نیگردشده نگاهش کردم. ا  یهاکه داخل دستش بود با چشم  یجسم دنیرو به دستش دوختم. با د نگاهم
 انینوشته شده؟ را ارانایت یجابه یملور ید؛ اما چرا کلمهدا هیبود که کارل بهم هد یبندهمون گردن نینداره!ا

 .بند رو رها کردآروم گردن

 :گفتم  عیسر گمیفکر کنه دروغ م نکهیاز ا  دهیاز حالت صورتش مشخص نبود. ترس  یچیصورتش نگاه کردم. ه به

 ...من انیرا -

 :رو قطع کرد و گفت حرفم

شون دروغن اگر همه  یول ؛یبرگرد نتیکمکت کنم تا به سرزم  تونمی. اگه حرفات راسته مستین حیالزم به توض -
 .یریبهتره وقتم رو نگ

اومده   شیخودم هم از اتفاقات پ کهیازش داشتم؟ چطور انتظار داشتم حرفم رو باور کنه درحال  یچه انتظار من
 .شوکه شده بودم

 :فتمرو پر کردم و گ نمونیب یچند قدم فاصله با

 .کمکم کن -

 .دادم بهش توجه نکنم حیبود؛ اما ترج یچ شیمعن دمیکه نفهم  یشد. برق دهیهاش دچشم یتو یبرق

 .به حالت بکنم یاستراحت کن تا بعدًا فکر  یقصر. اونجا کم میبهتره بر -

 ...یول -

 :حرفم رو قطع کرد و گفت دوباره

 .یبرس یاجهیبه نت یخوایالبته اگه م  ،یبر شیمن پ یبا برنامه دیبا -

 :هم قرار دادم و گفتم یرو کالفه رو هامپلک

قدر . همونیکن  یاحترامیکه بهم ب  شهینم نیبر ا لی. چون قدرتام رو ندارم دلیتو هم بهتره حواست رو جمع کن -
 .دوطرفه باشه دیاحترام با  نیا  ذارم،یکه من بهت احترام م

 خوامیمن فقط م ست،یرفتار کنم؛ اما برام مهم ن یطورنیحتمًا انتظار نداشت امتعجبش نگاهم کرد.  یهاچشم با
 .برگردم و حق اون زن رو کف دستش بذارم لوسیهرچه زودتر به تاراگاس

 :بلند گفت یفاصله گرفت و با صدا ازم

 .نجایا  ایب مرغ،یس -

 یهیکه سا  دینکش ی. طولنمیرو هم بب نیسرزم نیا  مرغیدادم و منتظر موندم تا س هیتک یبه درخت نهی*ـسـبهدست
 .شد رهیچ نیزم یرو یبزرگ
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 یهاداشت که رنگ یشدم. دم بلند رهیخ شدیم ترکینزد نیلحظه به زم که لحظه به  یبلند کردم و به موجود سر
به رنگ  ییهامچش تیو درنها دهیکش  یابزرگ و تنه یها. بالخوردیبه چشم م شییرنگ طال یالسبز و قرمز، البه

 .سرش قرار داشت یکه رو  بایالماس و چند پر ز

زده بود. بهت لوسیتاراگاس یهامرغیمثل س قاً ینگاه کردم. دق خوردنیم وتابچیهوا پ یتعجب به پرهاش که تو با
 :که گفت  کردمیروم نگاه مبه موجود روبه

 !؟یهست ی. منتظر چگهید ایب -

سمتش رفتم. رو از درخت گرفتم و به مهیسمتم دراز کرده بود. تکنشسته بود و دستش رو به مرغیپشِت س انیرا
 .دیسرعت من رو باال کشدستم رو داخل دستش قرار دادم که به

وصل شده  مرغیرو که به گردن س ینشستم. دستش رو از دو طرفم عبور داد و افسار براق مرغیس یرو انیرا یجلو
 :گفت  یبلند یبود گرفت. با صدا

 .برو قصر -

هام رو که تو هوا پراکنده شد باعث شد چشم  یپرهاش رو از هم فاصله داد و بال زد. گردوخاک یآرومبه مرغیس
 .میتو آسمون گهید یقهیفکر نکنم که تا چند دق نیببندم و به ا

هام رو باز و پلک دمیکش  یقیهام رو بسته بودم، نفس عمطور که چشمگرفته بود. همون  یموهام رو به باز باد
 .نگاه کردم یکردم و به آسمون آب

زور سوار و کارل من رو به دمیترسیشد. اون زمان من از ارتفاع م دهیکش  میسوار نیسمت اولبه اریاختیب فکرم
کار رو نکرد، با   نیاما ا  ده؛یم مکردم! اون لحظه فکر کردم حتمًا شکنجه  یکارآذرخش کرد. در آخر هم روش خراب

 !بود و در شرف انفجار یعصب  نکهیا

 یقی. نفس عمبستنیم نقش مگونه و چونه  یو آروم رو دنیغلتیمصورتم  یاشک رو  یهاخودم که اومدم دونه به
 یدار بشه. برامن خبر یهااز اشک  انیهام ببارن. اصالً دوست نداشتم راچشم نیاز ا  شتریب خواستمی. نمدمیکش
 :دمیدار شده بود پرسخش باً یکه تقر  ییمتوجه بشه با پشت دستم صورتم رو پاک کردم و با صدا نکهیبدون ا نیهم

 م؟یریکجا م  میما االن دار -

 .یدیبه قصر خورش میریم -

 مونده؟ یادیز یفاصله -

 .میدیکه رس  یشیمتوجه م ینیرو بب نیینه. اگه پا -

 ییبایبهش ز دیسف یهاکه رگه  ییبه رنگ طال یقصر دنینگاه کردم. با د نیسرم رو خم کردم و به زم اطیاحت  با
 :دو دستم رو به هم زدم و گفتم زدهجانیبود، ه دهیبخش

 ...قصر کارلـ هیچقدر شب -
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برداشت و من تعادلم رو از دست دادم و از پشتش  بیش نیسمت زمبه انیرا مرغِ یتموم نشده بود که س حرفم
 !و به هوا چنگ زدم دمیکش  یراشخدل غیافتادم. ج

اما برام مهم   سوخت؛یزدم. گلوم م غیج کردم،یسقوط م نیسمت زمسرعت بهبه کهیرو بستم و درحال هامچشم
 یاهیس دیاون طلسم رو بشکنم، با  دی. من بالوسیبرگردم به تاراگاس دیزنده بمونم، با دیبود که با نینبود، مهم ا

 !دیرو نابود کنم، با

تر هام گرد. چشمکننیپام رو لمس م ریز یهام سبزهبرهنه یقرار دارم و پاها نیزم یرو دمیخودم که اومدم، د به
 ...چطور امکان داره؟ من چطور تونستم؟ من سالمم... سالم نیشدم. ا رهیخ نیاز حد معمول شد و به زم

 حالت خوبه؟ ،یِملور -

 :برگشتم و گفتم انیرا سمتبه

 .م، سالمممن زنده -

 :گفت  زدینفس منفس کهیدرحال

 .یحال باشخوش دیبا یول ؛یفرود اومد نیزم یسالم رو یچطور دونمیچرا حواست جمع نبود؟ نم یملور -

 :خاطر اون کلمه بود. گفتمش بهابروهام نشست که همه  نیب یاخم

 .فتمیشماست که باعث شد من از اون باال ب یانگارسهل نی! درضمن اینه ملور اراناست،یاسم من ت -

داره؟ بهتره حواست رو  ی. به من چه ربطی. درضمن تو خودت خم شدنهیچون اسمت هم ؛یملور گمیبهت م -
 !یم انجام ندخونواده یجلو ایبازخنگ نیو از ا یجمع کن

 :زدم ادیهم فشردم و فر یرو از حرص رو هامدندون

 کنم؟  یادآوری دی. حتمًا باردستتینه خدمتکار ز ،یزنیملکه حرف م هیبا  یاحمق! بفهم دار -

 :ادامه دادم  گرفتمیم شیراه قصر رو در پ کهیدرحال

 .یاموختیرو ن یچطور آداب اشراف دونمینم -

 .رمیآداب رو فرابگ  نیا  ستیرفتار کنم. انگار قرار ن یسلطنت هیمن از اول هم نتونستم درست مثل  -

 .ملکه رفتار کنم هیمثل  تونستمیوقف شدم. من هم مثل اون بودم، من هم نمجام مت سر

 :برگشتم و گفتم سمتشبه

 ؟یگفت  یبگو چ گهیبار د هی -

 :باال انداخت و گفت یاشونه یالیخیب با

 .رفتار کنم یاشراف  هینتونستم مثل  وقتچیگفتم ه -
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 ...من هم -

 .حرفم رو بگم یشد و منتظر شد ادامه رهیخ بهم

 .بود یموضوع ناراض نیبود و کارل از ا ضیرفتارام ضدونق شهیملکه رفتار کنم. هم هیمثل  تونمیمن هم نم -

 :که وسط ابروهاش نشسته بود گفت  یحالیسمتم برداشت و با اون اخم ببه یقدم چند

 .بگو ترقیدق -

 :دو دستم رو باال آوردم، تکونشون دادم و گفتم کالفه

 .ملکه رو حفظ کنم هینتونستم غرور  وقتچیخب ه -

 :حرفم رو گفت یادامه

 .حرف بزنم ستهیو شا ینتونستم با بزرگان رسم وقتچیه -

 :دادم ادامه

 .صحبت کنم یسلطنت هیمثل  ردستامینتونستم با ز وقتچیه -

 :زنان گفتش گرفت و قدمفکر به چونه یازم دور شد و دست راستش رو به معن  یکم

رو  گاهمینکنن جا ینکنن و سع ریمن رو تحق همهنیبهتر باشه به الهگان معبد بگم تا ا دی. شاهیکیمشکلمون  -
 .کنن  ریتسخ

 برات افتاده؟ یچه اتفاق یبگ شهیم -

 :. رو به من گفتزدیخودش اومد. انگار که داشت با خودش حرف م به

 .دادم حیسر فرصت بهت توض دیداخل قصر. شا میبر ،یچیه -

نکردم و با  یبه گفتن نداشت، پافشار یلیافتاده؛ اما چون خودش تما  یبودم که بدونم براش چه اتفاق مشتاق
 .میسمت دروازه رفتگفتن باشه باهم به

 .شدم خکوبیشهر سر جام م دنیبا د میدروازه که گذشت از

داشت که تو هرکدوم  یباندهید کیکوچ  یهاشهر به کار رفته بود، اتاقک یعنوان دژ براکه به  ییبلند طال یهاوارید
 .بودن یباندهیدو نفر مشغول د

 یلیحوض خ هی. وسط شهر فروختنیرو م یلیوسا یگار  یها توفروشبزرگ بود که دست یرهیدا هیمثل  شهر
 .شهر رو خنک نگه داشته بود طیو مح زدیازش فواره م  یرنگییبزرگ قرار داشت که آب طال

به صورت  ی. دستکردیم تمیقرار داشت و آفتاب سوزانش اذ دیرو به خورش قاً یشهر دق کردمیکه دقت م  حاال
 .دمیرو از کنار گوشم شن انیرا یکه صدا  دمیم کشکردهعرق
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 .داخل قصر میبر ایب -

 نیهستن و ا اعتنایبهش ب قدرنیچرا مردم ابود که  بیقدم شدم؛ اما برام عجتکون دادم و باهاش هم یسر
بود. انگار  دهیبزرگ شهر چسب واریکه به د  دیرس یبزرگ یکجاست؟به در فلز  قاً یدق زنهیکه ازش حرف م  یقصر

 !داشت یباندهید م،یکه ازش وارد شد  یادروازه هم مثل دروازه نیخارج بشه! ا گهید یاز دروازه  خواستیم

 نیهم یصبر کنه. برا تونستینم گهید مینپرسم؛ اما کنجکاو یسؤال کردمیم یو سع کردمیحرکت م کنارش
 :دمیسرم رو خم کردم و به صورتش نگاه کردم و در همون حال پرس میرفتیراه م کهیدرحال

 م؟یاومد  یچ یپس برا رون؛یب میریم می. اگه دارمیشیاز شهر خارج م  میما که دار -

 :بهم انداخت و دوباره نگاهش رو به جلو دوخت و گفت ینگاهمین

 .داخل قصر میریم می. دارمیشیاز شهر خارج نم -

که   یرنگسمت طناب قرمزمن به یهاچشم یکدوم قصر؟! جلو  ؟یچ یعنیبود.  دنینفهم یکردم که نشونه  یاخم
 .شده بود رفت زونیدروازه آو ییباال یاز گوشه

 یباال یهادروازه بلند شد. نگهبان یبهتر بگم ناقوس باال ایزنگوله  یکه صدا  دیت و کشدستش طناب رو گرف با
 .خم شدن و به ما نگاه کردن نییسمت پادو طرف ناقوس بود، به شونیباندهیدروازه که محل د

و با  دمیزد که من از جا پر شیشونیتو پ انینشون ندادن. ناگهان را یاما واکنش  م؛یمنتظر موند یاقهیدق چند
 .گردشده نگاهش کردم  یهاچشم

 !ننیبیرفت ما رو نم ادمی -

 :من نگاه کرد و گفت به

 .دستت رو بده به من -

 :سمتم دراز شده بود انداختم و گفتمبه دستش که به ینگاه

 .. کارت رو انجام بدهدمیمن دستم رو بهت نم -

 :د و دستم رو محکم گرفت و گفتبلند خودش رو بهم رسون یگام  با

 !تا دروازه رو باز کنن نیما رو بب توننیو اونا نم میهست یمگه دست توئه؟ ما نامرئ -

از   یکیچون  م؛یشد یرو زمزمه کرد که به نظرم مرئ یلب ورد ری. زدیدیما رو نم یبود که کس نیهم یبرا پس
 :ها گفتنگهبان

 .کنمیباز ماالن دروازه رو   د؟ییسرورم شما -

سمت دستم رو رها کنه من رو به نکهیبدون ا انیسمت باال حرکت کرد. دروازه که کامالً باال رفت، رابعد دروازه به و
 .دیداخل کش
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که همراه   ستادمیو ا دمیکش  رونیدستم رو از تو دستش ب یعصب  یبا حالت میپشت دروازه که شد یمحوطه وارد
 .ستادیبا من اون هم ا

 :دیپرس ریمتح یباالرفته و لحن یبرگشت و با ابروها سمتمبه

 افتاده؟  یاتفاق -

به مچ دستم که  رهینگاه کنم خ انیبه را نکهیمچ دردناکم گذاشتم و نوازشش کردم. بدون ا یآزادم رو رو  دست
 :قرمز شده بود گفتم

 ؟یو نابود کندستم ر یطورنیا  نکهیتا ا ،یبه بعد حرفت رو بگ نیاز ا  ستیبهتر ن -

دستم  دنیمچم سر خورد. با د یبعد دست دردناکم رو باال آوردم و مقابل صورتم گرفتم. نگاهش از صورتم، رو و
 .گرفت  یهاش رنگ شرمندگچشم

 :سمتم برداشت و آروم گفتبه یقدم

 داخل؟ می. برشهیتکرار نم گهینداشتم. د یواقعًا قصد دیببخش -

 :گفتم  یمهربون ینداشت. با صدا یریتقص چیپس ه رم؛یپذبینبود من چقدر آس زدم. اون که متوجه یلبخند

 ...رمیپذبیمن آس یدونستی. تو که نمستین یمشکل -

 :تر شد و ادامه دادمپررنگ لبخندم

 .تکرارش نکن گهید یدونیاما حاال که م -

 :تکون داد و گفت یسر

 .مونهیم ادمیحتمًا.  -

 یهاوارهیبزرگ که د یروم افتاد. قصرروبه یکنندهرهیصورتم که کنار رفت، تازه چشمم به قصر بزرگ و خ یجلو از
 .شده بود دهیپوش رنگدیسف یهاداشت که اطرافشون از ابر یو مجلل بایز یهااز سنگ مرمر بود و پنجره  شیرونیب

 دیبا یقبل یپله یاحتماالً دو قدم رو  ،یبعد یلهرفتن به پ یوجود داشت که برا ضیعر  یدر بزرگ، پنج پله یجلو
 .یتا بهش برس یداشتیبرم

! انداختیم سلندیریگ  ادیمنظره من رو  نیبزرگ قرار داشت. چقدر ا یهاکنار قصر، چند درخت و بوته  درست
 .افزارهااهیگ  نیسرزم

 داخل؟ میبر -

 :قصر دوختم و گفتم یِ از اون منظره گرفتم و به دِر اصل  صالیرو با است نگاهم

 .میبر -
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من بود و  یها رواز نگهبان  یاری. نگاه بسترهبایز نیباشه، حتمًا داخل قصر از ا کنندهرهیخ قدرنیقصر ا رونیب یوقت
 .و نوع پوششم باشه یجز وضع ظاهر یزیچ تونستینم لشیدل

 نیبشم. در برامون باز شد و من احتمال ا وارد قصر انیها پشت سر رااون  یرهیکردم بدون توجه به نگاه خ  یسع
 .کردن درها هستنکه پشت در دو نفر قرار دارن که مسئول بازوبسته  دادمیرو م

 یزودرشتیر یهاموند. پولک رهیشده بود، خ نیبراق تزئ یهاکه با پولک  ییوارهاید یچشمم رو میدر که عبور کرد از
 .کردیم بایو قصر رو ز کردیازشون عبور م  یبار نور هی هیکه هر چند ثان

رومون قرار داشت. با بود که روبه یاما قبل از اون سالن بزرگ  شد؛یختم م یچیدرپچیپ یهاراهرو به پله یانتها
از گردن   یروم تعجبم دوبرابر شد!دختر جووندختر روبه دنیسمت صدا برگشتم و با دمتعجب به یکس  غیج یصدا

بپربپر  نییو در همون حال به باال و پا دادیم خودش رو به چپ و راست تکون مشده بود و مدا زونیآو  انیرا
 .کرده بود  ادیز یلیبلندش تعجبم رو خ ی! موهاکردیم

موهاش، رنگش بود که مدام در حال  یاز اندازه  تربیاز زانوهاش بود و عج  ترنییوجب پا هیموهاش تا  یبلند
 !بود رییتغ

بود، با  کموننیرنگ یهارنگ هیاون دختر نگاه کردم. شب  یبه موها یشتریسمتشون برداشتم و با دقت ببه یقدم
 !دادیرنگ م رییموهاش تغ خورد،یکه م  یتفاوت که با هر تکون نیا

 :اون دختر رو از خودش جدا کرد و گفت  یسختبه انیرا

 .ی. گردنم رو شکستتایآروم باش ر -

 :دوباره بپربپر کرد و گفت تاست،یبودم اسمش ر دهیکه حاال فهم  یدختر

 !برات تنگ شده بود یلی! دلم خجونمایرا یوا -

شد. آروم اما باجذبه  تایر دنیدستان قدرتمندش کرد و مانع از پر ریرو اس تایکرد و مچ دست ر  یشینما یاخم  انیرا
 :گفت

 ...ی! دوست دارتایر دهیا از تو بعکار  نیچند بار بهت گفتم اسمم رو کامل بگو؟ ا -

 :. ادامه دادرهیقرار بگ تایآورد تا صورتش مقابل صورت ر  ترنییپا یبه اطراف انداخت و سرش رو کم ینگاه

 تا؟یآره ر  ؟یخوایرو م نیاون عجوزه دوباره تو اتاق حبست کنه؟ تو ا -

 :گفت  یم آشکارتکون داد و با غ نیتندتند و ناراحت سرش رو به طرف تایر

 .خوامینه نم -

 :زد و گفت یلبخند انیرا

 .خوبه. حاال بهتر شد -
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سمتم برگشت و با تعجب از پا تا سرم رو کنکاش کرد و به تایمتوجهم شد. ر انیکردم که را  یمصنوع یاسرفه
 :متعجب گفت

 ؟یهست یک  گهی! تو دیه -

 :و گفت دیمد. دورم چرخسمتم اودرآورد و به انیرو از حصار دست را دستش

 !ی! تو چه باحالیوا -

 :بزنم و بگم یصداش باعث شد لبخند یتو طنتیش

 !تایبانو ر یلطف دار -

 :به بازوم زد و گفت یفیضع مشت

 تییپرنسه. از آشنا نیهم دوم انی. رادیپرنسِس شهر خورش نیو سوم انمیصدام کن. من خواهر را تای! رتایر -
 ؟یهست یحالم. تو کخوش تینهایب

 :رو سرکوب کردم و گفتم یکنجکاو  نیا  ه،یپرنس ک نیکنجکاو بودم بدونم اول  نکهیا  با

 ...لوسیتاراگاس یملکه اراناست،یاسمم ت -

 :انداختم و مغموم ادامه دادم  نییرو پا سرم

 .ِسَمت رو داشتم نیصبح ا نیالبته تا هم -

 :دیهام نگاه کرد. پرسرنگش به چشمهفت یهاکرد و با اون چشم  لیما نییپاسمت صورتم به دنید یرو برا سرش

 ؟یبپرسم چرا ناراحت شهیم -

موهام رو پشت  کهیکمرش رو صاف کرد و من درحال  تایسوق دادم. ر انیسمت رارو تکون داد و نگاهم رو به سرم
 :گفتم  زدمیگوشم م

زن  نکهیرفت تا ا شیخوب پ یچبود. همه دهیتدارک د یامروز سالگرد تولدم بود. همسرم برام جشن بزرگ -
 .سردرآوردم نجای. همسرم مرد! و من هم... من هم از اختیرو به هم ر یچهمه یپوشاهیس

 :تشر زد انیراکه   شدیهام گوش داده بود و حاال دهانش هم داشت باز مگردشده به حرف  یهابا چشم تایر

 !تایر -

 :انداخت و چند بار پلک زد و گفت  انیبه را ینگاه تایر

 .یدار ازیاتاق من. فکر کنم به استراحت ن  میبر ایواقعًا متأسفم! ب -

 :آروم زمزمه کردم  یلیآرنجم رو نوازش کردم و خ  یدست راستم کم با

 .یگیکه م  طورهنیفکر کنم هم -
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سمت راست حرکت و به میها باال رفتآروم از پلهها برد. آرومسمت پلهرو گرفت و من رو همراه با خودش به دستم
 .گلدون پر از گل قرار داشت  هیکه تو راهرو بود،   ی. کنار هر درمیکرد

شده  یزیآمرنگ یشده بود که به رنگ صورت یکارکنده  یزیر یهادر شکوفه ی. رومیستادیا  یرنگییدر طال مقابل
 .بودن

 :باز کرد و گفت گهیهاش رو از همددر رو باز کرد و وارد اتاق شد و من هم به دنبالش داخل اتاق رفتم. دست تایر

 !ارانایملکه ت دیبه اتاق من خوش اومد -

 .اژدها دقت کنم  یمجسمه یقرمزشده یهابه چشم نکهیایسمتش رفتم؛ بزدم و به یلبخند

 خورد،یبه چشم م تایر شکلیارهیکه دورتادور اتاق دا  یگچ  یهایکاردوختم. کنده تایرو به اتاق ر انمجیپر از ه نگاه
 .بود دهیبه اتاق بخش یخاص یجلوه

 :که تو صدام هم آشکار بود گفتم  جانیهمون ه با

 نیبه ا یبه اون عظمت بودم اتاق ینیسرزم یمن که ملکه ی. حتیدار ییبای! چه اتاق بزرگ و صدالبته زتایر یوا -
 ...نداشـ یباشکوه

 ستم؛یملکه ن گهیکلمات هم دست به دست هم داده بودن تا به من ثابت کنن د  یرو خوردم. بودم؟! حت حرفم
 فته؟یکلمات ب  یبرا یاتفاق حت  نیا  دیاما چرا با

صورتم خم شد.  یراست رو که از سکوت من تعجب کرده بود دستش رو پشت کـ*ـمرم گذاشت و از سمت  تایر
 :دیپرس

 ارانا؟یافتاده بانو ت  یاتفاق -

 :هام شده بود گفتمکه مهمون لب  یرنگبرگشتم و با لبخند کم سمتشبه

 .یکن  یقبل از اسمم خوددار شوند،یو از هرگونه پسوند و پ یصدا کن ینه نه. فقط بهتره که من رو ملور -

 افتاده؟  یچرا؟ اتفاق -

 .آشکار بشه  زیچهمه شدهنییتا در زمان تع امیکنار ب  طیبا شرا دیاتفاق که افتاده؛ اما با -

 ه؟یِ اون زمان کِ  -

 :باال انداختم و گفتم یاشونه

 .دونمیخودم هم نم -

 :تخت گفتم دنیفرار از بحث درمورد اتفاقات، نگاهم رو دورتادور اتاق گردوندم و با د یبرا

 استراحت کنم؟  شهیم -



 

 
23 

 :بحث رو ادامه بدم گفت خوامینم گهیکه متوجه شد د  تایر

 .یو بخواب یکن  ضیلباست رو تعو یتونیرو استفاده نکردم. م اشونیلی. تو کمد لباس دارم، خشهیالبته که م -

حجم  نیرو شدم. ارنگ روبهرنگا یهااز لباس  یسمت کمد رفتم. کمد رو باز کردم که با انبوهتکون دادم و به یسر
زانو بود  یتا رو اشیرو که بلند یرنگیاروزهینبود. لباس ف بیچندان هم عج تایمثل ر یدختر جوون یاز لباس برا

بهش انداختم. جنس لباس از ساتن لَخت بود و  ینگاه و دمیکش  رونیها بلباس ونیربع داشت از مسه نیو آست
 .شده بود یکارنیکمر لباس نگ

 :دمیپرس تایبه ر رو

 رو بپوشم؟ نینداره ا یاشکال -

 .یتا تو راحت باش رونیب رمیخواب هم مناسبه. من از اتاق م یو برا دمشینداره. اتفاقاً نپوش یاشکال  چینه نه، ه -

تنم رو درآوردم و لباس  یتو یهارفت، لباس رونیکه از اتاق ب  تایتر. ررنگجوابش سکوت کردم و لبخندم رو پر در
 .کرد  قیکه داشت آرامش رو به وجودم تزر  یخاص یرو به تن کردم. خنک رنگیاروزهیف

هام رو باشم. چشم لوسیبرگشتن به تاراگاس یبرا یدنبال راه دی. بادمیتخت رفتم و روش دراز کش سمتبه
 .خواب دادم یم اجازهبستم و به تن خسته یآرومبه

*** 

 گه؟یبه نظرت داره راستش رو م یعنی -

 !باشه وونهیکه نکنه د  کنمیشک م نیکم دارم به اکه بهم گفته کم  یی. با حرفادونمینم -

نه  ست،وونهیکه د  دهینشون م شینه وضع ظاهر هاست؟وونهید هیکجاش شب  ؟یزنیکه م  هیچه حرف نیا  یوا -
 .ستدهیزدنش. به نظرم حرفت کامالً نسنجطرز حرف

اومده و   گهید نیسرزم هیاز   گهیم ؟یکردیدختر رو باور م نیا  یحرفا یمن بود یجاکنم؟ تو اگه   کاریچ یگیم -
 ره؟یرو به دست بگ نیسرزم هیزن حکومت  هی یدیبوده. آخه کجا د نیکل سرزم  یملکه

رو به دست  دیخورش نیسرزم یکه حکمران  ستیعجوزه زن ن  نی. مگه ایزنیحرف م یدار پاافتادهشیپ یلیخ انیرا -
 گرفته؟

و  کردنیبحث م گهیدرمورد من با همد انیو را تایبود که ر یاقهیفرما شد. چند دقدر اتاق حکم بیعج  یسکوت
 !قلمداد کنه وونهیمن رو د خواستیم انیکنه و را  یداراز من طرف  کردیم یسع تایجالب بود که ر

 .امیباعث شد به خودم ب انیرا یصدا

بشه تا اگه حرفاش درست باشه  داریب دیبا ده،یوقته که خواب یلیکن. خ  دارشی. بمیبحث ادامه ند نیبهتره به ا -
 .میکن  دایمشکلش پ یبرا یحلراه

 :گفت  یعصب  یبا صدا تایر
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 .ی! بهتره تمومش کنانیرا -

تا متوجه نشن که  کردمیهام رو باز مچشم دیبه خودم بدم. نبا یم نشست باعث شد تکونشونه یکه رو  یدست
 :شد اندازنیتو گوشم طن تایآروم ر  ی. صدادمیهاشون رو شنحرف

 .شو داریب یملور -

 :گفت  یبلندتر ینشون ندادم که دوباره تکونم داد و با صدا یواکنش

 !ملکه شیپ میبر دیپاشو با یملور -

هر  ادیفر یبرخورد کرد و صدا تایر یشونیشدم که سرم به پ زیخمیهام رو باز کردم و نچشم عیحرف سر نیا  با
 .دوتامون بلند شد

 !سرم یوا -

 !آخ -

 :رو گرفته بودم گفتم میشونیپ کهیدرحال

 کنن؟یم دارینفر رو ب هی یطورنیا  تا؟یچه وضعشه ر نیا -

 :رو به کمرش زد و گفت دستش

 .یلکه هم آشنا بششام و با م یبرا میتا بر یش داریزودتر ب خواستمیواقعًا که! من م -

 :دمیگردشده پرس  یهاچشم با

 شام؟! مگه چند ساعت خواب بودم؟ -

 :لبش بود گفت یکه رو  یبلند شد. با پوزخند انیرا یبار صدا نیا

 !دارن فیبه هفت ساعته که خواب تشر کیخانوِم ملکه نزد -

 شیشونیدوختم. پ تایرو ازش گرفتم و به ر هام رو باور نکرده. نگاهملحنش ناراحت شدم. مشخص بود اصالً گفته از
 .قرمز شده بود یکیکوچ  یگو  یبه اندازه

 :گفتم  ینیلحن غمگ با

 .متأسفم تیشونیبابت پ -

 :و گفت دیکش  شیشونیبه پ یدست

 .میلباس آماده کردم برات. بپوش باهم بر میبر ای. بکنهیدرد نم ادیز ست،یمهم ن -

 :گفت  انیبعد رو به را و
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 .رونیاز اتاقم برو ب -

 یرنگییلباس طال تایرفت. با کمک ر رونیبهم انداخت، از اتاق ب یکوتاه  نگاهمین نکهیتکون داد و بعد از ا یسر انیرا
 .میرفت رونیو باهم از اتاق ب دمیرو که برام آماده کرده بود پوش

 تا؟یر گمیم -

 :دیبرگشت و پرس سمتمبه

 ؟یدار یکار -

 :دمیزمان پرسآره تکون دادم و هم  یرو به نشونه سرم

 عجوزه؟  نیگیچرا به مادرتون م انیتو و را -

ش زدهبهت و نگاه پر از سؤالم رو به نگاه ستادمیازش دو قدم جلوتر ا  تی. به تبعستادیکه تموم شد از حرکت ا  حرفم
ش شونه یدم رو بهش رسوندم و دستم رو روازش خارج نشد. خو  ییدوختم. دهنش چندبار بازوبسته شد؛ اما صدا

 :قرار دادم. چندبار تکونش دادم و گفتم

 ؟یزنیشد، چرا حرف نم ی! چتایر یه -

 :دستم به خودش اومد و گفت یهاتکون با

 .ستیاون مادر ما ن -

برداشتم و خودم رو بهش  یبلند یهاش جدا کرد و به راهش ادامه داد. قدمبه من دستم رو از شونه توجهیب و
 .رسوندم

 ...پس ستیاگه مادرت ن  ه؟یمنظورت چ -

 :نداد حرف بزنم و خودش گفت اجازه

 .حکومت رو به دست گرفت یفعل یملکه یعنی. بعد از مرگ مادر و پدرم، همسر دوم پدرم مهینامادر -

 :بشم. آروم گفتم مونیپش دمیکه پرس  یباعث شد از سؤال نشیغمگ  یصدا

 .ناراحتت کنم خواستمی. نمخوامیمعذرت م تایر -

 :باال انداخت و گفت یاشونه

 .میکرد  رید یکه کل  می. برستمینه ناراحت ن -

حدس زد که  شدیراحت م یلیوسطش قرار داشت. خ یبزرگ غذاخور زیکه م  میشد ینزدم و باهم وارد سالن یحرف
 .هیسالن غذاخور نجایا

 .دهومیکه عجوزه ن  بهیعج -
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که   ییهایشد. باهم پشت صندل دهیقرار داشت کش زیکه در رأس م  یایسلطنت یحرفش نگاهم به صندل نیا  با
 .من نشست یروهم اومد و درست روبه انیبعد از ما را قهی. چند دقمیبود نشست دهیخدمتکار برامون کنار کش

. با اومدن مرد ادیازش بدم م  کردمیحس م شیپ قهینزدم. بعد از اتفاق چند دق یرو ازش گرفتم و حرف نگاهم
 :کوتاه گفت  یلیدوختم که خ تایبود نگاه کنجکاوم رو به ر دهیپوش یکه لباس آب  یجوون

 .اعظمه  ریوز -

 :کرد و گفت  یکوتاه  میباال بندازم. تعظ ییباعث شد ابرو نیجوون بود و هم اریبس یلحاظ ظاهر از

به  دیتونیندارن. شما م فیمهمان گرانقدرشون. ملکه در قصر تشر نیدرود خدمت پرنس و پرنسس و همچن -
 .دیصرف شام بپرداز

 :دیپرس انیرا

 .بودن نجایچطور ممکنه؟ ظهر که ا -

نگاهش رو متوجه  یبهش انداخت. معن ینگاه معنادار رنگشیمشک یهاکرد و با همون چشم  انیبه را ینگاه ریوز
 :نشدم که گفت

 .کارها به من ُمحّول شده  شونیا  ابیو در غ انیبردن و تا چند روز به قصر نم فیبعد از ناهار تشر شونیا -

به  یسرکش ینکردم. حتمًا برا یکنجکاو  ادینزد و مشغول خوردن غذا شد. من هم ز یتکون داد و حرف یسر انیرا
نگاهش کردم  یسمتم اومد. سؤالبه ریبلند شدم که وز زیرفته. شام در سکوت صرف شد و از پشت م یامور کشور
 .که زد نگاهم پر از تعجب شد  یکه با حرف

 .قصر یبه ضلع غرب دیاریب فیتشر شبمهیبعد از ن -

 قهیگوش بدم که چند دق  یابهیبه حرف غر دیاصالً چرا با  ؟یغرب  برم ضلع شبمهیداشت که من بعد از ن یلیدل چه
 که باهاش آشنا شدم؟  ستین شتریب

 :گفتم  یجد یابروهام نشست و با صدا  نیب یحالیب اخم

 .امیب یخودتون به ضلع غرب یبدم و بنا به گفته تیبه درخواستتون اهم نمیبینم یلیدل -

به عقب برداشتم و نگاه  یناخواه قدمقدر محکم و باصالبت قدم برداشت که خواهسمتم برداشت. اونبه یقدم
 .لرزونم رو به اطراف دوختم

 ...حاال یوحشم بود؛ ولپر از خدم نجایا  شیپ یچند لحظه نی! تا همبهیعج

 .میشون رو مرخص کردم تا باهم تنها باش. همهنیدنبالشون نگرد -

. ستین نجایهم ا تایر یداشته باشه؟ حت یاباهاش تنها باشم. نکنه افکار شرورانه دیکه چرا با  آوردمیسردرنم چیه
 .فرستادم نییپا یسخت. آب دهنم رو بهذاشتیتنهام م دینبا تایکرد؛ اما ر  اعتماد  شهیکه نم  انیبه را
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 یملور تیبود که شخص بیروم بود. عجتو وجودم رخنه کرد و عاملش مرد جوون روبه یبیترس عج بارهکی به
 .کردمیم دایمهارکردنش پ یبرا یراه دیترس اصالً خوب نبود و با نیسابق ترسو بود! اما ا یارانایمثل ت

 !یستین دیخورش نیتو متعلق به سرزم -

حرفم نداشتم و مشخص بود که ناخودآگاه از  نیا  یرو یکنترل  چیبود که من گفتم؟ ه یچه حرف نیکردم. ا  مکث
 .دهیدهنم پر

 یبود؛ اما چهره دهیپر یفقط کم ،ی. رنگ صورتش کمنمیالعملش رو ببثابت موند تا عکس  ریصورت وز یرو نگاهم
 :سمتم نشونه گرفت و گفتبه دیش رو با تهد. انگشت اشارهدادیرو نشون نم زیچچیدش هخونسر 

 ینزن، حت یحرف چیه کسچیما به ه داری! از دفتهیم فته،یب دیکه نبا  یاتفاق  یکن  ریمنتظرتم. د یامشب ضلع غرب -
 !تایبه بانو ر

ش کوبنده  یقلبم گذاشتم و به صدا یاز جانب من باشه سالن رو ترک کرد. دستم رو رو  یمنتظر حرف نکهیبدون ا و
برم.  یگرفتم به ضلع غرب  میچرا؛ اما تصم دونمیازش حساب ببرم. نم  شدیکه داشت باعث م  یاگوش دادم. جذبه

 تنها گذاشته؟ من رو تاین بود که چرا ریوجود داشت و اون هم ا یتر از ضلع غربمهم یاما االن مسئله

به در زدم و وارد اتاق  یارسوندم. تقه تایبه اتاق ر چیدرپچیپ یهاپلهراه قیسالن خارج شدم و خودم رو از طر از
 !. آشفته بودختیریرو به هم م شیکموننیرنگ یانداخته بود و با دستش موها  نییسرش رو پا تایشدم. ر

 ؟یچ یکرده؛ اما برا  هیکه گر  دادیم نیسرخش خبر از ا یهااز جا بلند شد. چشم  دنمیرو که بلند کرد با د سرش
 :گفت  یبلند یو با صدا ستادیمقابلم ا

 !چقدر دنبالت گشتم؟ یدونیم ؟یکجا بود -

 :دمیباال انداختم و پرس ییابرو

 افتاده؟  یاتفاق  ؟یکرد  هیچرا گر -

 :کوره دررفت و گفت  از

فکر  ؟یی. اصالً معلوم هست کجاکنمینم داتیپ یول گردم؛یاده؟ چند ساعته دارم دنبالت مافت  یاتفاق  یپرسیم -
 .یکردم گم شد

به بانو  ینزن، حت یحرف چیه کسچیما به ه داریاز د»حرفش  یادآوریبودم؛ اما با  ریوز شیباز کردم بگم پ لب
 :آروم گفتم« !تایر

 .گم شده بودم  دیببخش -

 :نداشتم. محکم بـ*ـغلم کرد و گفت یاگفت؛ اما چاره  شدیبود که م یدروغ نیترمضحک

 .دمیترس یلیخ -

 :ش حلقه کردم و از خودم جدا کردم. با لبخند گفتمرو دور شونه دستم
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 .خوامیمعذرت م دیببخش -

 :سمت تخت رفت و گفتو از من جدا شد. به دیخند

 .ارنیتت رو بتا فردا تخ میتخت بخواب هی یرو دی. باایب -

 :دمیپرس هوایب

 قصر کجاست؟ یضلع غرب -

 .که بند رو آب دادم  دمیصورت متعجبش تازه فهم دنید با

 داره؟ یقصر، ضلع غرب یدونیتو از کجا م -

رو هم  هیسروته قض یشدم. حاال چطور رهیکه داخل اتاق بود خ  ییاژدها  یو به مجسمه دمیرو ازش دزد نگاهم
 متوجه دروغم نشه؟ تایکه ر  ارمیب

 .. جواب من رو بدهیبا توام ملور -

از   طنتشیکه ش  یاز دختر  یصورت جد نیدوختم. ا تایر یجد تینهایرو از مجسمه گرفتم و به صورت ب نگاهم
 .بود دیبرام جالب شد، بع ییآشنا  یقهیهمون دق

 :بهش بدم یاکنندهو جواب قانع نمیداشتم کلمات رو کنار هم بچ یسع

 ...... چطور بگمزهیمن... چ یعنیمن... خب  -

 آره؟  ؟ییهااز اون جاسوس  یکینکنه تو هم  ؟یتو چ -

 .حرفش گرد شد و نگاه ناراحتم رو بهش دوختم نیاز ا  هامچشم

کجاست، گفتن   نجایا  دمیا پرساز خدمتکار  ی. من فقط گم شده بودم و وقتیبهم اعتماد ندار انیتو هم مثل را -
تا  دمیاز تو پرس  نیهم یبه اطرافم دقت نکردم. برا ومدمیسمت اتاقت مبا خدمتکار به یقصره. وقت یضلع غرب

 ...نمیبب

رو بهش دوختم و  میاشک  یهارو گرفتم. چشم رهیسست و لرزونم رو به عقب برداشتم و با دستم دستگ یهاقدم
 :ادامه دادم

 .رمیم نجایاز ا  دیچقدر از اتاقت فاصله داره. حاال که بهم اعتماد ندار نمیتا بب -

. با دیچیراهرو پ یهقم توهق یرفتم. صدا رونیبزنه از اتاق ب یحرف خواستیبهش که م توجهیرو باز کردم و ب در
قرار داشتن باعث که تو راهرو   یروشن یهافرار کنم. مشعل یقصر لعنت نیاز ا  خواستمیو فقط م دمیدویسرعت م

 .راهرو بودن زیهرچند ناچ ییروشنا

باشه خواهر و برادرن. با پشت دستم اشک  یهرچ انه،یبهم اعتماد داره؛ اما اون هم مثل را تایر کردمیفکر م من
 .ستادمیهام رو پاک کردم و از حرکت اچشم
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دادم و سر  هیپشت سرم تک واریقلبم رو سروسامون بدم. به د یمهابایتا تپش ب دمیکشیتند و کوتاه م یهانفس
 .نشستم نیزم یخوردم و رو

رو از دست دادم؛  زمیچهمه قهیدر عرض چنددق نکهیکردم، ا  هیپاهام گذاشتم و به حال خودم گر یرو رو سرم
 هامهیم نشسته بود گرقلب یکه رو  ینیغم سنگ  یادآوری. با زمیتر کارل عزکشورم، مردمم، حکومتم و از همه مهم

 .شدت گرفت

 لی. چقدر خوب بود که کارل رو داشتم. گرچه اواگشتیو دوباره به خودم برم دیچیپیهقم تو راهرو مهق یصدا
 .ارمیسخت دووم ب طیبشم و تو شرا رومندین شدیهم باعث م هاکردنتیکرد؛ اما همون اذ  تمیاذ

نگاه کردم. کنارم نشست و  ریسر بلند کردم و به وز دهیاومدم و ترس  رونیم نشست که از فکر بشونه یرو یدست
 .لب تشکر کردم ریسمتم گرفت. دستمال رو ازش گرفتم و زبه یانقره یهارو با طرح یدیدستمال سف

 :که بدون مقدمه گفت  میدر سکوت به سر برد قهیدق چند

 .میگردیکارل م  جنابیباهم دنبال عال -

بار به هم هام رو چنداشکم خشک شد و نگاه ناباورم رو بهش دوختم. لب  یکه بهم وارد شد؛ چشمه  یشوک یرو از
 .از گلوم خارج نشد  ییزدم؛ اما صدا

 .ارانایتمنتظرتون بودم ملکه -

گوشم   یبود؛ اما دستم رو ریبه وز جمیشد. نگاه گ ریاز گوشم سراز  یداغ عیدوم که وارد شد، حس کردم ما شوک
 .گرفت  یرنگ نگران ریدستم نگاه وز یخون رو دنیهام گرفتم. با دداشت. دستم رو مقابل چشم قرار

گفت و من در عالم   یلب لعنت ریهام گرفت و مانع از سقوطم شد. زاز شونه  عیهم افتادن که سر یرو هامپلک
 .فرورفتم یخبریب

*** 

 مونیسا

حال  نیحرفم ا دنیبا شن کردمیدوختم. تصور نم ارانایت یخوردهترک یهاو لب دهیپررنگ ینگرانم رو به چهره نگاه
 .بهش دست بده

رو  ارانایبدم. از جام بلند شدم و ت صیلباسش تشخ یاز رو  تونستمیم یراحترو به نیسرد شده بود و ا بدنش
 .بلند کردم نیهمراه خودم از زم

موقع از  نین گرفتم و به اطرافم دوختم. خوشبختانه ابلندش آزادانه تو هوا پخش شد. نگاهم رو ازشو یموها
 .زدیتو راهرو قدم نم کسچیشب ه

با فرارکردنش  دونهیخودش هم نم ارانایگرفتم. ت  شیها راه اتاقم رو در پمشعل فیاستفاده از نور ضع  با
 ینشون نکهیا قبل از اش منتظر اومدنش بودن؛ امقبل از من همه یهاانداخت. نسل  یرو به چه روز لوسیتاراگاس
 !رو حفظ کرده وحشتناک بود ودشخ یچطور با جادو جوون نکهیفکرکردن به ا یکنن مردن! حت  دایازش پ
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رو  ارانایسمت تختم رفتم و تدر رو با پام باز کردم و ُهل دادم که باز شد و وارد اتاق شدم. به دمیاتاقم که رس  به
 .تخت گذاشتم یرو یآرومبه

. اومدیگردنش خشک شده بود؛ اما هنوز هم از گوشش خون م  یاومده بود، رو  رونیکه از گوشش ب  ییهاخون
 .داشت یزیرهنوز هم خون یول اومد؛یتا االن خون بند م دیبا

 دمیکش  یقیتا بتونم صداش کنم. نفس عم کردمیتمرکز م یکم  دیهام رو بستم. باتخت نشستم و چشم یرو کنارش
 :تو ذهنم صداش زدم ارانایدار تتند و کش یهابه نفس توجهیو ب

 .خودت رو به من برسون ترعیسر یدارم. هرچ اجیهلن به کمکت احت -

. نگاهم رو به آسمون دیموهام غلت نیب یمیمال میسمت پنجره رفتم و بازش کردم. نستخت بلند شدم و به یرو از
 .پنجره کنار رفتم یزدم و از جلو یز استرسهوا لبخند پر ا یرقصان تو یهابرگ دنیدوختم که با د

تا  نییکه از پا  یها کنار هم قرار گرفتن و بعد، نورتک برگتک شهیکرد و مثل هم  ییها رو به اتاق راهنمابرگ باد
 .هلن مقابلم آشکار شد یبشن و چهره داریپد یها مثل دخترباعث شد برگ دیباال درخش

 :دیبرام خم کرد و پرس میتعظ یرو به معن سرش

 جناب؟یافتاده عال  یاتفاق -

به خودم اومدم و  ارانایحال ت یادآوریگل! با   یهاو نرم بود، درست مثل گلبرگ فیهنوز هم مثل قبل لط صداش
 :شده گفتمهول

 .شد یطورنیچرا ا دونمیحالش بده. نم ارانایت -

 :گفت  یمتعجب ارینده بودم اشاره کردم. هلن با لحن بستخت خوابو یکه رو  یهوشیب یارانایبا دست به ت و

 .خودش باشه شهیباورم نم -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 .خودشه -

 ...سال؟ چرا حاال اومده؟ حاال که نیبعد از چند -

 :و تحکم گفتم تیو با جد دمیحرفش پر وسط

 یتونیمداوا بشه. م دیو با مهی. اوضاعش وخمیکه در مورد اتفاقات اطرافمون حرف بزن  ستین نیحاال وقت ا -
 ؟یکمکش کن

 یرنگش روسبز یخم شد که موها ارانایت یرو ازم گرفت و با چند گام کوتاه خودش رو به تخت رسوند. رو نگاهش
نگاهش رو از  نکهی. بدون استادیبلندش رو پشت گوشش فرستاد و صاف ا یافتاد. با دستش موها  ارانایصورت ت

 :گفت  رهیبگ ارانایت
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 ...کمکش کنم؛ اما  تونمیم -

در  یکه سع  ییسمتش برداشتم و با صدابه یقدم یحرفش رو نگفت و سکوت کرد. کالفه و عصب یادامه
 :دمیکردنش داشتم پرسکنترل

 .حرفت رو کامل کن ؟یچ یول -

 :بار نگاهم کرد و گفت نیا

 .مشیببر نجایاز ا  دیاما با -

 .بمونه جانیهم دی. اون باتونمینه نم -

 .ندارم نجایشدنش الزمه اخوب یرو که برا یی. دارومیما مجبور -

 .ببرمش نجایاز ا  تونمیانجام بده. نم  یتونیم یهرکار -

با خودمون  میتونیم یراحتشده! االن به ریکه د  یچه االن، چه موقع اد؛یبا ما ب دیاون با  مونیسا ؟یباالخره که چ -
 !گم؟یم یکه چ  ی. متوجهشهیبردنش سخت م ادیاگه به هوش ب  یول مش؛یببر

 .تکون دادم یو سر دمیموهام کش انیم یدست کالفه

 .زنمیباشه. االن آذرخش رو صدا م -

شده بود از گردنم باز کردم. سوت رو  یاز اژدها حکاک  یرو که روش نشان رنگمیاپنجره رفتم و سوت نقره سمتبه
 .دم و نگاهم رو به آسمون دوختمبه صدا درآور 

. نگاه لرزونم رو فتمیدردسر ب یدر قصر رخ داده و تو یسوت متوجه بشن چه اتفاقات یممکن بود با صدا هرآن
 .شد انیآذرخش نما  یکیتار ونیمطلق آسمون دوختم که از م یاهیبه س شتریب

سمت پنجره رفتم. آذرخش با تخت بلندش کردم و به یرفتم. بغـ*ـلش کردم و از رو ارانایسمت تزدم و به یلبخند
 :گفتم  عیسر داد که سر یغرش بلند  ارانایت دنید

 .میبر نجایاز ا  ترعیسر یهرچ دی. باستیاالن نه آذرخش، االن وقتش ن -

 :و رو به هلن گفتم دمیرو محکم چسب ارانای. تنمیشد و تونستم پشتش بش آروم

 .ایپشت سرم ب -

 :خطاب به آذرخش گفتم و

 .آذرخش  ریاوج بگ -

هاش گرد شد و چشم دنمیوارد اتاق شد. با د انیشدت باز شد و راحرفم کامل بشه در اتاقم به نکهیاز ا  قبل
 .سمتم اومد که آذرخش با سرعت از قصر دور شدبه
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. حاال رمیبگ میتصم دهیکه در اطرافم رخ م  یدر مورد اتفاقات تونستمیحاال بهتر م دی. شادمیکش  یاآسوده  نفس
 .خودش رو نشون داده بود ارانایکه ت

داشته باشه! در  یاکنندهپاسخ قانع دوارمیکرده بود؟ ام  یها خودش رو مخفسال نیداشت که ا یلیچه دل یعنی
 !یمعمول هیاون هم نه تنب  شد،یم هیتنب دیصورت با نیا  ریغ

*** 

 انیرا

سال در کنارمون  همهنیجاسوس باشه! ا دیقصر خورش ریوز شهینداشتم. باورم نم نانیم اطمخود یهاچشم به
 !. چرا تا حاال به اسمش دقت نکرده بودم؟مونهیسا ریوز نمونهیکه ب  یاینفوذ میمتوجه نشد یبود و ما حت

 !انیرا -

هاش . دامن لباسش رو تو دستاومدیسمتم مبه یدوختم که با نگران ییتایاومدم و نگاهم رو به ر  رونیفکر ب از
 :گفت  یبا لحن مضطرب دینخوره. به من که رس نیپاش نره و زم ریگرفته بود تا ز

 ؟یدیرو ند یتو ملور انیرا -

 :هم فشردم و لب زدم یرو محکم رو هامچشم

 .دمید -

 :گفت  یحالو با خوش دیدرخش هاشچشم

 .کنم  یازش عذرخواه  خوامیکجاست؟ باهاش بد حرف زدم و ناراحتش کردم. م  یبگ شهیم -

 :زدم و گفتم یپوزخند

 !دنشیدزد -

 :دیبود پرس ریکه متح  ییگرد شد و با صدا  هاشچشم

 دنش؟یدز... د ؟یچ ی... نعـی -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

ا رو با چندتا از سرباز دمیکه شن  یسوت یقرار داشت. با صدا نمونیبود که ب ییاز جاسوسا  یکی مونیسا ریوز -
هم تو بـ*ـغلش بود؛ اما  یدور شد. ملور نجایسوار بر اژدها از ا مونی. در رو که باز کردم سانجایخودم آوردم ا

 !هوشیب

 :زد غیناگهان ج تایر

 ...نشده... نه دهیدزد ی. ملوریگیدروغ م ینه! نه دار -
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 :گفتم  تیّ و با جدرو گرفتم  دستش

 .. مطمئن باشگردونمی. برش متایتمومش کن ر -

 :که کنارم بود گفتم  یرو گفتم و رو به سرباز نیا

 .به اتاقشون دیپرنسس رو ببر -

و جواب  گردوندمیرو برم بیو اون دختر عج رفتمیم دیاز اونجا دور شدم. با  تایر یهابه نه گفتن توجهیب و
 .دادمیم مونیساهم به  یشکندندون

*** 

 (ارانای)تیملور

. نفس دادمیدهنم رو قورت مآب  یسختبود که به ادیقدر ز. دردش اونکردمیتو گلوم احساس م یبیعج  سوزش
 .که به سرفه افتادم  دمیکش  یقیعم

. ظرف آب که از لبم جدا دمی*ـل نوشـیآب رو حس کردم و با م  یسرم قرار گرفت و چند لحظه بعد خنکا ریز یدست
شدم که باال سرم نشسته  رهیخ یناواضح پسر یباز کردم و به چهره یآرومرو که تا االن بسته بودم به ییهاشد، پلک

 .بود

 :دمیخشکم رو از هم فاصله دادم و پرس یهالب

 من کجام؟ -

 !سوخته لوسیتاراگاس -

محل  یگفتم و خم شدم. دست راستم رو رو  ی. آخ بلنددیشک  یریم تنشستم که معده عیحرف سر نیا  دنیشن با
 .درد گذاشتم و فشارش دادم تا از دردش کاسته بشه

 :دمیپرس رتینگاه کردم. با ح ریسمت راست چرخوندم و به وزرو به سرم

 !کجام؟  یگفت -

نفسم رو فوت کردم و  شرهیسکوت و نگاه خ نیرو بهم دوخت. کالفه از ا نگاهش نهیسـ*ـبهکرد و دست  سکوت
 :گفتم

 اصالً من کجام؟  ر؟یوز یمن رو دست انداخت -

 یشتریکردم و با دقت ب  زیرو ر هامبرام آشنا بود. چشم یبیاتاق به طرز عج  نیرو دورتادور اتاق گردوندم. ا هامچشم
 اومد؟ینم ادمی یچینگاه کردم. چرا ه

 !کجاست؟  نجایا  ستین ادتیکه   یفرار بود ریقدر درگاون  ای ؟یآورد  ادیبه  -
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. آروم شدینم دهیتوش د یحالخوش دیاز خشم و شا  یآثار  چیبود و ه یش کامالً خنثبرگشتم. چهره ریوز سمتبه
 :دمیپرس

 ؟یفرار؟ چه فرار ه؟یمنظورت چ -

 ؟یکن  یشونه خال یکه داشت  یافهیاز وظ  یخوایم یتا ک ؟یباش یفرار یخوایم ی! تا کارانایتمومش کن ت -

 :لب زدم زدهبهت

 .ارمیسردرنم چی. از حرفات هیگیم یچ فهممینم -

 :و تحکم گفت تیتخت نشست و با اخم نگاهم کرد. با جد یرو کنارم

 ؟یستین لوسیتاراگاس نیسرزم یملکه ارانا،یمگه تو ت -

داشته بودم نگاهش کردم. نگه بازمهید نکه از در   ییهاکه دست آزادم رو به سرم گرفتم و با چشم  دیکش  ریت سرم
 :ادامه داد

 ؟یستین یبازمانده از خاندان سلطنت نیمگه تو آخر -

 .آخر رو رها کرد  ریت رحمانهی. بدمیکه هر دو دستم رو به سرم گرفتم و از درد نال  دیچیتو سرم پ یبد درد

 ؟یستیمگه تو همسر کارل ن -

 :زدم ادیو فر دمیکش  یبلند غیج

 ...خفه شو. من فرار نکردم -

 ؟یکجا بود  یپس اگه فرار نکرد -

 :. لب زدمدمیکش  یو بلند قیعم  بود و نفس نییرو محکم دو طرف سرم فشار دادم. سرم پا دستم

 .طلسم شدم -

 :م نشست پس زدم و گفتمشونه یرو که رو دستش

 ؟یهست یبه من دست نزن. اصالً تو ک -

 .مونهیاسمم سا  مون،یسا -

 ؟یدونیرو از کجا م نایا -

 !پسِر پسرعموتون سم،یمن پسر آالر نکهیا  یبرا -

 شهیم سیاز حدش رو به آالر  شیشباهت ب کنمیدقت م یگردشده نگاهش کردم. حاال که کم  ییهاچشم با
 کردم؟  دایفکرکردن پ یداد! چرا تا حاال متوجه نشدم؟ اصالً مگه من وقت برا صیتشخ
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 ...کم ترس تو وجودم رخنه بست. نکنه اون هم بخوادکم  کرد؟یم کاریچ نجایا  اون

 :رو بهش دوختم و لب زدم مدهیترس نگاه

 .برو عقب -

 :و دوباره تکرار کردم دمیرو عقب کش خودم

 .یبرو. تو هم مثل اون نجایاز ا -

صورتم شد. دستش رو مشت کرد  خیم راشیگ  یهاوسط راه نگه داشت و با چشم اومدیرو که به طرفم م دستش
 :گفت  زدیپوزخند م کهیتخت بلند شد و درحال یانداخت. از رو  نییو پا

 ؟یترسیازم م  یچ یبرا -

 :گفتم  یبلند یصدا با

 ...من رو بکشه، ازت خواستیرو نابود کنه، ازت نترسم؟ پدرت م نمیسرزم خواستیپدرت م -

 :صورتم خم شد و با خشم گفت یتموم نشده بود که رو حرفم

 !ی. تو قاتل پدرمیوسعتش بده، نابود کرد تونستیپدرم م دیکه شا  ینی. سرزمیتو اون رو کشت یول -

و با همون پوزخند مزخرفش  نهیسـ*ـبهو دست دیتو وجودم نشست. عقب کش یقسمت آخر حرفش لرز بد از
 .داشته باشه که اون همسر  کردمیفکر نم چینگاهش رو بهم دوخت. ه

 !همسر داشته باشه سیآالر  کردمیفکر نم -

چه  زدی. چون تو فکر و ذهنت فقط کشتن پدرم و سلطنت بود؛ اما پدرم حدس میفکر کن دیمعلومه که نبا -
ازش   دیداد. مادرم بعد از مرگ پدرم تازه فهم یمادرم رو شبونه فرار نیهم ی. براکشهیانتظارش رو م  یسرنوشت
 ؟یترسیاز من م  ی! حاال تو داردادیم جونتو  یدستا ریپدرم ز کهیمادرم من رو به شکم داشت؛ درحال بارداره!

 !ستواقعًا احمقانه

 نی. مشخص بود در اکردیخبر نداشت و من رو مؤاخذه م یزی. اون از چدادیتمسخر و انتقام م یبو هاشحرف
 .من رو تو دلش پرورش داده ینهیک  یخوبچند سال به

. نگاهم رو به اطرافم امیدر باعث شد به خودم ب شدندهیکوب  یبزنم که صدا یو لب باز کردم تا حرف دمیکش  یآه
 .نبود مونیاز سا  یدوختم، خبر

 دیتخت بلند شدم. شا یو از رو دمیکش  شونمیپر یبه موها ینداشت. دست داریهام خرحرف بیها عجروز نیا
به لباسم کردم، چه زود لباس  یبدم، البته اگه بخواد گوش کنه! نگاه حیاتفاقات رو براش توض  یود همهبهتر ب

 .خودم نداشتم یگناهیاثبات ب  یبرا یمدرک چیبزنه و من ه یچه راحت تونست به من تهمت جاسوس تایمن شد. ر

 یصحنه دنیبستم و برگشتم. با د داسروصیو در رو ب ستادمیا  رونیدر رفتم و بازش کردم. پشت به ب سمتبه
 !مردمم شد یرهیخ یهاهام مسخ نگاهمقابلم چشم
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 .بند اومده بود رییهمه تغکهنه و پاره بودن و پر از گردوخاک. زبونم از اون  یکه به تن داشتن تا حدود  ییهالباس

 :دمیپرس رتیپر از بهت و ح یسمتشون برداشتم و با لحنبه یقدم

 سرتون اومده؟ ییچه بال -

 :به من چشم دوخته بودن. دوباره سؤالم رو تکرار کردم یحرف چیهیمن بود و ب یفقط رو نگاهشون

 ن؟یشد یطورنیچه خبره! چرا ا نجایبه من بگه ا یکی -

نشون  تردهیش رو رنجکه گود افتاده بودن، چهره  ییهادرهم و چشم یباعث شد بهش نگاه کنم. موها یزن پوزخند
 :دمیسمتش رفتم و پرس. بهدادیم

 .چه خبره نجایتو بگو ا -

 :گفت  یزیسکوت نکرد. با لحن تمسخرآم هیبق برخالف

 .بال رو سرمون آورد نیفرارت ا -

 .من فرار نکردم یول -

 . سرمزدنیکه پر از نفرت بود باهام حرف م  یو با نگاه اومدنیآروم جلو مبلند شد. آروم تیجمع یاهویه یصدا
 :بلند گفت یبا صدا شونیکیدورتادورم حلقه زدن.  دمیرو چرخوندم که د

 .یتو فرار کرد میدیما خودمون د -

 :از اون گفت  تیبه تبع یگرید

 .یطلسم کرد ری. ما رو درگیو فرار کرد یآره. تو جونت رو برداشت -

 .یما رو نابود کرد یتو همه -

 .صدا شدنهم یهمگ

 ...... نابودیون کردآره نابودم -

 :بلند گفتم ییو با صدا دمیکش  یقیکالفه بودم. نفس عم  دادنیرو که انجام ندادم بهم نسبت م ییهاکار  نکهیا  از

 .شما رو ترک نکردم وقتچیفرار نکردم. ه وقتچیمن ه -

 :بار همون زن گفت نیا

 نیخودتون ب یرویسمت شما جادو فرستاد شما با استفاده از ناون جادوگر به  ی. وقتدیفرار کرد دمیمن خودم د -
 لیچشم به هم زدن تبد هیبزرگ در  لوسیکارل مرده بودن و تاراگاس  جنابی. عالدیو فرار کرد دیاون جادو محو شد

 م؟یباور کن دیبا یچ یبرا د؟یما رو ترک نکرد دیگیم و دیهزارسال برگشت نیشد. حاال بعد از گذشت چند رانهیبه و
 ؟یبا چه مدرک
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 د؟یو نمرد دیچطور هزاران سال عمر کرد د،یدونیشما که من رو مقصر م -

 :پاسخ داد دوباره

 .مینیخودمون بب یهارو در گذر زمان با چشم لوسیتاراگاس یو نابود میاون جادوگر همه رو جادو کرد تا زنده باش -

 ه؟یاسمت چ  یاطالعات دار  همهنیکه ا  ییتو -

 :کرد و جواب داد  یتلخند

 !شما یشخص یمهیهستم، ند یلیل -

 یموضوع یادآوریهام نقش بست که با لب یرو یرنگباز نگاهش کردم. اصالً نشناختمش. لبخند کم یدهان با
 :دمیپرس یحالیو رفت. با اخم ب دیهمون لبخند هم پر کش

 کارل کجاست؟ -

 :بزنن نگاهم کردن. ادامه دادم یحرف نکهیبدون ا همه

 د؟ی. شما ازش خبر دارمیکنیم داشیست. گفت باهم پگفت کارل زنده  مونیسا -

 :جوابم رو داد یآرومبه یلیل

 !همون جادوگره یزندان شونیهاست که مردن و روح اکارل سال  جنابیعال -

. اون بهم دروغ نمیبودم تا کارل رو بب دواریبه من دروغ گفته بود و من ام مونینگاهشون کردم. سا مبهوتومات
 دارم که بگم عاشق کارلم؟ اقتی. کارلم مرده بود و من زنده بودم. واقعًا لکنهیم دایگفته بود که کارل رو پ

 ...خون -

 ...ادیداره از گوشتون خون م -

 چیه نکهیخون رو کف دستم احساس کردم. بدون ا یو گرما دمیبه گوشم کش یتار شد. دست دمیزدم که د پلک
 .هام بسته شدافتادم و چشم  نیخودم داشته باشم کف زم یرو یکنترل

*** 

 مونیسا

بود که  بیبودم. عج ارانایگر بحث مردم با تداده و نظاره هیتک یچوب یبودم و به کلبه ستادهیا  اطیاز ح  یاگوشه
 .و مدام اصرار داشت که فرار نکرده و طلسم شده کردیم بیودش تکذمردم رو در مورد خ یهاحرف

 .حلقه زده بودن نگاه کردم ارانایبه مردم که حاال دور ت یشتریو با دقت ب نهیسـ*ـبهزدم و دست یپوزخند

 ه؟یپوزخندت چ نیا  لیدل -

 :جواب دادمصورت هلن غلتوندم. آروم  یسؤال نگاهم رو از مردم گرفتم و رو نیا  دنیشن با
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 !خودم بکشمش یهادوست دارم با دست یلی... خیدونیم -

 ؟یزنیدرموردش با خشم حرف م قدرنیچرا ا -

 :شد و با حرص گفتم ترقیعم  پوزخندم

 کاریچ دیچرخیراست جلوت مبکشمش! اگه قاتل پدرت راست تونمیخاطر مردم نماون قاتل پدرمه و من به -
 ؟یشدینم یعصب  ؟یکردیم

 :باال انداخت و گفت یاشونه

رو انتخاب کنم؛ انتخاب من،  یکیانتقام و مردم قرار باشه   نیهستن. مطمئن باش اگه ب تیمن در الو یمردم برا -
 !مردمه

 :جواب دادم زدیکه تمسخر توش موج م  یتأسف تکون دادم و با لحن یبه معن یسر

 .یراحت در مورد بخشش حرف بزن قدرنیو ا یمن انتخاب کن یجا یتونیپس نم ؛یستیمن ن یتو جا -

ما رو  یکه همه  یخودم برم. اون طلسم لعنت کیکوچ  یحرف رو گفتم و چند قدم ازش فاصله گرفتم تا به کلبه نیا
 یجیتدر یخودمون نابود یهاو با چشم میو زنده بمون میریها نمسال نیخودش کرد، باعث شد ما در طول ا ریدرگ

 .مینیرو بب لوسیتاراگاس

شده؟ نکنه  یچ یعنیکرده بودن نگاه کردم.   ترکیرو بار که حلقه  تیکردم و به جمع  یاخم  یبلند یاهویه یصدا با
 .رفتم و کنارشون زدم تیسمت جمعبه یسرش آوردن؟ با نگران ییبال

تو  یزیافتاده بود، حس کردم چ  نیکف زم  هوشیاز گوشش خون اومده بود و ب  شبیکه مثل د  ییارانایت دنید با
 .دمی. کنارش چمباتمه زدم و سرش رو به آغـ*ـوش کشختیدلم فرور

 :به صورتش زدم و صداش کردم فیضع یلیسرد بود. با دستم چندتا س شبیمثل د بدنش

 ...ارایبلند شو. ت ارانایت -

و هوا به رقـ*ـص  نیزم نیبلندش آزادانه ب یخم شد که موها نییسمت پاپشت گردنش بود. سرش به دستم
 :دمیغر  تیدادنش رو به جمعاز جواب  دیدراومدن. ناام

 م؟یدار اجیبهش احت لوسینجات تاراگاس یبرا دیستیمتوجه ن یعنی ن؟یسرش آورد ییچه بال -

 :به جلو برداشت و گفت یقدم یلیل

 .از حال رفتن  ی. خودشون به طور ناگهانمینکرد یکار  چیما ه مونیسا -

انداختم و دست آزادم   ارانایت یدهیپربه صورت رنگ یهم فشردم و باز کردم. نگاه کوتاه یهام رو روحرص چشم با
 .هاش انداختم و از جا بلند شدمزانو ریرو ز

 :بلند گفتم یبـرده بودمش رفتم و با صدا شبیکه د  یاکلبه  سمتبه
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 .کمک  ایهلن ب -

لب  ریز یلعنت یغرش بلند  یو با پا در کلبه رو باز کردم که با صدا دهینشون م یچه واکنش نمینموندم تا بب منتظر
 .سمت صدا برگشتمگفتم و به

بزرگ  یهاشد. بال رهیخ ارانایت یدهیپررنگ یسرم به چهره یشد و از باال کیاخم به آذرخش نگاه کردم. بهم نزد  با
 :زدم ادیکنه که فر  یقراریب ناارایت یو قدرتمندش رو باز کرد تا برا

 !احمق نشو آذرخش -

 :قرار داد. ادامه دادم نیزم یآورد و رو  نییجمع کنه پا نکهیبزرگش رو بدون ا یهامکث کرد و بعد بال یالحظه

 ؟یکنیم یقراریب یک  یبرا یدار -

 :. دوباره گفتمدمیکش  یو عصب قیعم  یکردم. نفس  مکث

 اون کنه؟  یو خودش رو فدا رهیباعث شد صاحبت بم یکس  یکه فرار کرد؟ برا  یکس  یهان؟ برا -

دختر پدر من رو  نیدوختم. واقعًا ا دیرسیمعصوم به نظر م اریش بسبسته یهاکه با چشم  ارانایرو به ت نگاهم
دش کنم؛ اما االن خنجرم رو در قلبش فرو ببرم و نابو  نیهم شدیفکرکردن به اون موضوع هم باعث م یکشته؟ حت

 !الزمش داشتم

از   شدیم یراحترو به نیبود و ا اراناینگران ت یلیداد و کنار رفت. ظاهرًا خ رونیب یتندنفسش رو به آذرخش
 .آوردیهوا به رقـ*ـص درم یو دم بلندش رو تو دیچرخی. مدام دور خودش مدیحاالتش فهم

تخت گذاشتم و با تفکر بهش نگاه کردم.  یرو رو ارانایت سمت تخت رفتم.تکون دادم و وارد کلبه شدم و به یسر
 شه؟یم هوشیو ب ادیاز گوشش خون م  یچه مرگشه که ه

رو که  یآب  کی. ظرف کوچخوامیرو نم نیکنه و من ا  جادیموضوع رو بفهمم. ممکنه بعدها برام دردسر ا نیا  دیبا
 .نشستم نیزم یو گرِد وسط اتاق قرار داشت برداشتم و کنار تخت رو کیکوچ  زیم یرو

که از گوش تا گردنش   یخون یرو یآرومو با آب مرطوبش کردم و به دمیکش  رونیرو از لباسم ب دمیسف دستمال
 .که تکون خورد  دمیادامه داشت کش

شون نداد، کارم رو دوباره تکرار کردم ن یواکنش دمید یخوردن بهش نگاه کردم. وقترو بدون تکون یاقهیدق چند
 .گردنش پاک کردم و از جا بلند شدم  یو رد خون رو از رو

 .ستادمیش از حرکت اسمت در حرکت کردم که با زمزمهگذاشتم و به  شیقبل یرو برداشتم و سر جا ظرف

 ...کا... رل -

که چشم ازش برداشته بودم عرق   یاهیچندثان نیبود که تو هم بیبرگشتم و با اخم نگاهش کردم. عج سمتشبه
 .گفتیم ونینشسته بود. انگار داشت هز شیشونیپ یرو

 .من... نرفـ... تم... کـ... ار... ل -
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شدت باز شد و رفتم که که دِر کلبه به ارانایسمت تکمکم کنه. به  ومدیمونده که ن ینبود هلن کدوم گور معلوم
 :آشفته گفت  یهلن با سروصورت

 !شنیم کیدارن بهمون نزد یسلطنت ی. مأمورامیفرار کن دیبا -

*** 

 (ارانای)تیملور

رفتم.  شیکه اطرافم رو دربرگرفته بود چشم دوختم. چند گام بلند برداشتم و به جلو پ  یمطلق یدیسف به
 .سردرآوردم نجایکجام و چطور از ا  دونستمینم

 .به وجود اومده بود، نبود لوسیکه توسط مردم تاراگاس  شیپ یقهیاز آشوب چند دق  یکه بود خبر  یهرچ اما

 .ادیمن، همه و همه باعث شده بود قلبم به درد ب دنیمردمم و واکنششون موقع د یهاداشتم. حرف یبیعج  حس

 .که ولشون کردم و از اونجا فرار کردم  کردنیشون اظهار مهمه یها رو رها نکردم؛ ولاون  من

 یاون جادوگر عوض  یجادو ریهام مرد! اون اسچشم یهمسر مهربونم، جلو زم،یکه کارل عز  دونستنیچه م هااون
 !شد

افتاده. من پرده   یشده و چه اتفاق یچ فهممیهام کردم. باالخره مرو مهمون لب یو لبخند تلخ دمیبغض خند با
 .زود یلیخ دارم،یبرم بیراز عج نیاز ا

 نیب یرنگاهیس ینقطه دنیکنم. با د  دایپ یتا بتونم راه نجات دمیو با دقت کاواومدم و اطراف ر  رونیفکر ب از
 .تا بهش برسم دمیطرفش دوبه یحالبا خوش یدیسفهمه اون

 رنگاهیس یم با اون نقطهحال نشده بودم که االن شدم. هرچقدر که فاصلهخوش یاهیس دنیاز د  قدرنیحاال ا تا
 !در بود هی. شبشدیآشکار م  یخوبشکلش به شد؛یکمتر م

 .مطلق فرار کنم یدیسف نیاز ا  تونستمیته قلبم روشن شد. حتمًا راه خروج بود و م یدیام  نور

بود که اصالً  بیزودتر به راه خروج برسم. عج یکردم تا هرچ  شتریرو ب دنمیموضوع سرعت دو نیفکر به ا با
 .زدمینفس نمنفس

 دنیباز کردم؛ اما با د یناگهان یلیهام نشست و در رو خلب یرو یلبخند گرمرو لمس کرد  یکه در چوب  دستم
 .دو زانو فرود اومدم یو رو ختیمقابلم قلبم فرور یصحنه

وجودم در  یذرهاون لحظه ذره  دنیبا د کردمیدردناک. احساس م طورنیالعاده آشنا بود و همصحنه برام فوق نیا
 .دنهیحال از هم پاش

 کردن؛یفرار م یسمتو من اونجا نبودم! مردمم هر کدوم به سوختیم شیآت  نیبود که ب لوسی تاراگاس ِمراسم سالن
افتاده بودن و   ریگ  شیزندون از جنس آت هی ی. انگار همه توکردیو راهشون رو سد م دیکشیزبونه م شیاما آت

 .نداشتن یراه فرار چیه
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 منهیسـ*ـ یقفسه یو نگران جانی. از شدت هدیرسیو بازتابش به گوشم م شدیاکو م  طیتو مح یطانیش یهاقهقهه
 .تنفسم نداشتم یرو یکنترل  چیو من ه شدیم نییتندتند باالوپا

کنم؛   دایاتفاق بود پ  همهنیا  یاز اون جادوگر که باعث و بان  یو سرگردونم رو به اطراف دوختم تا نشون جیگ  نگاه
 .گرفتمیم جهیکمتر نت  گشتم،یکه م  یهرچ یول

بود؟  دهیخواب یهام گرد شد. چرا با خونسردبود چشم دهیکه صامت و آروم کف سالن دراز کش  یمرد جوون دنید با
 .سمتش برملرزونم به یبلند بشم و با پاها نیزم یم باعث شد با کمک دستم از رواز حد  شیب یکنجکاو

و  طرفنیکه داشتن به ا  یبه مردم توجهیو من ب شدیم شتریتپش قلبم ب شدمیم ترکیکه بهش نزد  هرچقدر
 .سمت اون مرد رفتمبه دنیدویطرف ماون

 :و اسمش رو صدا زدم دمیکش  یفیخف غیصورتش ج دنیبا د ستادم،یسرش که ا یباال

 !کارل -

 :دمیزانو زدم و با دستم صورتش رو قاب کردم و نال کنارش

خوابه و  هیاتفاقا فقط   نیا  یشو و بهم بگو که همه داری. بارانایجواب بده. منم ت ؟یشنویکارل صدام رو م -
 .نداره تیواقع

 شیشونیپ یصاف و بلندش رو یبه صورتش زدم و دوباره صداش زدم. موها یچندان محکمنه یکف دستم ضربه  با
 :دمی. نالاومدیلبش هم خون م یبود و از گوشه ختهیر

 .بگو که من ترکت نکردم نایا  یشو و به من نگاه کن. چشمات رو باز کن و به همه داریکارل من نرفتم. ب -

 .دادم دنیبار یشده بودن اجازه ریآروم سرازهام که آرومو به اشک دمیرو با تمام وجود به آغـ*ـوش کش سرش

*** 

 مونیسا

به  یکدوم کار درسته و کدوم کار اشتباه. هلن با نگران  دونستمیکرده بودم و نم  ریرفتن و موندن گ یدو راه نیب
 .رمیبگ یمیتا تصم کردیمن نگاه م

 نیب دی. بامیشدیم یدوباره زندان یهمگ میموندیم نجایو اگه هم ا میشدیآواره م  میرفتیپناهگاه م نیاز ا  اگه
 .کردمیرو انتخاب م یکیبد و بدتر 

 :هلن از فکر دراومدم و بهش نگاه کردم. تندتند گفت غیج یصدا با

 ادتی ؟یفکرکردن دار یبرا یشتریو تو زمان ب نجایا  انیخودشون قراره ب یاونا با پا  یعجله کن. فکر کرد  مونیسا -
کنن. زود باش   ریمون رو دستگسرمون و همه یرو زنیدارن و هر آن ممکنه از آسمون بر مرغیشون سکه نرفته همه

 !ییما سیکن. تو مثالً رئ  یکار  هی
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انجام   وقتچیه ارانایکه ت  یمردم محافظت کنم، کار نیتا از جون ا گرفتمیم میزودتر تصم دی. باگفتیم راست
 .نداد و فرار کرد

 :گفتم  رمینگاهم رو ازش بگ نکهیبود. بدون ا دهیزرد خواب یرو و برگشت که با رنگ ارانایسمت تناخودآگاه به نگاهم

 .ستیموندن ن یِ جا گهید نجای. امیبر نجایهرچه زودتر از ا دیمردم رو جمع کن. با -

 .و سرش رو تکون داد دیبه صورتم پاش یاکه تموم شد، هلن لبخند خسته  حرفم

 .شون جمع شدن و منتظر شما هستنهمه -

 ارانایت یت قرار داشت برداشتم و روتخ یرو که رو رنگمیرفتم. شنل مشک ارانایسمت تتکون دادم و به یسر
 .میبـ*ـغلش کردم و از کلبه خارج شد عیو سر دمیکش

 یبشن. برا ریزندان اس یو تو فتنیب ریکه دوباره گ  دنیترسی. همه مکردنیبه من نگاه م یبا ترس و نگران مردم
 :آرومشون کنم گفتم  نکهیا

. بهتره میکنیم دایپ یزندگ یبرا یباز هم مکان د،ی. نگران نباشمیقرار گرفت یسخت یتایهم تو موقع نیما قبل از ا -
 .میبر

هم  یهام رو رو. دندوننهیرو بب ارانایتا بتونه صورت ت کردیم یتابیغرش آذرخش بهش نگاه کردم. ب  یصدا با
 آذرخش ارزشمند بود؟  یبرا قدرنیدختر ا نی. چرا ادمییسا

 کهیو محکم نگهش داشت و بعد درحال دیکش  رونیرو از آ*غـ*ـوشم ب ارانایآذرخش با چنگالش ت  امیبه خودم ب تا
 رو از من گرفت؟ ارانایکنه؟ چرا ت  کاریچ خواستی. ممیکرد که دنبالش بر  ینامفهوم یاشاره  زدیبال م

 :گفتم  یبلند یبا صدا نیبود که بخوام به عملکرد آذرخش فکر کنم؛ بنابرا یزیکمتر از چ  وقتمون

 .بشه رید یلیخ نکهیقبل از ا ن،یسوار اسباتون بش نیباشزود  -

مطمئن  یکه به همراه داشتن کردن. وقت  ییهاهاشون رو سوار اسببه تکاپو افتادن و هرکدوم خونواده مردم
 .میاسب به راه افتاد  یبه پهلو یاجا نمونده خودم هم سوار شدم و با ضربه یشدم کس

 همهنیا  خواستیکردم، نکنه م  ی. اخمرهیبه کدوم سمت داره م نمیگاه کردم تا ببرو بلند کردم و به آذرخش ن سرم
 آدم رو از گذرگاه عبور بده؟

من شدن که دنبالم  تیتکون دادم و اسبم رو وادار کردم تا به دنبال آذرخش بره. حتمًا متوجه هو نیطرفبه یسر
 .گردنیم

رو که از صف  یو هرکس کردی. هلن کنار مردم حرکت مانیرو برگردوندم تا مطمئن بشم همه دارن دنبالم م سرم
 .گردوندیدوباره به صف برم شدیخارج م

 .آوردیو خم به ابرو نم کردیم تیدختر معرکه بود! همه رو با حوصله هدا نیهام نشست. الب یرو یمحو لبخند
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 یداشتن. دختر دوستکردمیبابت خدا رو شکر م نیکرده بود و از ا  بمیکه خداوند نصبود   ینعمت بزرگ داشتنش
 .سرم بذاره یمنت چیه نکهیودل همراهم شد، بدون اافتاده با جون  یچه اتفاق دیفهم یکه وقت  یو مهربون

دره عبور  نیاز ا  ! حاال چطوریو افسار اسبم رو بکشم. لعنت رمیبلند اسبم باعث شد نگاهم رو از هلن بگ یههیش
 .وجود نداشت یراه عبور م؟یکن

 !کیپل کوچ هیاز   غیدر یحت

 .. درست پشت سرمونندنیرس یسلطنت ی. سربازادنیرس -

 .کننیعام مما رو قتل یاالن همه -

 م؟یکن  کاریحاال چ -

 .مردم باال گرفته بود و قدرت فکرکردن رو ازم سلب کرده بود یهمهمه

دره عبور  نینبود که بشه از ا یچیبه اطرافم نگاه کردم. ه دیباریم یکه ازشون خستگ  ییهاو چشم یدرموندگ با
 .کرد

بود و ارتفاعش رو  ستادهیگذرگاه ا  یروم گرفتم و به آذرخش نگاه کردم. باالروبه ضیو عر قیعم  یرو از دره نگاهم
 .کردیذره کم مذره

کم وارد دره شد و من کم  کرد؟یداشت ارتفاعش رو کم م یچ ی. براآوردمیآذرخش سردرنم  یبودم و از کارها جیگ
 .ما رو ول کنه و فرار کنه خواستیاژدها هم مثل اون دختر م  نیانگار ا  کردم؛یهام فقط نگاهش مبا چشم

تو گوشم نواخته  یمانندکیت یکه صدا  میاز اونجا فرار کن  ترعیتا هرچه سر دمیزدم و افسار اسبم رو کش یپوزخند
 .از کجا اومده که دوباره اون صدا بلند شد  قاً یکردم تا بفهمم که اون صدا دق  زیشد.گوش ت

 !اومدیبه دره نگاه کردم. صدا از دره م مزشدهیر یهااسب بلند شدم و با چشم  یرو یکم

که به ته دره   یایو به راه سنگ اومدم و با چند گام بلند و تند خودم رو به دره رسوندم  نییاز اسب پا  عیسر یلیخ
 .نگاه کردم رفتیم

کرده بودم؛   شیعبور کرده بودم و با دقت بررس  نجایو چندبار از ا نیوجود نداشت! چند نجایراه ا نیکه ا  مطمئنم
 !راه عبور هیاز   غیدر یول

 :گفتم  ادیشد، از اونجا دور شدم و با فر شتریمردم که ب یهمهمه

 .دیراه بر نیاز ا  نیزود باش -

 :گفتم  نیهم یبرا کنن،یفکر م یبه چ دونستمیبا تعجب نگاه کردن. م مردم

 .ومدنیتا ن دیرفتن وجود داره. بجنب یراه برا هی نجایا -
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دره  یکیو تو تار کردنیعبور م  یسنگ یپلهاز راه  یکییکیهاشون رو حرکت دادن. مردم خوردن و اسب یتکون همه
 .شدنیم دیناپد

 :گفت  فشینرم و لط یشد و با صدا کیبه من نزد هلن

 .میهمه رفتن، فقط من و تو موند -

 :به اطراف کردم و سرم رو تکون دادم و گفتم ینگاه

 .امیاول تو برو، من هم پشت سرت م -

 دمیشنیرو م هامرغیبال س یصدا کهیدوختم و درحال کیرفت. نگاهم رو به آسمون تار نییزمزمه کرد و پا یاباشه
 .رفتم یسمت راه سنگاز افسار اسب گرفتم و به

سنگ  یخال یبلند شد. به عقب نگاه کردم که با جا مانندکیت یرفتم؛ دوباره صدا نییچند پله پا نکهیامحضبه
 .رو شدمروبه

 .ترکیجا تارو همه شدنیم دیها ناپدپلهراه رفتم،یم ترنییپا یرفتم. هرچ ترنییباال انداختم و پا ییابرو

 یهام گرد شد. باورکردنروم از شدت بهت چشمروبه یمنظره دنیرو لمس کرد، سرم رو بلند کردم که با د نیکه زم  پام
 !نبود

از   یبود و اثرات ختهیفرور یقصر کم یهاواریروم رفتم. دروبه یرونهیسمت قصر وبه یپلک زدم و چند قدم چندبار
 .شدیم دهید وارهاید یرو یسوختگ

 .شده یسوزشیآت  نجایکه قبالً ا  دادیپخش شده بودن نشون م نیو زم وارید یکه رو  ییخاکسترها

 .مکان تعجب کردن نیا  دنیهمه با د -

 :دمیهلن نگاه کردم و بعد دوباره به قصر چشم دوختم و پرس به

 .اطالع نداشتم  ییجا نیحال از وجود همچکجاست؟ من تابه  نجایا  یدونیتو م -

 ...اون  یکجاست؛ ول  دونمینه... من نم -

 کهی. درحالدمیدستش رو ادامه دادم که به آذرخش رس ری. مسکردیاشاره م  یینگاه کردم که با دست به جا بهش
 .کردیبزرگش بغـ*ـل کرده بود به قصر نگاه م یهاخودش با بال یرو مثل بچه ارانایت

 :ادامه داد  هلن

 .کجاست  نجایکه ا  دونهیما م یمطمئنم که اون بهتر از همه -

 .فرستادم و افسار اسبم رو رها کردم رونیکالفه ب  یرو با حال نفسم

 نشد؟ سوارامرغیاز س  یخبر -
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 :به هلن نگاه کنم در جوابش گفتم نکهیا  بدون

 دیناپد یبیهم به طرز عج ی. اون راه سنگنهیبب تونهینم یچیدره ه یکیتو تار کسچینه، انگار گممون کردن. ه -
 .شده

رفتم.  ارانایسمت آذرخش و تبلند برداشتم و به یهاو قدم دهینشون م یهلن چه واکنش نمینموندم تا بب منتظر
 !چه خبره؟ نجایا  دمیفهمیم دیبا

*** 

 انیرا

 زد؟ بشونیکجا غ  هوینگاه کردم.  نیبه زم یو با درموندگ دمیتو موهام کش یدست

هام زد. چشم بشونیغ  یناگهان یلیخ یهام بودن؛ ولچشم یجلو بیغربیگذرگاه عج  نیبه ا دنیقبل از رس درست
 .اصطالح گذرگاه رو از نگاه گذروندمبه یکردم و با دقت اون دره  زیرو ت

همه آدم اون  توننیکرده باشن؛ وگرنه نم  دایپ یراه عبور دیبا نجایشده باشن. حتمًا ا دینداشت که ناپد امکان
 !نیآب بشن و برن تو زم  ییهوی

 .مینکرد دایاز اونا پ  یاثر  چیاما ه  م؛یشاهزاده ما اطراف رو گشت -

 :سربازها گفتم یتکون دادم و خطاب به فرمانده یسر

 .نیکه افتاد به من گزارش بد  یو هر اتفاق مشکوک دیبمون نجایبا چند نفر از افرادت ا -

 .دیشما دستور بد یچشم سرورم. هرچ -

 یهیمطلق فرورفته انداختم و با بق یکیکه تو تار  بیمرموز و عج ینگاهم رو به اون دره نیگفتم و آخر  یاخوبه
 .سمت قصر حرکت کردمافراد به

هاش ممکنه که حرف یعنی. دیچرخیبه من گفته بود م ارانایهمون ت ای یکه ملور  ییهافکرم حول حرف مدام
 درست باشه؟

 دیو با ونمیباشه من بهش مد طورنیبهش مظنون شدم؟ اگه ا لیدلیو من ب گفتیواقعًا اون راست م نکنه
 .کنم  داشونیزودتر پ یهرچ دیـناه! با گـیب هیکشتن   یحت اد،یبرم یها هرکارنجاتش بدم. از اون جاسوس

 یدر ورود یرو جلو تایر شدیاطراف باعث م  ییروشنا یبود و تا حدود شیومهوا گرگ دمیقصر که رس یمحوطه به
 .نمیبب

 شدن؟ بیچشم صد نفر سرباز غ یجلو هوی یکردم؛ ول  داشونیپ گفتمیم دادم؟یبه خواهرم م یچه جواب حاال

 .کردینگاهم م یرفتم که با نگران تایسمت راومدم و به  نییپا مرغیس از

 ؟یگردونیاون رو برم  یکجاست؟ مگه نگفت  یپس ملور ان؟یشد را یچ -
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 :داشتم کنترلش کنم در جوابش گفتم یکه سع  یبستم و دوباره باز کردم و با لحن تیعصبان  یرو از رو هامچشم

 .شدن بیچشمام غ یجلو هویشد که  یچ دونمینم یحرفم هستم؛ ول یهنوز هم رو -

 :دیمتعجبش نگاهم کردم و پرس یهاچشم با

 !کجا رفتن؟  نیدیکه ند  نیشدن؟ مگه کور بود بیغ -

 یتو اطرافم چ دونستمینم قاً ینگاه کردم که صداش رو تو گلو خفه کرد و ساکت شد. دق تایبه ر تیعصبان  با
 بیخاطر اون دختر عجفقط و فقط به یچکه همه  دونستمیرو م نیدادنه؛ فقط ادرحال رخ یو چه اتفاق گذرهیم

 :و مرموزه. گفتم

چه  ستیمعلوم ن مینکن دایچون اگه اون رو پ ؛یکنیو تو هم به من کمک م تایکنم ر  دایاون دختره رو پ  دیبا -
 .تو اطرافم چه خبره ارمیسردرب دی. بافتهیب یاتفاق

 .بودم هایاون عوض  داکردنی. کل شب رو مشغول پکردمیاستراحت م  یکم  دیسمت قصر رفتم. بارو گفتم و به نیا

*** 

 (ی)ملورارانایت

بدم چند  صیتشخ تونستمیبود که نم ادیز ی. تعدادشون به قدرزدیگوشم زنگ م  یتو یوآمد افرادرفت یصدا
 .نفرن

و  کردیم ینیهام سنگپلک یکه بهوش اومده بودم؛ ول  شدیم یاقهی. چند دقکردیخشک شده بود و درد م بدنم
 .بازشون کنم تونستمینم

 .ستیآدم ن  هی یهاو کامالً مشخص بود که نفس کردیبه صورتم برخورد م یداغ و پرشدت یهانفس

 .هستم یحال کجا و در چه  قاً یدوست داشتم بدونم دق یلیزبر بود احاطه شده بودم و خ یکه تا حدود  یجسم نرم با

 بلند شد یشخص یفرستادم که صدا رونیو بازدمش رو با صدا ب دمیکش  یقیعم  نفس

 .ادیفکر کنم داره بهوش م -

 طیمح نیفکر کنم که ا نیبه ا خواستمینم یبود. حت مونیمتعلق به سا شکیبودم ب دهیکه شن  ییآشنا  یصدا
 .مونهیمتعلق به آغـ*ـوش سا بیعج

 .شدم رهیخ کردیروم که با دقت به صورتم نگاه مباز کردم و به موجود روبه یسخترو به مدهیبه هم چسب یهاپلک

که   دادیخبر رو بهم م نیرنگش ابود و صورت قرمز دایزرد داخلشون پ یهاکه رگه  یرنگیدرشت و نارنج یهاچشم
 .ستآذرخش کارل همچنان زنده

 نییهام پاچشم یاز گوشه  یاشک  کهیزدم و درحال یاز کارل برام مونده لبخند تلخ  یادگاری هی نکهیاز ا  حالخوش
 :گفتم  دیچکیم
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 .یحالم که تو هم من رو تنها نذاشتحالم آذرخش، خوش. خوشیاتو هنوز زنده -

 کردمیم یهام صورتش رو قاب گرفتم و با دقت بهش نگاه کردم. سعآورد که با دست  ترنییپا یرو کم سرش
 .شدینم یباهاش حرف بزنم؛ ول

ها که داشتم طعم حق من نبود که بعد از مدت نی. افتمیکردم که باعث شد به سرفه ب  یتلخ یبغض خنده با
 .فتهیاتفاق برام ب  نیا  دمیچشیآرامش رو م

 .چسبوند میشونیرو به پ شینیکرد و نوک ب  ترکیصورتش رو بهم نزد آذرخش

 .نوشت یزیچ نیزم یرفت و با دمش رو یسمت قسمت خاکتر شدم من رو رها کرد و بهکه آروم  یوقت

 ینگاه کردم. رو نیو دختر همراهش به اون سمت رفتم و به زم مونیبه سا توجهیشدم و ب بلند یکنجکاو  یرو از
 :نوشته بود نیزم

 «.یبهت اعتماد دارم. تو فرار نکرد من»

 زد؟یحرف رو م نیناراحت نشم ا نکهیخاطر ابه ایواقعًا باورم داشت  یعنیم بهش نگاه کردم. گردشده  یهاچشم با
 :و زمزمه کردم دمیاز ته دل زدم و سرش رو به آغـ*ـوش کش  یصورتم پخش کرد، لبخند ینفسش رو که رو

 گهیبه من م یحس هیشده.  یفرار نکردم. آذرخش کمکم کن تا بفهمم چ وقتچی. من هیحالم که باورم دارخوش -
 !ستکنم. آخه خودش تو خواب بهم گفت که زنده  داشیست! کمکم کن تا پکارل زنده

ُهل داد و من تازه تونستم قصر  یسمتاز آذرخش جدا شدم و بهش نگاه کردم. با بال بزرگش من رو به  بعد یکم
 .نمیروم رو ببروبه یسوخته

 !قصر من و کارله نجایقصر باعث نشد که من متوجه نشم ا یهااون خاکسترها و مخروبه  یحت

 .ما یهانیقصر مخف م،یکه فقط من، کارل و آذرخش ازش خبر داشت  یقصر

از اون   یخبر چیرفتم. ه شیآهسته پرو لمس کردم و آهسته نیم زمبرهنه یبه جلو رفتم و با پاها یقدم چند
 .تمشک نبود یهاو بوته دیب یهاسرسبز و درخت طیمح

برداشتم و خودم رو به در قصر  یتند و بلند یهادرخشش قصر باعث شده بود اطرافمون روشن بشه. قدم فقط
 .دمیکش  یقینفس عم کردم،یدر قرار داشت نگاه م یرهیدستگ یبه دستم که رو کهیکردم و درحال  یمکث رسوندم.

 .در رو ُهل دادم نانیانجام بدم مطمئن نبودم. چندبار پلک زدم و بعد با اطم  خواستمیکه م  یکار  یبرا

 .سمت جلو برداشتم و داخل رفتمبه یباز شد. قدم یمانندریبلند و ج یبا صدا در

 نیمطلق فرورفته بود نگاه کردم. مشخص بود که چند یاهیبرداشتم و به اطرافم که در س یآروم و کوتاه  یهاقدم
 داشتمیکه برم  یوکور و مخروبه بود که هر قدمقدر سوتوآمد نکرده؛ چون اونرفت یقصر کس نیسال تو ا

 .شدیپخش م گوشم  یاکو و تو  طیمح یصداش تو
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جلوتر نرفته بودم که با  یبرخورد نکنم. چند قدم ییگرفتم تا با کمک اون جلو برم و به جا  واریرو به د دستم
 .نگاه کردم وارید یبرداشتم و با تعجب به مشعل رو واریراهرو دستم رو از د یشدن ناگهانروشن

اطراف رو آشکار کرده بود. به پشت سرم برگشتم و با   طیروشن شده بود و مح شیمثل اون روزها با آت مشعل
 :زدم و گفتم یبود لبخند ستادهیآذرخش که وا  دنید

 .میکن  دایپ یزیچ میبتون دیسالم مونده. شا یچ یمیقد یادگاری نیاز ا  مینیبب میبر ایممنونم. ب -

بونش رو بفهمم! کاش اون ز تونستمیموافقت تکون داد. کاش من م یکرد و سرش رو به نشونه  یآروم  غرش
 ...! کاشکردیرو خراب نم زیچهمه یجادوگر لعنت

 .کردیروشنش م شیبا آت میدیرسیم یبه راه افتادم و آذرخش هم پشت سرم اومد و هربار که به مشعل دوباره

 ری. به آذرخش نگاه کردم. انگار اون هم درگستادمیتوش داشتم از حرکت ا یادیکه خاطرات ز  یبه اتاق دنیرس با
 .کردیخاطرات بود که با غم به در نگاه م

 :صورتش گذاشتم که بهم نگاه کرد. گفتم یرو رو دستم

 .میریگیبد رو ازش م یروزها نیو انتقام ا میگردونیما کارل رو برم -

گردوخاک   یو بازش کردم. با بازکردن در مقدارُهل دادم  اطیرو بـ*ـوسـدم و ازش جدا شدم. در رو با احت صورتش
 .ختیر نیزم یرو

وداغون و درب ختهیهم ر دوتا مشعل داخل اتاق رو که کنار در قرار داشت روشن کرد و من به اتاق به آذرخش
 .روم نگاه کردمروبه

 .ته شده بودشکس شدیگذاشته م  زیم یبا گل رو شهیکه هم  یوسط اتاق ولو شده بودن و گلدون هایصندل

بود.  انیروشون نما یپاره شده بودن و آثار سوختگ یاانهیاطراف تخت مشترکمون به طرز وحش  ریحر یهاپرده
 .و جلوتر رفتم دمیکش  یقینفس عم

فکرش رو هم  ی. حتشدیم اندازنیبلندش تو اتاق طن یو صدا کردیم ریگ  یزیپام به چ داشتمیکه برم  یهر قدم با
 .وضع دچار بشه نیقصر به ا نیا  یروز کردمینم

لنگون به تخت رسوندم و روش نشستم که گردوغبار به هوا گفتم و خودم رو لنگ  یفیپام آخ ضع یسوزش ناگهان با
 .بلند شد و باعث شد سرفه کنم

 یوارد پوستم شده بود و اطرافش خون ینسبتًا بزرگ یشهیرو تو دستم گرفتم و با دقت بهش نگاه کردم. ش پام
 .بود

هام بجوشه. چشم یبلند بشه و اشک تو ادمیکه دردش باعث شد فر  دمیکش  رونیرو ب شهیدست لرزونم ش با
 .زخم فشار دادم یپرت کردم و دستم رو محکم رو یارو به گوشه شهیش

 .بهم داده بود پاره کردم و با دقت زخمم رو بستم تایرو که ر یاز لباس  یاگوشه
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که به چهارچوب   یفرد دنیو با د دمیفرستادم. نگاهم رو سمت در کش رونیب یآرومم رو بهکه تموم شد، نفس  کارم
 .باال انداختم و اخم کردم ییداده بود، ابرو هیدر تک

رو به تن داشت. ناخواسته  ری. هنوز هم همون لباس وزدیازش فهم  شدیرو نم یزیچچیبود و ه یخنث نگاهش
 :گفت  یبیسمت داخل برداشت و با لحن عجدور نموند و چند قدم به زشیت یهازدم که از چشم یپوزخند

 ؟یزنیپوزخند م یطلبکارانه دار یلیوقت خ. مردمت آواره شدن و همسرت مرده. اونیجالبه! فرار کرد -

 :م در جوابش گفتمشدهچفت یهارو از شدت حرص و بغض مشت کردم و با دندون هامدست

هستن، مردم  رونیکه ب  یو اون مردم ارانامی. اگه من تیبهتره دهنت رو ببند ،یخبر ندار یچیاز ه  یوقت -
 .... پسزنهیم ییو طبل رسوا دارهیراز برم نیکه پرده از ا  یام. ملکهپس هنوز هم ملکه لوسن،یتاراگاس

 :ادامه دادم  دواریم رو به طرفش نشونه رفتم و تهداشاره  انگشت

 .یشیم هیچون اگه موفق بشم، سخت تنب ؛یزنیچطور حرف م یدار یبا ک یبهتره بفهم -

 :دیپوزخند اعصاب خردکنش رو زد و پرس دوباره

 رمیرو ازت بگ گناهمیانتقام پدر ب  نکهیاز ا  ؟یترسیچون از قدرتم م ؟یمثل پدرم بکش یخوایمن رو هم م ه؟یچ -
 ؟یواهمه دار

 :گفتم  ادیفر با

 .کردیرو داشت نابود م لوسیـناه نبود. اون کل تاراگاس گـیپدرت ب -

 :اشاره کرد و گفت  رونیرو مثل من باال برد و با سرش به ب صداش

 ؟یتو نابودش نکرد -

 :رو نشون داد و ادامه داد رونهیدستش قصر و با

 جز خرابه؟ه بهقصر موند نیاز ا  یشده؟ چ ینابود نشده، پس چ نجایافتاده. اگه ا  یبه چه روز نیبب -

 .. ازم خواست باهاش ازدواج کنمدیـناه نبود. پدرت من رو دزد گـیپدرت ب -

 :و پر از حرص گفت دیحرفم پر ونیم

 .یگیمثل سگ دروغ م یدروغه! دار -

 یخاندان سلطنت یبازمانده نیکه آخر  یداشت. به من ازیبه سلطنت برسه به من ن نکهیا  ی. پدرت براگمینه، نم -
خاطر سلطنت به من سم به ی. حترهیباهاش ازدواج کنم تا قدرتم رو به دست بگ خواستیداشت. م اجیبودم احت

 .ومدیسرمون م ییکردن معلوم نبود چه بالیم داد. اگر اون دوتا نگهبان به من کمک نمداد. هرروز شکنجه

 !نه اون ،یکه پدرم رو کشت  یتو بود نیا  یول -
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 :آروم کردم و گفتم  یصدام رو کم نیشده بود؛ بنابراتر آروم  یکم  صداش

اون و کارل جمع شدن   نیکه از وجود من بودن ب  ییهاکارل رو بکشه پروانه  خواستیکه م  یتو جنگ درست وقت -
 .پدر تو بود که باعث مرگ خودش شد نیرو باال گرفتم. ا رمیو باعث شدن من دوباره زنده بشم. من فقط شمش

 .دیلرزیماز بغض   صداش

 .بزرگ شدم پدریمن ب -

 :گفتم  یرارادیغ  کامالً 

 !ستپدرت زنده -

 :دیمبهوت به من نگاه کرد. نگاهش پر از سوال و ابهام بود. پرسوخشکش زد و مات یالحظه چند

 ؟یگیم یچ یچطور ممکنه؟ معلومه دار -

 .که زده بودم تعجب کرده بودم، چه برسه به اون  یچون خودم هم از حرف گم؛یم ی! معلوم نبود دارم چنه

 .حرف رو زدم نیا  یرارادیغ  یلیواقعًا... خ دونمیمن... نم -

 :و گفت دیحرفم پر ونیم

از خودت دفاع کرده   نکهیا  یمرده، چطور ممکنه زنده باشه؟! فقط برا شیها پکه سال  ی. آخه کسیهم بدون دینبا -
که راجع به   یی. اصالً از کجا معلوم که اون حرفادهیم یحرفت چه معن یفهمی نمو اصالً  یزنیحرف م یدار ،یباش

 درست باشه؟ یپدرم زد

نگاه کردم.  مونیسا یخال یهام رو باز کردم و به جازمزمه کردم و چشم «یلعنت»لب  ریرو با عجز بستم و ز هامچشم
 رونی. نفسم رو کالفه بومدهیکار رو انجام داده بود که انگار از اول هم به اتاق ن  نیا  عیقدر سررفته بود. اون

شروع  ییجا هیاز   دی. بادمیشده بود کش فیکث  یکه کم  مبه لباس یمرتب کردم و دست یفرستادم و موهام رو کم
به مردم بفهمونم من  ستمتونیزودتر هم م آوردم،یزودتر از ماجرا سردرم ی. هرچرفتمیم تیو دنبال واقع کردمیم

 :کنارشونم. رو به آذرخش کردم و گفتم  شهیهم

 .باهاشون حرف بزنم و کمکم کنن دی. بارونیآذرخش! کمکم کن برم ب -

فاصله داده بودم،  نیاز زم  یرو کم میزخم یپا کهیبلند شدم و درحال یسختاومد و گردنش رو خم کرد. به  سمتمبه
هم مجبور  چارهیو آذرخش ب دمیلنگیخاطر زخم پام م. بهمیرفت رونیسمت ببه اطیحتدادم و با ا هیبه آذرخش تک

رو  مهیتک نکهیاز آذرخش تشکر کردم و بدون ا  م،یدیاز قصر که رس  رونیگردنش تحمل کنه. ب  یبود وزن من رو رو
 :گفتم  تیازش بردارم، رو به جمع

 !نیهمه گوش بد -

 .بهم نگاه کردن یبودن با کنجکاو کاریکه ب  ییهاو اون ستادنیبلند بود که همه از حرکت ا یبه قدر صدام

 :کم تکون دادم و دوباره گفتم  یلیرو خ سرم
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 .. باهاتون حرف دارمنجایا  دیایهمه ب -

 :به تمسخر گفت تیجمع نیاز ب  یکی

 م؟یکه به حرفت گوش بد  یهست یتو ک -

ها صدها خودشون اون یرو از دست داده باشم، به گفته زیچروز همه هیکردم خونسرد باشم. اگه من تو   یسع
 :. گفتمبرنیبه سر م تیوضع نیساله که تو ا

نجات دادم. حاال هم به  یرو در جنگ از نابود لوسیشما بودم. تاراگاس یملکه یکه زمان  دیدار ادیشما به  یهمه -
 .دارم اجیشما احت تیحما

 :تکشون گردوندم و ادامه دادمصورت تک یرو رو نگاهم

 .بردارم نیسرزم بیپرده از راز عج تونمیم دیم. اگه در کنارم باشمن با وجود شما ملکه -

 ؟یدرستش کن یخواینابود شده. چطور م لوسیتاراگاس یول -

 .شدم رهیبود خ دهیکه سوال پرس  یزن به

 یای. بازهیباز هی زیچهمه گهیبهم م یرو ممکن کنم. حس یرممکنیهر غ تونمیشته باشم، ممن اگه شماها رو دا -
 .دیکن  خودش برگردونم. به من اعتماد یرو به روال عاد یچتا همه دی. کمکم کنمیباش روزشیما پ دیکه با

 :دیپرس تیجمع نیاز ب  یکی

 م؟یکن  کاریبا تو چ یو اگه موفق نشد -

 :هام مطمئن نبودم، گفتمچندان به حرف نکهیکردن. با ا  دییحرفش رو تتدأ همه

 .کنمیبا جان و دل قبول م دیریکه برام در نظر بگ  ی. اگه نشدم... اگه نشدم... هر مجازاتشمیموفق م -

بود  نیا. مهم  ادیسرم ب ییهاشون آشکار بود. برام مهم نبود اگه موفق نشم ممکنه چه بالمردم تو چشم تیرضا
 :دمیپرس یبلند یزدم و با صدا ی. لبخندکنمیکارل م  داکردنیپ یکه تمام تالشم رو برا

 د؟یکنیکمکم م -

 :گفتن  صداکی همه

 .میحاضر یخدمتگزار یباد ملکه! برا زنده -

 :دیشد و پرس کیبهم نزد مونیشد و ازشون تشکر کردم. مردم که متفرق شدن، سا ترقیعم  لبخندم

 ؟یموفق بش یتونیم یکنیواقعًا فکر م -

 :بود، گفتم ارانایکه متعلق به همون ت  یکردم و با لحن  نگاهش

 .منم یباز نیا  روزیمطمئنم! پ کنم،یفکر نم -
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*** 

 مونیسا

حواسم رو  دیکه بود، با  یاما هرچ  گذره؛یتو سرش م ینظر داشتم. معلوم نبود چه فکر ریدقت حرکاتش رو ز با
 زیچچیانجام بده و از ه  یقدر خطرناک که بتونه هرکارزن خطرناکه، اون نیا  گفتیبهم م یحس هی. کردمیمجمع 

 .واهمه نداشته باشه

 ؟یکنینگاهش م یطورنیچرا ا -

 :. در جوابش گفتمشدمیازش خسته نم  وقتچیبود که ه بیو عج دیپرسیسؤال م شهیهم هلن

کنه که به   ی. ممکنه هرلحظه کارترسونهیکه من رو م  بیعج  ی. به قدربهیزن برام عج نیهلن؟ ا هیچ یدونیم -
 .نرسه کسچیعقل ه

 ؟یگیحرفا رو راجع بهش م نیقاتل پدرته ا یکنیچون فکر م -

 :باال انداختم و بهش نگاه کردم. صادقانه گفتم یاشونه

 یکنیست که فکر مو شکننده فیقدر ضعاون  ی. گاهبهیواقعًا رفتاراش عج یباشه؛ ول نیا  لشیاز دال  یکی دیشا -
 .دیازش ترس  دیو قدرتمنده که با یقدر قومثل االن، اون یداره و گاه ازین دیبه مراقبت شد

 :دیکرد و پرس  یاخندهتک

 ؟یدیکم فهم  یفاصله نیرو تو ا نایا  یهمه -

 :رو کج کردم و گفتم سرم

 .دمیخودم د یحاالتش رو با چشما نیآره؛ چون تمام ا -

 بینکن بهش آس یما رو نجات بده. سع یهمه تونهیکه م  هیجوره حواست رو جمع کن. اون تنها کسپس همه -
 .یبزن

جمع شده بودن رفت و با  شیکه دور آت  ییهاسمت زنبه کردم،یکه بهش نگاه م  یبه من توجهیرو گفت و ب نیا
ممکنه که پدرم  یعنی. دیچرخیکه بهم گفته بود م  ییهاها شد. ذهنم حول حرفونزدن با البخند مشغول حرف

نجات  یما رو دوست داشته و برا قانهکه پدرم عاش  گفتیواقعًا بهش درخواست ازدواج داده باشه؟ مادرم م
دختر  نیا  ایخبر نداره  یچیمادرم از ه ای. ادیوسط جور درنم نیا  یزیچ هیداده.  یجونمون مادرم رو از اونجا فرار

از مردم   یکه با تعداد  ارانایکه بفهمم بهم دروغ گفته. با سوءظن به ت  یبه حالش وقت یبه من دروغ گفته و وا
 .شدم رهیخ کردیبا دستش به اطراف اشاره م یاهو هرازگ زدیحرف م

*** 

 (ی)ملور ارانایت
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وارد  یراحتخواست به ما حمله کنه، نتونه به یا اگه کست میبکش یقو یدفاع وارید هیدور قصر  دی! بادینیبب -
 .بشه محوطه

 یایدفاع وارید چیه گهیوقت د. اونزنیریم شیسرمون آت یو از آسمون رو کننیبه ما حمله م مرغیاونا با س  یول -
 .میندار

زدم  یلبخند د،یکه به ذهنم رس  یادهی. با امیکردیمشکل م نیا  یبرا یفکر دی. باگفتیفکر فرو رفتم. راست م به
 :و گفتم

 هامرغیس ریِبدن و با ت یاون نگهبان  یاز کمانداران تو  یاتا دسته میکنیدرست م یکیکوچ  یهادورتادور قلعه کلبه -
 هامرغیواسه س یفکر اساس هی. بعدًا رهینگ شیکلبه از سنگ باشه تا آت  نیجنس ا دی. فقط بارنیرو نشونه بگ

 .کنمیم

 :چهار نفر از مردها اشاره کردم و گفتم به

 .نیهست یدفاع یوارهایشما مسئول ساختن د -

 :زدم و ادامه دادم یمحو لبخند

 .و بلند بسازه یقو یوارهاید تونهیافزارا نمبهتر از خاک کسچیه -

انداختن و دوباره به من نگاه   گهیبه همد یوسط ابروهام نشست. نگاه یحالیکه رنگ باخت، اخم ب  شونچهره
 :دمی. پرسکردنیم یبود که داشتن از من مخف یموضوع هی. حتمًا شدمیکم داشتم نگران مکردن. کم

 اطالعم؟یهست که من از وجودش ب یافتاده؟ مشکل  یاتفاق -

 کهیکرد و درحال  نگاه کرد. بعد به من نگاه هیداشت، به بق یرنگیاقهوه یهاو چشم یجوگندم یکه موها  یمرد
 :ش رو گرفته بود گفتلباس پاره یگوشه

 ...ما یروهایراستش... ن -

 :گفتم  یصبرم تموم شد و با لحن دستور گهیداشت. د دیگفتن حرفش ترد  یبرا

 !زودباش حرفت بزن -

 :رو تکون داد و گفت سرش

 روهامونیاز ن  میندرت تونستبه لوس،یشدن تاراگاس رونیکم شده و بعد از اون اتفاق و و  یلیخیلیما خ یروهاین -
 .میاستفاده کن

 !فاجعه بود گهید نیبهشون نگاه کردم. ا زدهبهت

افتاده بود که من ازش   یبیعج  یلیشده بود. اتفاقات خ لیتکم تمیظرف گهیپشت فاجعه. واقعًا امروز د فاجعه
 یباز نیپشت ا یچه خبر بود؟ چه راز نجایمن! ا یدم. خدانگاه کر  نیبودم. دستم رو به سرم گرفتم و به زم خبریب

 نهفته شده بود که من ازش خبر نداشتم؟
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 من! حالتون خوبه؟ یبانو -

م شونه یدستش رو رو یلیکه من رو خطاب قرار داده بود گوش دادم و سرم رو بلند کردم. ل  یازنانه یصدا به
 :گفتم  شدیزور از گلوم خارج مکه به  یی. با صداکردیبهم نگاه م یگذاشته بود و با نگران

 .نمیبش ییجا هی. کمکم کن ستمینه. اصالً خوب ن -

 .بله. حتماً  -

. نمیبش نیزم یبرم و رو شیسمت آتکمکم کرد به  داشت،یقدم برم یآرومبه کهیرو دورم حلقه کرد و درحال دستش
 :بودمش گفت دهید مونیکه بارها با سا  یرو به دختر

 .ندارن یهلن! به بانو کمک کن. ظاهرًا حال مساعد -

 :دیپرس کردیبه زخم پام نگاه م کهیکنارم نشست. درحال  عیبه من انداخت و سر ینگاه هلن

 حالتون چطوره؟ نیبه من بگ قیدق یلیخ شهیشده؟ م یچ -

 :م رو از هم باز کردم و گفتمشدهخشک یهالب

 .حالمیکه از دست دادم، ب  ییخاطر خوناضعف کردم و به . فقطستین یچیه -

 .رو باز کرد و با دقت نگاهش کرد میتکون داد و زخم پا یسر

 .بندمشیعفونت کرده. االن برات م  یبوده. کم فیکث  یکه روش بست  یاو پارچه شیبد بست یلیخ -

لب زمزمه کردم که دست راستش رو باال آورد و چندبار دستش رو از مچ به رقـ*ـص درآورد و با هر  ریز یاباشه
و چند  دی. کف دستش درخشکردیو جدا م چسبوندیش رو به انگشت شصتش متکون دستش، انگشت سبابه

 یذاشت و با پارچهُخرد کرد و کف پام گ شیافزاراهیآروم با قدرت گ  یلیبرگ کف دستش قرار گرفت. اون رو خ
 :که از لباسش درآورده بود بست و با لبخند گفت  یزیو تم دیسف

 .تمومه گهیخب د -

 نرفته بودن؟ نیها از بمگه قدرت کرد؟یم یافزاراهیامکان نداشت. چطور گ  نیتعجب نگاهش کردم. ا با

 ؟یکنیم یافزاراهیگ  یتو... تو دار -

 :باشه گفت فتادهین یانگار که اصالً اتفاق خاص  ،یعاد  یلیمن نگاه کرد و خ به

 ن؟یدیرو ند افزارااهیبله. مگه قبالً گ -

 :نه تکون دادم و گفتم یرو به معن سرم

 یرفته و اونا تا حدود نیعنصرافزارا از ب  یانگار قدرتا  دمیجور که من فهم. راستش اونستین نینه موضوع ا -
 .خودشون استفاده کنن یاز قدرتا  توننینم
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بود.  دیسبزرنگش ام یهااون چشم  یشد. تو رهیهام خبه چشم میتکون داد و مستق دنیفهم یرو به معن سرش
 .شدینم دهیاز اون د  یزیناچ یذره یمردم، حت یهیبق که تو چشم  یزیچ

جور که من . راستش اونفتهیم ماتفاق ه  نیاز قدرتم استفاده کنم و ا  تونمیمن به خودم مطمئنم. مطمئنم که م -
 صورتنیاجادوگر مردم رو طلسم کرده؛ به د،یشد دیکه تو تولد شما اون اتفاق افتاده و شما ناپد  یزمان دم،یفهم

شون ذره داره شکنجهکار ذره  نیکه با ا  ننیرو بب لوسیگاستارا  یسال زنده بمونن و نابود انیتا سال دیکه مردم با
 نیخودشون استفاده کنن و با ا یاز قدرتا  توننیکه زنده هستن، نم  یبوده که تا زمان نیا  یو طلسم بعد دهیم

 .رهیرو ازشون بگ دشونیحرف تونسته ام

 هاشونییخودشون رو از دست بدن و به خودشون و توانا دی. اگه عنصرافزارها امگفتیفکر فرورفتم. راست م به
 .کنهیکار نم  روهاشونیاعتماد نداشته باشن ن

 .کننیم دایرو پ دشونیو ام انیوقت به خودشون م. اونمیموضوع رو بهشون بگ نیا  دیبا -

 .نشستم نیزم یها بگم که با حرف هلن، روموضوع رو به اون نیجا بلند شدم تا ا از

 .دنیگوش نمموضوع رو بهشون گفتم؛ اما اونا اصالً به حرفم نیو چندبار ا نیمن چند نیراستش رو بخوا -

چندسال  نیتا بفهمن که تو ا ارمیها رو به خودشون باون  یجور هی دیو به فکر رفتم. با دمیکش  یاکالفه  پوف
جواب  هیمعما هم حتمًا  نیداره و ا یجواب ،یوجود داره. هر سؤال یراه هی. دمیکش  یقیاشتباه کردن. نفس عم

 :زدم و گفتم یبشکن د،یکه به ذهنم رس  یرفکر کنن که طلسمشون شکسته؛ اما چطور؟ با فک دیداره. اونا با

 .میکن  کاریچ دیبا دمیفهم -

 :هلن اشاره کردم و گفتم به

 ؟یکمکم کن  یدارم هلن. حاضر اجیبه کمکت احت -

 :گفت  یحالخوش با

 .نیرو من حساب کن نیتونیکمک کنم. م  لوسیبله بانو. حتمًا! من از خدامه که به شما و تاراگاس -

باهاشون  یکه حرف مهم  نجایهمه رو جمع کن ا ،یو چه عناصر فرع یعنصرافزارا، چه عناصر اصل  ی! برو و همهیلیل -
 .دارم

 .االن  نیبله سرورم! هم -

 :دیپرس یازم دور شد. هلن با کنجکاو  عیسر یلیحرف رو گفت و خ نیا

 ن؟یکن  کاریچ نیخوایم -

 :ش گذاشتم و گفتمشونه یرو رو دستم

 .یکنیراه کمکم م نیببرم. تو هم تو ا نیطلسم اونا رو از ب دیبامن  -
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 کنم؟  کاریچ دیبا یباشه؛ ول -

 ...دیست. تو باساده یلیخ -

 :گفتم  تیبا اومدن افراد حرفم با هلن تموم شد و رو به جمع زمانهم

 دیبا یببرم. همگ نیشما اثر گذاشته از ب یقدرتا یرو که رو یطلسم دیکه چطور با  دمیاالن فهم  نیمن هم -
 کنهیم هیداره و از گوشت انسان تغذ دیسف یهارو که لکه یمیو گل قرمزرنگ عظ میها برسمت جنگل گلبه

 .شهیرفتن اون گل، طلسم شما هم شکسته م نی. با از بمیبکش

 :دیپرس تیجمع نیاز ب  یکی

 م؟یدوباره از قدرتامون استفاده کن میتونیکه با نابودکردن اون گل م  یاز کجا مطمئن -

 :زدم. در جوابش گفتم یلبخند مچهیبود، نگاه کردم و ن دهیسوال رو پرس نیکه ا  یزن به

که با نابودکردن اون   دمیرو د ییای. امروز هم روکننیکه به من کمک م  نمیبیم ییاهایکه من رو  دوننیهمه م -
 .میطلسم رو نابود کن نیو ا می. پس بهتره که برشهیاز طلسم شکسته م  یمیگل ن

 :. رو به هلن گفتممیرو جمع کردن تا باهم به جنگل بر لشونیو وسا دنیهورا کش یحالبا خوش همه

 ؟یکن  کاریچ دیکه با  یدونیم -

 :رو تکون داد و گفت سرش

 .نیمن! به من اعتماد کن یبله بانو -

به اسارت دراومد. نگاهم رو از مچ  یقو یکه مچ دستم توسط دست  میدست بدسمتش گرفتم تا باهم رو به دستم
 شیشونیپ یکه رو  یو ترسناک ظیبا اخم غل مونیگرفتم و به صاحب دست نگاه کردم. سا  زدیم یدیدستم که به سف

 :دمی. پرسکردینشونده بود، بهم نگاه م

 مون؟یسا هیکارت چ  نیا  لیبپرسم دل تونمیم -

 :دینکشم. غر ادیتا از درد فر دمیکش  یقیکرد و من نفس عم  شتریدستش رو ب فشار

 .یت کنمسخره یایباز یاون رو هم قات  دمی. اجازه نمستیهات ننقشه یبرا یمناسب یهلن طعمه -

به جا خورد و  مونیبودن کارم سا یخاطر ناگهانکه به  دمیدستم رو کش یبار من اخم کردم و با حرص و ناگهان نیا
 :دستش که از دور مچم آزاد شده بود نگاه کرد. گفتم

 .دمیتو و هلن نکش یواسه یانقشه چیکنم. ه  کاریقصد دارم چ ینیو بب یبهتره دهنت رو ببند -

 :هلن نگاه کردم و گفتم به

 .کنم  کاریبده که قراره چ حیبه اون توض -
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قد خودش رو کوتاه کرد و به  یبشنوم، به آذرخش نگاه کردم. کم مونیاز جانب سا  یاگهیحرف د نکهیبدون ا و
سوار آذرخش شدم.  نیهم یراه برم، برا تونستمیزور مبه یزخم یپا نیمن کمک کرد تا سوار پشتش بشم. با ا

 ییسمت جاداشتم. به اجیاحت  ذرخشو به کمک آ شناختمینم دیجد لوسیتاراگاس نیرو تو ا ییهرچند که جا
سمت . بهدیچیتو گوشم پ یمانندکیت یکه صدا  کردمیبه اطراف نگاه م ینداشت. با کنجکاو یزیچچیرفت که ه

کار   یمخف یهاپله نیباال انداختم. هنوز هم ا ییکه قبالً اونجا نبودن، ابرو  ییهاپله دنیصدا برگشتم و با د
 :. به آذرخش گفتممیبوددرست کرده  یمخف یهاپله نجایبودم که ا ه. کامالً فراموش کردکردنیم

 !اتی. با جزئادتهی یچپسر خوب! هنوز هم همه -

 اومدن،یکه دنبال ما م  ییهاپرواز کرد تا اون یبزرگش رو باز کرد و با ارتفاع کم یهاکه تموم شد، آذرخش بال  حرفم
 .دنیدیما رو م ییهاچشم نکهیما رو گم نکنن. غافل از ا

*** 

 مونیسا

 :دمیبه بازوم زد که با تعجب پرس یمشت محکم هلن

 کردم؟  کاریمگه من چ ؟یزنیم یچ یبرا -

 .کرد  یعصب  یخنده

 .ها و زود قضاوت کردنجز گند زدن به روابط انسان یکنینم یکار  چیکامالً مشخصه. تو ه  ؟یکرد  کاریهاه! چ -

 :گفت  دواریسمتم گرفت و تهدش رو بهاشاره  انگشت

نکرده و داره  یکار  چی. اون دختر هیو چشمات رو باز کن یاخالقت رو کنار بذار  نیا  دمیار م! بهت هشد مونیسا -
 .میرو نجات بد مونیتا زندگ کنهیبه ما کمک م

 .یشناسیکنه. تو اون رو نم  تیتو رو هم اذ خوادیاون م  یول -

 :گفت  یو با همون لحن عصب دیحرفم پر نیب

 .مردم رو بهشون برگردونه دیام  ده،یکه کش  یا! اون قصد داشت با نقشهشیشناسیحتمًا تو م -

 .نگاهش کردم یجیگ  با

 چطور؟ ؟یچ -

. رفتیباال م رتیابروهام از فرط تعجب و ح  گذشت،یکرد. هر چقدر که م  ارانایت یحرص شروع به گفتن نقشه با
 :دیباشه. حرفش که تموم شد پرس دهیکش  یانقشه نیکه همچ  کردمیاصالً فکرش رو هم نم

قبل از اونا تو  دی. من باشهیم رمیور؛ چون داره داون  یتنت رو بکش نیبهتره ا م؟یکن  کاریقراره چ یدیحاال فهم -
 .جنگل باشم
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هاش رو از هم باز کرد و دست ستادیا  یابعد من رو کنار زد و ازم دور شد. با دقت به رفتنش نگاه کردم. گوشه و
کرد و اون نوار   دنیسرش برد. سرش رو رو به آسمون گرفت و چشمانش رو بست. پاهاش شروع به درخش یو باال

 یسبز یهاو برگ یصورت یهابه شکوفه لیبدت د،ی. تمام بدنش که درخشاومدیدرخشان لحظه به لحظه باالتر م
 .شد و با رقـ*ـص باد از من دور شد

 .نمیرو بب ارانایت بیعج  ینقشه یجهیحرکت کردم تا نت رفتنیباال م بیعج  یهاکه از پله  یسمت مردمهم به من

*** 

 ارانایت

. فتهیب ی. با دقت به اطرافم نگاه کردم و هر لحظه منتظر بودم که اتفاقرفتیراه م نیزم یرو یآرومبه آذرخش
 نیکرده و قراره نقشه رو اجرا کنه. هم  نیجنگل کم یکجا  قاً یهلن دق دونستمینم یدار بود؛ ول. خندهدمیترسیم

 یقیهلن قراره نقشه رو چطور اجرا کنه. نفس عم وددلهره داشته باشم؛ چون معلوم نب یمسئله باعث شده بود کم
با ها گوش دادم. برگ درخت  گرفت،یشدت م یبود و هرازچندگاه دهیچیدرختان پ یباد که ال یو به صدا دمیکش

 یخشخش ی. صداشدنیبند نم جاهیکه درحال رقـ*ـص باشه   یو مثل کودک خوردنیهر حرکت شاخه، تکون م
 ستادنیو به اطراف نگاه کنه. مردم سر جاشون ا ستهیشد، باعث شد آذرخش از حرکت با دها بلنکه از پشت بوته

مون انتخاب کرده؛ پس نقشه یرو برا نجای. فکر کنم هلن اکردنیاطراف رو کنکاش م  شوندهیترس یهاو با چشم
سرش  یرو رو دستمحمله بود.  یگرفته بود و آماده  ی. آذرخش حالت تدافعشدمیآماده م  یاز هر لحاظ  دیبا

 :گفتم  میکه فقط خودم و خودش بشنو  یآروم، جور  یلیگذاشتم و خ

مخصوصاً  کس،چیپس مواظب باش به ه دم؛یست که من کشنقشه هی نی. اکنهینم دیما رو تهد یخطر چیه -
 .ینرسون بیهلن، آس

متوجه حرفم شده و  نکهیا  یعنی نیفرستاد و ا رونیبا شدت به ب یول ؛یآهستگکه تموم شد نفسش رو به  حرفم
هام پاک شد. با تعجب به لب یمردم لبخندم از رو یاهویه یزدم که با صدا ی. لبخندرسونهینم بیآس  یبه کس

ها کمک کنن. دارن به اون یسع گهید یاافتادن و عده  نیزم یاز مردم رو  یتعداد دمیاه کردم که دپشت سرم نگ
ها سمت بوتهها رو بهو اون دهیچیپ یمیضخ یهابا دقت بهشون نگاه کردم که متوجه شدم دور پاهاشون ساقه

 :گفتم  ادی. با فرکشونهیم

 .مینابودش کن دیکه گفتم. با  هیاهیهمون گ نیا -

خودشون رو دست کم گرفته  یلیانجام بدن. انگار خ  تونستندینم یکار  چیبودن که ه دهیقدر ترسمردم اون یول
 .بودن و اصالً خودشون رو باور نداشتن

 :گرد شده نگاهشون کردم و گفتم  یهاچشم با

 !نیها رو ببرو اون ساقه نیاریرو درب راتونیشمش -
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ترس شدن  ریقدر درگبودن که اون دهیها هم فهمتعجب نگاهم کردن. انگار اونو با  ستادنیاز حرکت ا  یتعداد
ها و به پشت بوته دنیخز یها مثل مارکه ساقه  دنیها رو برساقه ری. چند نفر با شمشکنهیکه ذهنشون کار نم

 .بشن بودن کمک کردن تا سرپا افتاده  نیزم یکه رو  ییهاکم همه به خودشون اومدن و به اونرفتن. کم

 .نیبه من گوش بد -

 :توجهشون بهم جلب شد. ادامه دادم همه

افزارا . شما آتشنیکم گرفتنداره. فقط شماها خودتون رو دست یخطر چیو بس. ه نی. هماههیگ  هیاون فقط  -
هم با قدرتاشون  هی. بقنیدور کن ششهیآب رو از ر  روتونیبا کمک ن نیتونیافزارا مب. آنیاون رو بسوزون  نیتونیم
االن هم   نی. همنیقدرتاتون رو به کار ببر نیتونی. شماها منهیضربه بب کمهیرو نابود کنن. فقط  اهیاون گ  توننیم
 .نیدیهاش رو برچون ساقه ن؛یازشون استفاده کن  نیتونیم

 :شدن. با اعتماد گفتم رهینگاه کردن و دوباره به من خ گهیهمد به

 یکه همه  دمی. بهتون قول شرف منیرو نابود کن اهیاون گ  دیبه روال سابقش برگرده، با یچههم نیخوایاگه م -
 .رو که کشته شدن بهتون برگردونم زانتونیعز

ذهنم شکل  یگردشده نگاهم کردن. خودم هم تعجب کرده بودم؛ چون کلمات پشت سر هم تو  یهابا چشم مردم
به من  توجهیکرده بودن، ب  دایو اعتماد پ دیام  ی. مردم که کمآوردمیها رو به زبون مو من هم اون گرفتنیم

باعث شد  ییآشنا  یکه صدا  وندمیها بپپنهون شدن. من هم خواستم به اون دمیها رفتن و از دسمت بوتهبه
 .بشم خکوبیسرجام م

 ؟یکنیبه اونا کمک م ی! تو داریملور -

 !نبود انیجز را یگاه کردم. اون شخص کسو صدالبته نگرانش ن یعصب  یتعجب به چهره با

 :دمیپرس یاومدم و با لحن مبهوت  نییآذرخش پا  از

 ؟یکنیم کاریچ نجایا -

 :زد و گفت یشخندین

 نیسرزم خوانیکه م  یکنیکمک م  یبه افراد یکه تو دار  نهیمهم ا کنم،یم کاریچ نجایکه من ا  ستیمهم ن -
 .رو نابود کنن دیخورش

 :گفتم  عیسر یلیخ

 .یکنیاشتباه فکر م  ی! تو دارنینه نه. بب -

با چندتا داستان مزخرف و دروغ گفتن تو قصر ما  یتونیم ی! تو که فکر کردییکه اشتباه کرده تو  ینه! اون -
 .شده و افتاده رو تخت ضیخاطر تو مرکه به  تایر چارهی. بیببر شیو کارات رو پ یکن  یجاسوس
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بود که باهام  یتنها کس یباهام نداشت؛ ول یآخر رفتار خوب  ینگران شدم. درسته که لحظه تایاسم ر  دنیشن با
 .مهربون بود و حرفم رو باور داشت

 چطوره؟ حالش خوبه؟ تایر -

 نکهی. غافل از ادنیتو رو دزد کنهیچون فکر م سوزه؛یتب م یتخت افتاده و تو یقدر حالش خوبه که روآره. اون -
 .ییتو هم همدست اونا

 :صورتم خم شد و ادامه داد یرو

 !فیجاسوس کث هی -

 :رو نداشتم. دستم رو باال آوردم و گفتم دنشونیو من تاب شن دادیتمسخر م یبو هاشحرف

جاسوس، مردم منن  یگیهم که بهشون م یکلمه بهت دروغ نگفتم. اون افراد  هیبود و  تیکه زدم واقع  یهر حرف -
 .یکن  نیکه به اونا توه  دمیبهت اجازه نم وقتچیو من ه

 یسزا یدونیو م کنمیجاسوسا رو من مجازات م نجای. اکنمیچرند و پوچ تو رو باور نم یکلمه از حرفا  هی گهیمن د -
 ه؟یجاسوس چ

سرم  ییچه بال خوادیازش سر بزنه؟ م  ینظر گرفته بودم. نکنه کار اشتباه ریرفتارش رو ز یو با نگران دیلرزیم نگاهم
 :دمیپرس یلرزون یمردم هم که رفتن با اون گل مبارزه کنن. با صدا اره؟یب

 ؟ی... کنکاری... چیخوای... میم -

خاطر درد پام نتونستم کردم. دو قدم عقب رفتم که به  یاز ترس قالب ته  د،یکش  رونیرو که از غالف ب رشیشمش
که با خودش آورده بود،   ییو سربازها شدیم کیقدم بهم نزدبهقدم انی. راافتادم  نیزم یخودم رو نگه دارم و رو

هاش مواظبت کنه باشه و بخواد از بچه شده یکه زخم  یریمن و آذرخش رو محاصره کرده بودن. آذرخش مثل ش
 .کردیها نگاه مبود و با غضب به اون دهیچیبال و دمش رو دورم پ

 .مرگه و جاسوسا کاراانـتیخــ ـ یسزا -

کنم. قلبم   یریجلوگ یو دستم رو سپر صورتم کردم تا از هر اتفاق دمیکش  یغیرو باال برد که از ترس ج رشیشمش
 .دمیکه ترس  دادیتند و کوتاهم نشون م یهاو نفس دیکوبیم منهیخودش رو محکم به سـ*ـ

آوردم و به   نییپا دیهام رو با ترددست فتاده،ین یاتفاق  چیکه مطمئن شدم ه  یگذشت و وقت  یاقهیدق چند
 دادینشون م د،یرقصیهوا م یپرت شده بود و دم بلند آذرخش که تو نیزم یرو انیمقابلم نگاه کردم. را یصحنه

لباسش رو  کهیسربازانش بلند شد و درحال کمکبا   انیطرف پرت کرده. رارو به اون انیکه آذرخش با دم بلندش را
 :دیغر  کردیسربازان جدا م یهادست نیو بازوش رو از ب کردیبا حرص درست م

 .رسمی! االن به حسابت میلعنت وونیح -
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از   شتریگردشده نگاهش کردم. ب  یهافرو رفت. با چشم نیزم یتو یزدنور شد که در چشم برهمحمله سمتمونبه
از خاک مونده بود. به سربازها   رونیوجب از بازوهاش و سر و گردنش ب هیفرو رفته بود و  نیزم ینصف بدنش تو

زده بود. با دقت اطرافم رو  خشکشونها هم از شدت تعجب که مثل من تعجب کرده بودن، نگاه کردم. اون
و سربازانش رو محاصره کردن.  انیکه با من اومده بودن، را  یافراد  یجو کردم که متوجه شدم همهوجست

 یهستند و هر لحظه ممکنه کار یکه چقدر عصب  دادیشون نشون مشدهمشت یهاو دست نشونیخشمگ یاهچهره
 نیزم یدور پاهاشون رو ییهااهیگ  دنیچیور بشن که با پحمله شونسمتازشون سر بزنه. سربازها خواستن به

ه کنن؟ پس من موفق شدم. استفاد  هاشونییاز توانا  تونستنیها مشون بلند شد. اونهمهمه یافتادن و صدا
 .سمتشون رفتملنگان بهاز جا بلند شدم و لنگ  انیبه حضور را توجهیو ب یحالم کار کرده بود. با خوشنقشه

 .نیرو برگردون روهاتونین نی! شما تونستنیشماها موفق شد -

 :گفت  تیجمع نیاز ب  یکی

 .میتا اون طلسم رو بشکن نی. شما بهمون کمک کردمیرو از لطف شما دار روهامونیما ن -

 کهیبازوم، نگاهم رو از مردم گرفتم و به اون دوختم. هلن درحال یرو یتکون دادم که با نشستن دست کس یسر
 :لب داشت، گفت یرو یلبخند

 .بود زیآمتینقشه موفق -

 :دمیو پرساخم کردم   یخودم، کم یش روزدهنگاه ناباور و بهت دنیبزنم که با د یباز کردم حرف لب

 ؟یکنینگاهم م یطورنیاومده؟ چرا ا  شیپ یمشکل -

 .بندتون و... موهاتونبانو! گردن -

چه  نمیحذف شده بود. چندبار پلک زدم تا بب« م»و حرف  دیدرخشیم« ت»بندم نگاه کردم. حرف به گردن بالفاصله
از موهام که مقابل   یاول اسمم بود. طرهم نشسته بود. حرف ا یجابودم. حرف ت به دهیافتاده. درست د  یاتفاق

شده  دیها درست مثل قبل سفو به موهام نگاه کنم. اون رمیبند بگچشمم قرار گرفت، باعث شد نگاهم رو از گردن
 .بودن

 :و گفتم دمیخند یو ناباور یحالشدت خوش از

 .خودش یبرگرده سر جا زیچهمه دیبشه. با یطورنیهم دیآره، آره. با -

که دارم   دادیم نانیرو تو دلم روشن کرده و بهم اطم دینور ام یکرده بود؛ ول  رییتغ کمهیبند فقط اون گردن  نکهیا  با
 .نمیرو بب زمیکه اوضاع به حالت قبل برگرده و کارل عز  کردمیم یزودتر کار یهرچ دی. باشمیموفق م

حاکم بود باعث  طیکه بر مح  یمیو اوضاع وخ کردم به خودم مسلط باشم. نبود کارل  یو سع دمیکش  یقیعم  نفس
بهم  شینگاه کردم. با نگاه مرموز و جد مونیو فقط تظاهر به محکم بودن کنم. به سا ارمیکم ب  اوقاتیگاه  شدیم

به حکومت ُمرد و  دنیکه در راه رس  یپدره؟ پدر نپسِر همو نیکه واقعًا ا  کنمیبا خودم فکر م ی. گاهکردینگاه م
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رفتم. کنارش نشستم  انیسمت رانگاهم رو از اون گرفتم و به ره؟یانتقام همون پدر رو از من بگ  خوادیکه م  یپسر
 .سرخ شده بود، نگاه کردم یو ناتوان تیو به صورتش که از عصبان

 .کشهیانتظارت رو نم  یوگرنه عواقب خوب ام؛ین رونیب نجای! دعا کن از ایملور -

آزاد بشه؛ اما موفق   یبشه و خودش رو تکون بده تا از اون زندان خاک تریزدم که باعث شد عصبان یمحو لبخند
 .دیکش  یادیفر تیعصبان  ینشد و از رو

 :گفتم  یلحن آروم با

 دهیدکشونده. مردمم رنج  نجایم که دست سرنوشت اون رو به املکه هی. من کارانـتیمن نه جاسوسم، نه خــ ـ -
ما  یگیهم چرا م دونمی. نمهیچ هیقض نیا  یتو نقشت تو دونمی. من نمدنیکش  یها سختسال نیهستن و تو ا

 .کنمیم یهمسرم هرکار ندنبرگردو ینجات مردمم و برا یکه برا  دونمیرو م نیا  یول م؛یجاسوس

 :مردم اشاره کردم و ادامه دادم به

 .کننیبا غضب بهت نگاه م طورنیکه ا  نیسرشون آورد ییچندسال چه بال نیتو ا ستیمعلوم ن -

 :داد زد تیجمع نیاز ب  یکی

 .میآواره بود  یعوض  نیخاطر ابه -

 .نگاه دانلود ساخته و منتشر شده است تیکتاب در سا  نیا

www.negahdl.com 

 :حرفش رو ادامه داد گهید یکی

 .کردیم یلشکرکش رانداختنمونیگ  یو برا داشتیارتش رو برم  میرفتیهرجا که م -

 .میما از دستش امون نداشت -

 .رو بلند کردم دستم

 !جبران یبرا ی. فرصتمیفرصت بد هیبهش  نیای! بنیآروم باش -

 :سکوت کردن و با تعجب نگاهم کردن. ادامه دادم مردم

رو به روال سابق  یچهمه میتونیچطور م میبه ما کمک کنه تا بفهم دیکه بهتون رسونده، با  ییدر برابر تمام آزارا -
 .میبرگردون

 :با خشم گفت انیرا

 کنم؟یکه بهت کمک م  یکنیواقعًا فکر م -

 :به اون گفتم رو
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 .یبه من کمک کن یتو مجبور -

 وقت چرا؟اون -

 .کننیم نییباشه. تو به ما کمک نکن. درعوض مردم من مجازاتت رو تع -

کردن به حرفم گوش کنه. مردم   نگاه کردن و التماس انیترس به من و را که بلند شد، سربازها با  تیجمع یهورا
 گفتیم یکیو اون  میش بدشکنجه دیبا گفتیم گهید یکی مش،یبکش دیبا گفتیم یکی. زدنیم یهرکدوم حرف

نگاه  انیابروم رو باال انداختم و به را  یتا هیرو زجر بده.  یگناهیجرئت نکنه ب گهیکه د  میاریسرش ب ییبال دیبا
 .کردم

 ما؟ هیعل  ای ییبه مردمم کمک کنم. با ما خوامیمن فقط م ؟یرو گرفت متیخب؟ تصم -

رو  یکی دیبا یمرگ و زندگ نیمجبور بود. ب یفکر فرو رفت. مشخص بود که براش سخته حرفم رو قبول کنه؛ ول به
نداشتم. من فقط  یکشورش بشم. اصالً با کشور و مردمش کار  ی. من قصد نداشتم باعث نابودکردیانتخاب م

 :گفت  قهیو بس! بعد از گذشت چند دق نیبه مردم خودم کمک کنم. هم خواستمیم

 .کنمیکشتنت درنگ نم  یبرا ،یکشورم رو نابود کن  یخوایاگه بفهمم م  یقبوله؛ ول -

 .نگاهش کردم خرمیرو برگردوندم و از ن سرم

 !ندارم. درست برعکس تو ی. مطمئن باش به مردمت کاریخوبه که قبول کرد -

 شیباطن لیم رغمیو عل یبا خستگ انیرو آزاد کردن. را انیکردم که با چند حرکت ساده را  یاافزارها اشارهخاک به
 :دیپرس

 کنم؟  کاریچ دیحاال با -

 :و هلن اشاره کردم و گفتم مونیسا به

. با مردمم هم میلوسیکه بفهمن ما از مردم تاراگاس  یرفتار نکن ی. بهتره جورمیایدوتا و من با تو به قصر م نیا -
 .شدن یرو به دست آوردن و قو روهاشونیکه ن  یباش دهیفهم دینداشته باش؛ چون با یکار

 .کنار اومد  یچنزد. چه زود با همه یتکون داد و حرف یسر

 :و رو به مردم گفتم دمیکش  یقیعم  نفس

. قصر رو با دیو به اردوگاهتون برگرد دیصبر کن ی. فقط اندکگردهیبه روال سابق خودش برم یچهمه یزودبه -
 دیخورش نیارتش سرزم  نی. اگه احساس کرددیکن  یهاش زندگاتاق  یو تو دیخودتون درستش کن یروهایکمک ن

تا گزارش کاراتون رو  ادیم نجایبه ا وز. هر رنیبه هلن خبر بدشدن و قصد دارن بهتون حمله کنن،  کیبهتون نزد
 .به من بده

 :گفتند. به سربازها اشاره کردم و گفتم  یتکون دادند و اطاعت یسر مردم

 .باهاتون ندارن ی. کارنیبهتره اونا رو هم رها کن -
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 .میاونا رو آزاد کن  دیکنن. نبا  انـتیاونا ممکنه به ما و شما خــ ـ  یول -

 :تکون دادم و گفتم ینف یبه نشونه یسر

کردن. مگه نه فرمانده   انـتیحرف بزنن به فرمانده خودشون خــ ـ یاچون اگه کلمه کنن؛ینم یکار  نیاونا همچ -
 ان؟یرا

 :ش گفتشدهچفت یهادندون یاز ال  کردینگاه م نیبه زم کهیدرحال انیرا

 .کننیکارشون رو پرداخت م  نیصورت با جونشون تاوان ا نیا  ریغدر   کنن؛ینم انـتیاونا به من خــ ـ -

قبول کرده  نکهیکه دودله. با ا  دیفهم شدیها در رفتارش آشکار بود و محس نیو کالفه بود. تمام ا یعصب  خشن،
سمت آذرخش رفتم و صورتش رو تو حواسم بهش باشه تا دست از پا خطا نکنه. به دیبا یبود کمکمون کنه؛ ول

 :و گفت دمیبه روش پاش یدستم گرفتم. لبخند مهربون

که کارل رو   دمیبرسه ازت ممنونم. بهت قول م بیبهم آس یو نذاشت ینجاتم داد نکهیممنونم پسر خوب! از ا -
. کنمیبرو و کنارشون بمون. هروقت کارت داشتم صدات م یبرگردونم و جبران محبت کنم. با مردم به قصر مخف

 ؟یصدام رو بشنو یتونیم

 یرویباهاش حرف بزنم. ن تونستمیم کاشیآره تکون داد که صورتم رو به صورتش چسبوندم. ا  یبه نشونه یسر
و ازش جدا  دمیکش  یقیبود که من ازش غافل شده بودم. نفس عم یخوب یرویهم ن واناتیکردن با حصحبت

 :گفتم  زدمیلنگ م کهیشدم. درحال

 .به قصر میخب! من حاضرم. بهتره که بر -

 :تکون داد و از جاش بلند شد و گفت یسر انیرا

که   یاو خواسته به کلبه دهیباشه، تو رو د مونیکه برادرت که سا  گمیم انمیبه قصر، من به اطراف میدیرس یوقت -
که هلن باشه   ترشکیکه کلبه سوخته و خواهر کوچ  دهید ده،یبه اونجا رس یوقت یببره؛ ول کنهیم یتوش زندگ

 تیو شما رو تو اون وضع امیجاسوسه به دنبالتون م مونیسا کردمی. من که فکر مکنهیم هیاونجا نشسته و داره گر
 .برمتونیو به قصر م نمیبیم

دارم به  ازیرو که ن یداخل قصر برم و اطالعات تونستمیداستان م نیبود که با ا نیتکون دادم. حداقلش ا یسر
 .ارمیدست ب

 :گفتم  مونیبه سا رو

 ؟یندار یمسئله مشکل نیتو با ا -

 :باال انداخت و گفت یاشونه

 نیبا ا یمشکل چیسر کارم. پس ه گردمیدارن و دوباره برم اجیکه باشه به من احت  یاون قصرم و هرچ  ریمن وز -
 .تا خوابشون ببره خوننیساله مسه-دو یهابچه یکه برا  هیاداستان مثل قصه نیکار ندارم. هرچند که ا
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به  یکه حرف  کردیخودش رو کنترل م یلیخ انینگاه کرد. را انیزد و به صورت را یشخندیحرفش ن نیبعد از ا و
 .دیو صورت قرمزش فهم شدهمشت یهااز دست  شدیرو م نینزنه و ا مونیسا

 .می! بهتره که برانیخب را -

 :نشستن. گفت نیزم یرو یرنگییطال یهامرغیس هیاز ثان  یکه در کسر  دیرو درآورد و توش دم یسوت

 ...و تو انیب مرغیو هلن با اون س مونیسا -

 :من اشاره کرد و ادامه داد به

 .یبش مرغیتا سوار س یایبا من م -

شد و  مرغیهم اومد و سوار س انیبعد را قهی. چند دقرفتم و سوارش شدم مرغیسمت سگفتم و به  یاباشه
حال بودم که به خوش یلیشدن بودن. خشدن. به مردم نگاه کردم که درحال پراکنده مرغیسربازانش هم سوار س

ها گرفتم و به آسمون دوختم. نگاهم رو از اون هامرغی. با بلند شدن سکننیهام گوش دادن و دارن کمکم محرف
 .آغاز ماجرا بود  نیا

با  دارمید نیبلندم رو به رقـ*ـص درآورد. چشمانم رو بستم و اول یبود، موها دهیچیموهام پ نیکه ب  یخنک مینس
اول   داریون دبا بابراس بهش برخورده بودم و تو هم داریکارل رو تجسم کردم. تو اون جنگل بزرگ، بعد از د

که پر از درد و غم بود. دلم براش   یلبم نشست. لبخند یرو یمن رو بکشه و نابودم کنه. لبخند محو خواستیم
. کنمیکه فکرش رو م  ستین یباهام همراه شد و نشونم داد اون یتنگ شده بود. اون اومده بود من رو بکشه؛ ول

قدر به من محبت کرد که آخر سر من رو هم عاشق خودش قلب مهربون و پر از عشقش رو به من نشون داد. اون
 یاشک  یاون من رو ترک کرد. من رو تنها گذاشت. قطره  یول م؛یو کنار هم بمون میهم باش یراکرد. قرار بود تا ابد ب

 :رو به آسمون دوختم و زمزمه کردم نمیبا انگشتم پاک کردم و نگاه غمگ دیچک نییچشمم پا یرو که از گوشه

 .کشمیکار رو انجام ندم، خودم رو م  نیخودم. اگه ا شیپ گردونمیو َبرت م کنمیم داتیپ -

هم اصالً مهم نبود. کمرم که فشرده شد، به خودم اومدم و  مردمیبود؛ پس اگه م یمعنیبدون کارل برام ب یزندگ
 :دمیکردم و پرس  لیبه عقب ما یسرم رو کم

 .رو ول کنکمرم   ان؟یرا یکنیم کاریچ یدار -

که از خود   یکردیفکر م ی. به چیکردیسقوط م مرغیس یاگه حواسم بهت نبود از رو  ؟یکنیم کاریچ یتو دار -
 ؟یشده بود خودیب

 :مکث کردم و بعد گفتم یلبم رو به دندون گرفتم و کم یگوشه

 .کردمینگاه م دی. فقط به خورشیچیبه ه -

 .یگفت  یزیچ هی یول -

 .یشد یاالتینزدم. حتمًا خ یحرف چینه. من ه -
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 .ت رو باور کردمساده یهافکر کن که من بهونه نیباشه. به ا -

پسر همراه شدم. اگه  نیبا ا یچ یمن برا ستیزمزمه کردم. اصالً معلوم ن «یلیهرطورما»باال انداختم و  یاشونه
 انیرا یکجا دنبال راه نجات بگردم؟ صدا  دیبا کنم؟  کاریچ دیوقت بااشتباه باشه، اون  کنمیکه فکر م  یزیاون چ

 :اومد که رو به سربازهاش گفت

 یزیکلمه از اتفاق امروز چ  هی یحت کسچیو به ه دیکنیمو اجرا مکه زدم رو موبه  ی. هر حرفمیشد کیبه قصر نزد -
 . مفهوم شد؟دیگینم

 دونمیبود چشم دوختم. نم شدنانیکم درحال نماکه کم  دیگفتند و من به قصر خورش  یبله قربان صداکی همه
 نیا  یکه روز  کردمیفکرش رو هم نم یساخته شده. حت لوسیو تو تاراگاس نجایقصر ا نیچطور باور کنم که ا دیبا

سمتمون اومدن و بعد از احترام به یاقصر، عده اطیتو ح هامرغی. با نشستن سمیاتفاقات رخ بده و همه آواره بش
احترام از ما دور شدن و من   ی. سربازها بعد از ادامیاومد  نییرو گرفتن و ما ازشون پا هامرغیافسار س  ان،یه راب

 :دمیپرس انیو از را دمیکش  یقی. نفس عمکردنینگاه م گهیو هلن که به همد مونیسا ان،یموندم با را

 کجاست؟  تایر -

 :دیاخم نگاهم کرد و پرس  با

 ؟یپرسیکه م  یاریسرش ب ییبال یخواینکنه م کار؟یچ یخوایم -

 :زدم و گفتم شنهیسـ*ـ یمحکم به قفسه یم چند ضربهزدم و با انگشت اشاره یشخندین

 خوامی. میدیرو پس م تیگستاخ  نیتاوان ا ی. مطمئن باش روزیزنیحرف م یبا ک یحواست رو جمع کن که دار -
 .نمشیو بب ششیبرم پ

 :گفت  زدیپوزخند م کهی. درحالنهیبش میشونیپ یرو یظیکت پس زد که باعث شد اخم غلحر  هیرو با  دستم

توئه  ریش تقصروز افتاد و همه نیخاطر تو به اکه نرفته؟ اون به  ادتی ؟یتا حالش رو بدتر کن شینیبب یخوایم -
 .یما آوار شد یزندگ یرو یآسمون  یبال هیکه مثل 

و  شیو به ن ستمیها بودم که واحرف نیتر از اخوردهبرام ارزش نداشت. من االن زخم یزیهاش پشحرف دنیشن
 .گرفتم  شیراه قصر رو در پ زدیکه م  ییهابه حرف توجهیب نیهم یگوش بدم. برا  انیرا یهاهیکنا

قصر با  نیورودم به ا یکه در ابتدا  یسالن دنی. با درمیبگ ادیرو  تایراه اتاق ر هامهیبا کمک خدمه و ند تونستمیم
. نفسم کردیم یو باهام شوخ ذاشتیسرم مکه سربه  یازدم. دختر سرحال و سرزنده یآشنا شدم، لبخند محو  تایر

 .بودن رفتم یسلطنت یهاگلدون  یریدگکه مشغول گر   ییهامهیسمت ندفرستادم و به رونیرو ب

 بپرسم؟ یازتون سوال  تونمی! مدیببخش -

سالم  یبه معن یسالم دادن. سر انداختن،یبه من م ینگاه متعجب کهیو درحال دنیاز کار کشدست   هردوتاشون
 :دمیتکون دادم و پرس
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 .از دوستانشون هستم  یکیکجا هستن؟ من   تایبانو ر نیدونیشما م -

 :دیپرس ینیبود با بدب یمشک-دیبه رنگ سف شیکه لباس خدمتکار  شونیکی

 یاوضع آشفته نیاز دوستان بانو همچ  کدومچیه ،یدرثان ن؟یدونیکه راه اتاق بانو رو نم  نیهست یچطور دوست -
 !ندارن

 :لبم رو حفظ کنم. با آرامش جواب دادم یکردم لبخند رو  یسع

 دمیشن نکهیامحضدور بودم و به نجایاز ا  یکه برام افتاده. راستش چند روز  هیخاطر اتفاقمن به یوضع آشفته -
 .رسوندم نجاینو بد شده خودم رو به احال با

 :گفت  یش شده بود با ناراحتچهره یباعث بامزگ نیداشت و هم یومککه صورت کک  یدوم یمهیند

. من نیایکردن. با من ب  دیقطع ام شونیندارن. پزشکان قصر از مساعدشدن حال ا یبانو! اصالً حال خوب چارهیب -
 .دمیراه اتاقشون رو نشونتون م

 :کار منع کنه گفتم  نیداشت اون رو از ا یکه سع  یاول  یمهیبه ند توجهیزدم و ب یدلبخن

 .تا از حالش مطلع بشم نمیرو بب زمیدوست عز خوامیواقعًا ممنونم! م -

از   نکهیبه راه افتادم. بعد از ا یتکون دادم و پشت سر دوم یاول  یمهیند یبرا یتکون داد و راه افتاد. سر یسر
. با دست به اتاق اشاره کرد و میستادیا  یاتاق  ی. جلومیو از چند پله باال رفت میگذشت  یبلند و طوالن یراهروها

 :گفت

 .اول تو اتاق هستن  یکه اطالع دارم شاهزاده  ییچون تا جا د؛یهم اتاق بانو. بهتره در بزن نیا -

 دنیر زدم و بعد وارد اتاق شدم. با دو د دمیکش  یقیکه رفت، نفس عم  مهی. ندستادمیگفتم و پشت در ا  یممنونم
 .دهیاول قصر خورش  یبرام آشنا بود، جا خوردم. حتمًا شاهزاده داً یکه اندامش شد  یمرد قدبلند

ومبهوت شدم. صورت صورتش مات دنیسمتم برگشت. با دبلند شد و به تایگفتم که از کنار ر  یآروم  سالم
 یرو تو وجودم زنده کرد. حس یبیبود حس عج ختهیصورتش ر یکه رو  رنگشیلَخت مشک یو موها شدهیکش

 .بود نجایو تعجب. اون ا یمثل دلتنگ

زمزمه  یجونیب یلرزونم قدرت نگه داشتن من رو نداشتن. با صدا یپاها ده؟ینشون نم یواکنش چیچرا ه پس
 :کردم

 !کارل -

باعث شد  شیکه سرد  ییاش نشست. با صداابروه  نیب یظیاز جاش تکون بخوره اخم غل  یاذره یحت نکهیا  بدون
 :دیلرز کنم پرس

 ؟یهست یتو ک -
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 یپر از استرس یخنده! تکیامسخره یعجب شوخ  م؟یمن ک دیپرسیگردشده نگاهش کردم. ازم م  یهاچشم با
 :دمیو تعجب بود پرس یصدام پر از دلخور کهیهام لبالب پر از اشک شد. درحالکردم که چشم

 یپرسیعشقم، همسرم. حاال م  یگفتیکه بهش م  میمن کس ؟یشناسیمن رو نم یبگ یخوایم یعنی م؟یمن ک -
تو  یلحنت به من بگ نیو تو با سردتر ستمیوقت آواره نشدم و غصه نخوردم که جلوت با همهنیمن ا م؟یمن ک

 .یهست یک

سمت قدم به هیمصادف با  اومد،یم رونیکه از دهنم ب  یرفتارم نداشتم. هر حرف یرو یکنترل  چیو ه دیلرزیم صدام
 ستادم،ی. مقابلش که اکردینگاهم م نهیسـ*ـبهکه حاال اخمش وحشتناک شده بود و دست  یکارل  شد؛یکارل م

 :تمو گف دمیکوب  شنهیسـ*ـ یقفسه یم رو چندبار روانگشت اشاره

 یمن ؟یشناسی. قلبت مال منه. االن من رو نمتپهیمن م یبرا نجاستیکه ا  یاون  یگفتیبهم م یزمان هی ادمهی -
 ...که

 :دیمثل عربده غر ییشدت پس زد و با صدارو به دستم

 مون،یهمسر من، را یتونیآشفته چطور م  یوضِع ظاهر نیبا ا ارزشیآدم ب  هیاحمق! تو   یتمومش کن دختره -
 ؟یباش نیسرزم نیاول ا  یشاهزاده

که درشت و گرد شده   ییهاخشک شد. با چشم بارهکیاشکم به   یو چشمه شد کهی. حس کردم قلبم صدتشکستم
 یباور کنم اون دیبا یعنینشده بودم.  ریباهام حرف نزده بود و توسطش تحق طورنیبود، نگاهش کردم. تا حاال ا

دوست  واروونهیرو د گهیبود و همد اشقمع  یزمان هیکه   یکارل منه؟ همون  ستادهیهام او مقابل چشم نجایکه ا
من همسرش  نکهیمن رو به خاطر نداره؟ چرا از ا گهیشده؟ چرا م احساسیسنگ و ب قدرنیپس چرا ا م؟یداشت

 کنه؟یباشم، احساس حقارت م

 :لب زمزمه کردم ریبه عقب برداشتم و ز یرو آروم و ناباور به اطراف تکون دادم و چند قدم سرم

 .امکان نداره. امکان نداره  نیا -

مثل  دمشون،یکشیطور که مکه کنترل خودم رو از دست داده باشم، موهام رو تو دستم گرفتم و همون  یجور
 .زدم غیج هاوونهید

 .به کابوس شهیم لیخواب که داره تبد هیخوابه.  هی! حتماً ستین ی. نه نه! شوخهیشوخ هیش امکان نداره. همه -

 :به گوشم زدم و با خودم حرف زدم یمحکم یلیس

 .کنه  دایادامه پ  یکابوس لعنت  نیا  یبذار دیشو! نبا داری! بارانایشو ت داریب -

و نگران  دهیترس یکه کم  دمیدیبود و از پشت موهام صورت متعجب کارل رو م ختهیصورتم ر یم روآشفته  یموها
مشتم مچاله  یلباسش رو تو یقهیفتم و با دوتا دستم سمتش ر به هاوونهیافتاده؟ مثل د  یبود. مگه چه اتفاق

 :دمیبود نال دایکه عجز و التماس توش پ  ییکردم و با صدا

 !وپا بزنم. کارلکابوس وحشتناک دست  نیکن. نذار تو ا  دارمی! کارل من! عشق من! بیتو کارل -
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 یواکنش چیه نکهی. کارل بدون افتمین نیزم یخودم رو نگه داشتم تا رو یسختکم سست شده بود و بهکم  بدنم
! بـ*ـغلم کن! ی. لعنتکردیهاش رو دوطرف بدنش باز نگه داشته بود و فقط نگاهم ماز خودش نشون بده، دست

ها دست نی. پس چرا ایدید وسکاب  ست،ین یچیدر گوشم زمزمه کن که ه شهیرو ببوس و مثل هم میشونیپ
لب  جونیب یلیکه تار شده بود نگاهش کردم. خ  ییهاپاهام سست شدن و با چشم دن؟ینشون نم یواکنش چیه

 :زدم

 .! بگویبگو که کارل -

 جونمیسقوط کنم، بدن ب نیزم یبود رو کیکه نزد  یارفت. درست در لحظه لیتحل رومیشدن و ن نیسنگ هامپلک
 هوشیمصادف با ب د،یچیاطرافم پ  یه توک  یانگه داشته شد. باز شدن در اتاق و همهمه یتوسط دوتا دست قو

 .شدنم شد

*** 

سمتش . بهمی. انگار که قرار نبود به هم برسگرفتیاون چندمتر ازم فاصله م  داشتم،یسمتش برمکه به  یهرقدم با
 :و اسمش رو صدا زدم دمیدو

 .کارل! صبر کن! از من دور نشو -

فرو  یکیتار یاز من دور شده بود. جنگل تو  یلینداشت و خ ستادنیانگار کارل قصد ا  یکردم؛ ول  شتریرو ب سرعتم
ها درخت نیب انهیوحش یلیروشن بشه. باد خ یباعث شده بود کم دیتابیرفته بود و نور ماه که از آسمون م

رعد از  یو من با هر صدا زدیرعدوبرق م یاهو هرازچندگ دادیتکون م یآورهاش رو به طرز رعبو شاخه دیوزیم
 .کردمیو لرز م دمیپریا مج

 .دمینقطه شده بود، دو هی هیبه دنبال کارل که حاال فقط شب یبه جونم افتاده بود؛ ول یترس بد نکهیا  با

 کیبه اون نزد خواستمیو من م کردی. کارل داشت از من فرار مکردمیم هیگر  یداغ شده بود و از شدت ناتوان بدنم
 :زدم ادیتابستون بود، فر یمثل هوا شیکه گرم  ییبشم. دوباره با صدا

 ...کنم کـ  یزندگ تونمیدارم. من بدون تو نم اجیعشقم! صبر کن. من بهت احت -

من  یهاهیشدن و گر دهیساب نیزم یافتادم. آرنج و زانوهام رو  نیزم یشدت روکرد و به  ریگ  یسنگ کهیبه ت پام
 .سوختیو م کردیُزق مشده بود، از درد ُزق جادیآرنج و زانوم ا  یکه رو  ییهاشدت گرفتن. زخم شتریب

 یکه تو  یخاطر دردخاطر درِد تنم، بلکه به. نه بهکردمیم هیبلند گر یافتاده بودم و با صدا  نیزم یرو طورنهمو
 نیها رو باون  کهیکردم و درحال  نیزم یرو یها. مشتم رو پر از چمنشدیخوب نم جورهچیبود و ه دهیچیقلبم پ

 :زدم ادیفر سوزاز ته دلم و با   دمون،یکشیمشتم نگه داشته بودم و م

 .تحملش رو ندارم گهیخدا! کمکم کن! من د -

 .دیاز خاک به صورتم چسب  یو مقدار دیچیمشامم پ یخاک و چمن تو یگذاشتم. بو  نیزم یرو رو صورتم

 ...هم از دیاز سرما شا  دیشا د؛یلرزیتنم م کل
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کارل   دنیسرم رو بلند کردم. با د عیسر یلیبدنم افتاد. خ یرو یکس  یهیکه احساس کردم سا  دمیکش  یقیعم  نفس
حال شدم و آروم اسمش رو به دلم خوش یبود، تعجب کردم. تو ستادهیا  یحرکت چیکه پشت به من و بدون ه

 :زبون آوردم

 !کارل -

لبم نشوندم که گرماش  یرو یمرتب بشه. لبخند یتا کم دمیم رو به لباسم کشخسته یهاجا بلند شدم و دست از
 .رمیبگ یو باعث شد انرژ دیچیتو کل تنم پ

سمت خودم . با لجاجت بهستادینکرد و همچنان پشت به من ا یحرکت چیش گذاشتم که هشونه یرو رو دستم
 دستهی یهاشمبود و چ دیو عقب رفتم. صورتش کامالً سف دمیکش  یبلند غیصورتش ج دنیبرگردوندمش که با د

شده  دهیتا سمت چپ کش تشسمت راس یبود که از گونه یخط منحن هیترسناکش کرده بود. لبش  رنگشیمشک
به عقب  یبود که انگار لبش دوخته شده. با ترس نگاهش کردم و چند قدم یجور یعمود بر منحن  یهابود و خط

لرزش دستانم رو کنترل  تونستمینم جورهچیو ه بودم دهیسمتم اومد. ترسبرداشتم که مثل روح حرکت کرد و به
بکشم و سوختن  یغیباعث شد ج شیفرو رفتم که داغ یداغ عیما یتوو  دمیکش  یغیپام ج ریز شدنیکنم. با خال

 .حس کنم یخوبپوستم رو به

*** 

 .ستین یچی. هگهیم ونیداره هذ -

 . براش خطرناک نباشه؟کشهیداره نفس م یسختداغه و به یلیبدنش خ یول -

 یخطرناک تیتو وضع دهینشون م نهیشیبدنش م یکه تو  یناگهان یو لرزها دهیدما م ریی. مدام بدنش تغدونمینم -
 .قرار داره

 .فتهیواسه ما م یچه اتفاق ستیمعلوم ن ادیسرش ب یی. اگه االن بالمیدار اجیما به اون احت -

 .شد یعصب  یکم  زدیکه با اون مرد حرف م  یدختر یصدا

 ده؟یکش  یمدت چ نیبه سرش اومده و تو ا یبدبخت چ نیکه ا  یتمومش کن! اصالً فکر کرد -

کنن،   دایمردم نجات پ نیکه ا  یکه بخوام درموردش فکر کنم. مطمئن باش وقت  ستینه. چون اصالً برام مهم ن -
 .کشمشیخودم م یخودم با دستا

نشون  نیتکون بخورم که هر دوتاشون ساکت شدن و ا یباعث شد کم د،یچیاتاق پ  یکه تو  یبلند نیه یصدا
اون دختر درست از کنار گوشم   یم رو چند بار به هم زدم که صداشدهخشک یهاکه متوجه من شدن. لب  دادیم

 :بلند شد

 ؟یخوایم یزیچ -

 :لب زدم یسختبه

 ...آ... ب -
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 .ارمیباشه. االن برات م -

که   دمیآب رو شن  یکه صدا قطع شد، صدا  یو وقت دمیشن شدیهاش رو که داشت از من دور مقدم یبعد صدا و
چسبش دل یآب و سرما  ی. فکر کردن به خنکاسوختیبود و م شیآت  ی. بدنم مثل کورهشدیم ختهیر یوانیداخل ل
 .مشتاق بشم دنشینوش یبرا شدیباعث م

ها رو از هم باز به لبم با هول اون وانیل دنیسرم قرار گرفت و سرم رو بلند کرد. با چسب ریز یبعد دست قهیدق چند
 کردیکم م  میدرون شیاز آت  خوردم،یآب م  شتریب یکردم. هرچ  قیودل به وجودم تزرآب رو با جون  یکردم و خنکا

بالشت  یرو اطیسرم رو با احتگفت و   یکنمیخواهش م هکردم ک  یاز لبم تشکر  وانی. با جداشدن لشدمیو آروم م
 :مرطوب شده بود با زبونم لمس کردم و گفتم یهام رو که حاال کمو لب دمیکش  یقیگذاشت. نفس عم

 .بهش وصله یهزارتن یوزنه هی کنمیچشمام رو باز کنم. حس م تونمینم -

 ...یول ه؛یعاد  یمسئله هی نیو ا یبود هوشی. چند روز بیکه دار  هیخاطر حال. بهستین یزیچ -

 :و گفتم دمیحرفش پر نیب

 بودم؟ هوشیمگه من چقدر ب -

 !سه روز کامل -

اومدم به قصر   یبودم؟ وقت هوشیافتاده بود که سه روز ب  ی. مگه چه اتفاقدیاز شدت تعجب باال پر  ابروهام
 .دمیاون کارل رو د  یجابه یول نم؛یرو بب تایخواستم ر

 :لب گفتم ریکردم و ز  هیبود گرکه هنوز بسته   ییهاچشم با

 .بودم بهیطور با من رفتار کرد. انگار من براش غرچرا اون دونمی. اصالً من رو نشناخت. نماوردین ادیاون من رو به  -

 .ستیاون کارل ن  یول -

بود،  مونیباز شده بود به صاحب صدا که سا یکه فقط کم  ییهاباز کردم و با چشم ضربهیهام رو تعجب چشم با
 .نگاه کردم

ست و اصالً که پسر ملکه  میبعدش متوجه شد یکارله؛ ول  میفکر کرد میدیاون رو د  ی. ما هم وقتستیاون کارل ن -
 .کارل باشه  نکهیچه برسه به ا شناسه،یما رو نم

 .کردیم اخالقش فرق  ی. اون کارل بود. با همون چهره، با همون قد، فقط کمدمشی. خودم درممکنهیغ  نیا  یول

 .هست یترمهم یاالن مسئله  یول -

 :منتظرم بهش چشم دوختم که ادامه داد یهاهلن نگاه کردم و با چشم به

 !دیشما ظاهرًا باردار -
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 چیه ینه؛ ول ایکرده   یشوخ نمیامکان نداشت. چطور ممکنه؟ با دقت بهش نگاه کردم تا بب  نیگرد شد. ا  چشمانم
بود که هلن  ینگاه کردم؛ اما اون هم مثل من تو شوک حرف مونیتو صورتش مشخص نبود. به سا یاز شوخ  یاثر

 :گفتم  نیهم ی. برافتهیم یداره چه اتفاق دونستمیشده بودم و اصالً نم جیزده. گ

 مگه نه؟ ،یکنیم یشوخ ی. من... من چطور حامله شدم؟ حتمًا داررممکنهیغ  نیا -

 :تتخت نشست و گف یرو کنارم

 .ستداخل شکمت دوماهه نیبگم جن تونمیم ی. حتستیدر کار ن یایشوخ چینه. ه -

که   یو درشت زیر یهاشدم. گل رهیشده بود خ دهیمن کش یکه رو  یکردم و نگاهم رو ازش گرفتم و به لحاف  یاخم
به  نکهیمن کنار کارل بودم. بعد از ا شیکشوند. دوماه پ  لوسیتاراگاس یبایروش نقش بسته بود من رو به قصر ز

و آخر شب روزمون رو با  میگذروند  یخوبکردم، به قصر برگشتم و با کارل وقتمون رو به  یدگیرس یادار  یهانامه
 یشکمم گذاشتم و سع یشدم. دستم رو رو رهیو به شکمم خ دمی. لب گزمیرسوند انیبه پا کیکوچ  طنتیش هی

 لیبدنش تشک یاز اجزا  کدومچیکه ه  ینیجن خواستمیمن م یول د؛یرسیظر مدار به نکردم حسش کنم. خنده
 .نشده رو حس کنم

کنم، حاال با تو   یکنم و چطور زندگ  کاریچ دیبا دونمیکوچولو! االن چه وقت اومدن بود؟ من خودم هم نم  آخه
وقت اون  رم،یبم ایه بمونم زند ستیمعلوم ن ست،یکنم؟ چطور از تو مراقبت کنم؟ سرنوشت خودم مشخص ن  کاریچ

و دستم رو از شکمم برداشتم  دمیکش  ی. آهبدمتو رو هم مثل پدرت از دست  خوامیمن نم اد؟یم ییسر تو چه بال
 :لب زمزمه کردم ریو ز

 !یاالن وقتش نبود مامان -

. ستی. حاال که پدر شده، کنارم نستین یدوست داشت پدر بشه؛ ول شهی. کارل همییبایز یچه واژه مامان،
م نشست من رو از شونه یکه رو  ی. دستلیساشا و اگه دختر بود آر میذاریاگه پسر بشه اسمش رو م  گفتیم

 :ره شده بود. گفتیمهربونش بهم خ یآورد. به صاحب دست نگاه کردم. هلن با چهره  رونیفکر ب

 .گمیم کیتبر -

 :رو تکون دادم و جواب دادم سرم

 !دارهبرام خنده گفتنکیتبر تیموقع نیتو ا -

 :دیباال انداخت و پرس ییابرو

 ...ی. اما تو مادر شدشنینم یهستن که دوست دارن پدر و مادر بشن؛ ول یادیز اریبس یچرا؟ آدما -

 .دمیحرفش پر نیب یتندبه

 .ادیب ییقراره سر خودش چه بال ستیش مرده و معلوم نکه پدر بچه  یمادر -

 .میگردونو برش میکن  داشیپ میتونیست؟ پس مکارل زنده  جنابیعال  یمگه نگفت ؟یدیناام قدرنیچرا ا -
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خبر  نیکنم و ا  داشیپ تونستمیست؛ پس م. کارل خودش بهم گفته بود زندهگفتیفکر رفتم. راست م به
 .وجد آوردلبم نشست که هلن رو هم به  یمحو رو یکننده رو بهش بدم. لبخندحالخوش

 یبر شیپ یطورنی. اگه ایستین یو اصالً تو حال مناسب فهی. بدنت واقعًا ضعیمواظب خودت باش دیفقط با -
 !رهیممکنه که... امکان داره بچه... بم

فکرکردن به اون موضوع هم من رو  ی. حتخواستمیبچه رو م نیشکمم گذاشتم. نه نه! من ا یرو عیرو سر دستم
 .کارل از دستم بره  ادگاریتنها  ذارمیبشه. نه! نم لیتبد قتیبه حق نکهیچه برسه به ا انداخت،یبه وحشت م

 :از دستش بدم. سرم رو تکون دادم و گفتم  خوامیکم بهش وابسته شدم و نم  یفاصله نیتو ا کردمیم حس

 ...بچه نیخاطر ابهمواظب خودم هستم. حداقل  -

 مونیسمت ساکالم از دستم در بره و نگاه هر دومون به  یباعث شد رشته د،یچیاتاق پ  یکه تو  یپوزخند یصدا
پسر واقعًا رو مخ  نی. اکردینگاهم م ریخاطر پوزخند باال رفته بود، با تحقلبش به یگوشه  کهیبشه. درحال دهیکش

 :کردم که گفت  یبود. اخم

بوده و حاال هم که اومده  یمدت کدوم گور نیتو ا ستیزن اصالً معلوم ن نیمسخره رو! ا یباز نیا  نیتمومش کن -
 ست. اصالً از کجا معلوم اون بچه مال کارله؟حامله

پسر  نیهام مشت شد. اآخر رو رها کرد و من خشمم فوران کرد. هجوم خون رو به صورتم حس کردم و دست  ریت
 کرد؟ینگاهم م ریو با تحق زدی... مبه من تهمت ه ی. به چه حقآوردمشیسر عقل م دیگستاخ شده بود. با  یادیز

تخت بلند  یشد و چطور از رو یچ دمیهمبا من حرف بزنه؟ نف طورنیا  دهیکه به خودش اجازه م  هیمگه اون ک
 نی. از بکردمیبودم و با خشم نگاهش م ستادهیا  مونیاز سا  یکم  یکه به خودم اومدم با فاصله  یشدم. وقت

 :م گفتمشدهچفت یهادندون

 ؟یدونیمن م شیرو پ گاهتیتو اصالً جا ؟یبزن یحرف نیبه من همچ یکنیو چطور جرئت مت -

 :با همون لحن گفت باز

 ...تو قیکه بهت گفتم؟! اون کلمه ال  یزیجز همون چ یهست یتو؟ تو ک -

خاک فرو رفته بود نگاه کرد.  یشدن بدنش قطع شد. با وحشت به بدنش که تا کمر توحرفش با خشک یادامه
به  یمحکم یبزنه، ضربه یدهن باز کرد تا حرف یوقت یدستم قرار گرفت؛ ول یاز آب تو  یچطور شالق دمینفهم

 .خراش برداشت یصورتش زدم که جاش قرمز شد و کم

و پسر  نمیجا بش هی تونستمیمن رو نه. نم یاتاق رو لرزوند؛ ول  ادشیفر یبه صورتش زدم که صدا یاگهید یضربه
نباشه؛  شمیکارل پ  دی. شادمیاجازه رو بهش نم  نی. حداقل من اکنه  رمیجوره تحقدشمنم بهم تهمت بزنه و همه

. وجودم از دمیپسر م نیبه ا یشکندندون بو جوا شمیم یداخل شکمم هم که شده قو یخاطر بچهمن به یول
 تمیکه عصبان  یوقت دونستمیاصالً خوب نبود. خودم م  تیخشم و عصبان رشدنیسراز نیشده بود و ا زیخشم لبر

شدنم مهم بود و بس. . فقط آرومستکارهیو چ هیکه شخص مقابلم ک  ستیبرام مهم ن گهیبه حد انفجار برسه، د
 :دیچیگوشم پ  یتو یادخترونه یبعد صدا هیفشار داد و چند ثان یرو کم مشونهم نشست و شونه یرو یدست
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 .شهیدرست نم یچیم باش. با زدن اون ه! آروارانایت -

 :دمیغر  مدشدهیکل  یهادندون نیب از

 .شهیدل من خنک م یول -

 .ستیراهش ن نیاما ا -

 چیباهام برخورد کنه و من ه خوادینگاهش کنم تا هرطور که دلش م ستمیکه وا  نهیراهش ا ه؟یپس راهش چ -
 نزنم؟ یحرف

 یاملکه هیببخشش. تو  کنمیخواهش م یول ست؛یاصالً قابل بخشش ن  مونیسا ینه! قبول دارم که رفتار و حرفا -
 .کننیم یپوشها از گـ ـناه مردمشون چشمو ملکه

 لیرو تشک یپخش شدن و اشکال نامنظم نیزم یآب رو  یهارو رها کردم که قطره یرو صاف کردم و شالق آب کمرم
 :زدم و گفتم مونیسا یبه رو یدادن. پوزخند

 ؟یدی. فهمیکنیباهام رفتار م یم. پس حواست رو جمع کن که چطور دارخوردهن زخمم -

هلن بهش اخطار  یهشدارگونه یهم تکون نداد. فقط با اخم و نفرت بهم چشم دوخت که صدا ینزد. سر یحرف
 :داد

 .! تمومش کنمونیسا -

 :گفت  دیباریکه نفرت ازش م  یبرخالف حرف هلن، رو به من با لحن مونیسا

 .رو مطمئن باش نی. اکنمیمونده باشه هم نابودت م میروز از زندگ هیگـه ! انیبب -

از خاک دفن شده   ی. به بدنش که همچنان تو قالبدمیبود که به صورتش پاش ظیپوزخند غل هیجواب من تنها  و
 :بود نگاه کردم و گفتم

 .و من رو بکش ایب ،ینجات بد نجایخودت رو از ا یبمون تا اون روز فرا برسه و اگه تونست جانیپس هم -

گردشده نگاه   یهابا چشم مونیقدم عقب رفت و به سا هیکه هلن از ترس   دیکش  یاشد و عربده لیتکم تشیظرف
بچه باعث  نی. فکر کنم وجود ادمیترسیمن ازش نم یواقعًا ترسناکش کرده بود؛ ول مونیسا یکرد. صورت خون

 .ستمیتو روش وا شده بود شجاع بشم و

 یوقت یول کرد؛یپوست آدم رو نوازش م شیبود و نرم فیبود نگاه کردم. آب لط ختهیر نیزم یکه رو  ییهاآب  به
. فهینرم و لط ی. انگار نه انگار که همون آب با جنـ*ـسذاشتیرو به جا م یزخم دردناک شد،یشالق م هیبه  لیتبد

رو به دست  روهامیتونسته بودم ن تیعصبان  وجکف دستم رو مقابل صورتم گرفتم و بهش نگاه کردم. من تو ا
 روهامیاز ن  تونمیباز هم م یعنی. فتهیداره م یچه اتفاق قاً یدق دونستمیبود؛ چون نم بیواقعًا عج نیو ا ارمیب

 یهاکردم آب رو کنترل کنم. انگشت  یتم سعتخت نشستم و با دس یاستفاده کنم؟ امتحانش که ضرر نداره. رو
 یآه  دم،یحرکت آب رو ند یتا آب حرکت کنه. وقت دادمیو با حرکات موزون تکون م ینرمبه ور مدهیو کش فیظر
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زدم و دوباره کارم رو تکرار کردم که  یآب، لبخند  یکار بکشم که با جهش ناگهان  یو خواستم دست از ادامه دمیکش
آب بود، منتقلش کردم.   اخلشد  یکه محتوا  یظرفسمتم اومد. کنترلش کردم و بهبار آب حرکت کرد و به نیا

که توش   یتیو وضع تایر یادآوریازشون استفاده کنم. با   تونستمیدوباره برگشته بودن و م روهامیخداروشکر که ن
 :دمیقرار داشت، خطاب به هلن پرس

 حالش چطوره؟ خوبه؟ تایر -

 :و گفت دیسؤالم دست از کار کش نیبا ا کرد،یهاش نگاه مبود و با دقت به زخم ستادهیا  مونیکه مقابل سا  هلن

 .ستینه. حالش مساعد ن -

شفابخش خوبش  یِ افزارکمکش کنم. من با آب  تونستمیبرگشته بودن م روهامیتکون دادم. حاال که ن یسر
 .کردمیم

 ؟یاتاقش رو نشونم بد  یایهلن! م -

 :لب زد یتیمکث کرد و با نارضا یانداخت و به من چشم دوخت. کم  مونیسا تیبه وضع ینگاه

 .امیبله، م -

رو دوست دارن؛  گهیکه همد  گفتیبهم م ی. حسآوردمیسر از کارشون درم دیبود و با بیدونفر عج نیا  یـطه رابـ
که از اتاق   یاسمت در رفتم. درست لحظهتخت بلند شدم و به ی. از رورمیبگ میتصم تونمیاما تا مطمئن نباشم نم

رها شد. هلن از  نیزم یرو آزاد کردم که رو مونیساانجام دادم و   یافزاربا دستم حرکت خاک رفتمیم رونیب
زدم. پس حدسم  یکرد بلندش کنه. لبخند محو  یو سع دیدو مونیسمت ساو به دیکش  یاخفه غیج یحالخوش

 رونیشد. نفسم رو ب مونیکردن به ساببره، مشغول کمک تایمن رو قراره به اتاق ر نکهیبه ا توجهیبدرسته. هلن 
که وسط راهرو پهن بود،   یفرش یبای. به طرح زگرفتمیم ادیرو  تایاتاق ر  دیرفتم. باالخره که با رونیدادم و از اتاق ب

ها قرار داشتن و فرش یرز دربرگرفته بود، در لبه یهاچکیکه اطرافش رو پ  یرنگییطال ینگاه کردم. طرح سلطنت
واقعاً  یعنیشد.  دهیهمون کارل کش ای مونیاسمت ر با رنگ قرمز به وجود آورده بودن. فکرم به ییبایز یهارمون

 یکه با برخورد به کس  دمیکش  یاون کارله و عقلم... . آه  گهیقلبم م هشه؟یشب قدرنیپس چرا ا ست؟یاون کارل ن
لب گفتم و خواستم از کنارش رد بشم که دستم  ریز یدینگاهش کنم، ببخش نکهیاومدم و بدون ا  رونیباز فکر 

 ادیرو از  دنیکشحس کردم نفس دنشیش نگاه کردم که با دشد. با ترس به چهره رومندشین یهاانگشت  ریاس
 .بردم

... ینکنم؛ ول هیخودم رو کنترل کردم که بـ*ـغلش نکنم، که گر یلی. خدیقلبم باال گرفت و خون به صورتم دو ضربان
هام پر از اشک و نرفت. چشم ترنییاما همون جا موند و پا  دم؛یرو که تو گلوم نشسته بود رو بلع ینیبغض سنگ

و دستش رو محکم گرفتم. هنوز هم باور نداشتم  ادمهام رو فشار د شده بود. ناخواسته انگشت دنیبار یآماده
 یقفسه دنیبه در یبیعج  لی. قلبم ممونهیو را ستیبه کارل داره، کارل ن یبیروم که شباهت عجمرد روبه نیکه ا

نظر گرفتم.  ریرو ز رنگشیمشک یها. چشمزدیلَه مشدن، لَه دهیبه آغـ*ـوش کش یداشت و تنم برا منهیسـ*ـ
دوخت، رد نگاهش رو گرفتم  ینامعلوم یجا . نگاهش رو که بهدیدرخشیم دیداشت و مثل مروار یبیدرخشش عج

. زدیم یدیمحکم دور دستش حلقه کرده بودم که رنگشون به سف ی. انگشتانم رو به قدردمیهامون رسو به دست
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 کهیدوخت و من درحال بهمرو  شیکه دست اون هم ازم جدا شد. نگاه سؤال  دمیزده و نگران دستم رو عقب کششرم
شدن بودم و نگاه گرم و سوزانش درحال ذوب ری. زستادمیا  کردم،ینگاه م نیو به زم رفتمیقدم به عقب م هی

 کهیو درحال دمیکش  یقی. نفس عمخواستمیهم خودم نم دیاز نگاهش فرار کنم. شا  تونستمینم وجهچیهبه
 :گفتم  کردم،یم سیهام رو با زبونم خلب

 .ا همسـ... با همسرم... اشتباه گرفتم. متأسفم. شما رو بخوامیمن... بابت اون اتفاق معذرت م -

شد. نگاهم  رشیاحترام براش خم کردم و خواستم از اون دور بشم که دستم دوباره اس  یبه نشونه یرو کم سرم
 .چشم دوختم نیو به زم اوردمیرو باال ن

آغـ*ـوش ممنوعه بود.   نیا  کهیاگه دوباره نگاهش کنم، نتونم مقاومت کنم و بـ*ـغلش کنم. درحال  دمیترسیم
م نشست، نگاهم رو چونه ریاز کارل من بود. دستش که ز  یمرد کپ نیبود و ا دهیکارل لرز  یقلبم فقط و فقط برا

 یخود کارل بود؛ اما... آه قاً ی. اون دقشتندا یبه کپ یشباهت چیو به صورتش چشم دوختم. نه! ه دمیباال کش
 :اون روز فرق داشت، گفت  زیرآمیتا آسمون با لحن تحق نیکه زم  یو با لحن مهربون دیکه صداش رو شن  دمیکش

 ؟یحالت خوبه؟ بهتر شد -

 :رو آروم بازوبسته کردم و گفتم چشمم

 .ممنون. خوبم -

 :زد و گفت یمحو لبخند

 ؟یطور رفتار کردننگرانت بشم. چرا او یلیرفتار اون روزت باعث شد خ یحالم. راستخوش -

 :زدم لب

 .ندارم یمناسب یمن حال روح -

 :دیپرس یلحن کنجکاو با

 افتاده؟  یخب چرا؟ چه اتفاق -

 :به چشماش گفتم رهیخ

 .همسرم رو از دست دادم -

 :که گفت  گشتیم یتو صورتم دنبال چ دونمیرنگ تعجب گرفت و با تعجب صورتم رو کنکاش کرد. نم نگاهش

 من بود؟ هی. همسرت شبیهمسر داشته باش خورهی! اصالً بهت نمبهیعج -

 :و گفتم دمیبار نگاهم رو ازش دزد نیا

 .. متأسفم که اون روز رفتارم از کنترل خارج شده بوددیمثل اون قاً یشما دق -
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ندونستم و به راهم ادامه دادم.  زیم جدا کرد. موندن رو اونجا جاچونه ریگفت و دستش رو از ز  یلب متأسفم ریز
 شدیم کیرو که از پشت سر بهم نزد یکس  دنیدو یتا کمکم کنه. صدا کردمیم دایخدمتکارها رو پ نیاز ا  یکی دیبا

 :دیکردم که پرس  نگاه زدینفس مکه نفس  مونی. به راستادمیو از حرکت ا دمیشن

 ؟یبر یخوایم ییجا -

 :سرم رو تکون دادم که ادامه داد فقط

 خب کجا؟ -

 :روم دوختم و گفتم شیپ یپله رو به راه نگاهم

 .اتاقش کجاست  دونمینم یسر بزنم؛ ول تایبه ر خوامیم -

 .ای. با من بدمیخب من نشونت م -

من  یازت دور باشم، چرا جلو  خوامی! من میهام رو با عجز بازوبسته کردم. لعنتجلوتر از من راه افتاد که چشم و
 کشم؟یدارم زجر م یستیمتوجه ن ؟یشیسبز م

 :سمتم برگشت و گفتبه کنم،ینم یحرکت چیه دید یوقت

 ؟ینکنه منصرف شد ؟یایپس چرا نم -

 .امینه نه. االن م -

 دید یتو صورتم چ دونمی. نمستادمیسمتش برداشتم و کنارش اسست و لرزونم رو به یهاتکون داد که قدم یسر
 :دیپرس یکه با نگران

 که حالت خوبه؟  یمطمئن -

 .کردم  نییآره باال و پا  یرو به معن سرم

 م؟یبر میتونیخوبم. م -

 :گفت  رفت،یراه م کهیبودنم تعجب کرد و درحالهول نیا  از

 .ینیرو بب تایر یدوست دار یلیانگار خ -

 .بود جز لبخند، زدم یزیبه هرچ هیکه شب  یاوکولهکج  لبخند

 .حالش چطوره نمیبب خوامینگرانشم. م یلیخ -

کنارش   دی. نبامونیخاطر دور شدن از رابلکه به تا،یر دنیخاطر دنه به ینزد. هول بودم؛ ول یگفت و حرف  یآهان
 .شمیم وونهیوگرنه د نم،یباشم و اون رو بب
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که وجود   یبیغربیگذاشتم هر سرنوشت عج  نیسرزم نیپا به ا یکه من دارم؟ از وقت  هیچه سرنوشت نی! آخه اخدا
تو  دمیکنم، بعد فهم  دایرو پ یکیورودم که چندماه آواره و سرگردون شدم که  یداره، متعلق به منه. اون از ابتدا

 ینهیتا آ یکارله جلوم گذاشت  هیرو که شب یکیو  یرفتهم از حاال که کارل رو از من گ نیمدت دنبال خودمم. ا نیا
از من دور باش. من   ؟یشدیراهم سبز نم یاگه جلو  شدیم یردم. چنگاه ک مونیو به را دمیکش  یدق من بشه. آه

 یهایتنگو دل یو خودم رو کنترل کنم تا بـ*ـغلت نکنم. تا خستگ ستمیمقابلت وا تونمی! من نمستمین یقو یلیخ
 .نرسونم انیتو به پا یهاشونه یرو رو تمد نیا

 .یسر بزن تایبه ر یو بر یکردن به من برداردست از نگاه گهیبهتره د -

شده  رهیبهم خ یو لبخند جذاب طنتیرو بهش دوختم. با ش جمیاومدم و نگاه گ  رونیب الیحرفش از فکروخ نیا  با
 .زدیلبخندها م نیاز ا  شهی! کارل هم همیبود. لعنت

 :دیپرس یهام جمع شد که بالفاصله رنگ نگاهش عوض شد و با نگرانچشم یتو اشک

 افتاده؟  یشد؟ اتفاق یچ -

 :لب زدم یسختبه

 .ی. من رو به اتاقش رسوندنه. ممنونم که.. -

ندارم که با دستش در اتاق  یبه گفتن حرف یابود که عالقه دهیگفت و بهم نگاه کرد. انگار خودش هم فهم  یاباشه
 :رو نشون داد و گفت

 .تاستیاتاق ر  نجایا -

ش کردم. حاال که ازش دور شدم، قلب و با نگاهم بدرقه دمیکش  یقیتکون دادم که از من دور شد. نفس عم یسر
سرخش  یهابود و گونه دهیتخت خواب یرو تایبه در زدم و وارد اتاق شدم. ر یامتالطمم هم آروم گرفت. تقه

از قدرتم   تونستمیمن م نیتو اتاق نبود. بنابرا کسچیشده. ه ضیمر یسختکه تب کرده و به  دادینشون م
 یتخت نشستم و دستم رو رو یسمتش برداشتم. کنارش رواستفاده کنم و اون رو خوب کنم. چندقدم به

 دنیکش. با هربار نفسدیکشینفس م یسختتب کرده بود و به زدم،یطور که حدس منگذاشتم. همو  شیشونیپ
نگاهم رو تو اتاق گردوندم  نی. بنابراکنم  دیآب تول  تونستمینم. خب من که شدیخس از گلوش بلند مخس یصدا

که داخلش بود گذاشته   یآب  یرز رو تو یهاکه گل  یاشهیش یگلدون  دنیکنم. با د  دایآب پ  یحاو یتا بتونم ظرف
بود نگاه کردم.  تایتخت ر یروکه بـ*ـغلش قرار داشت و درست روبه  ییاژدها  یزدم. به مجسمه یبودن، لبخند

 .بود بایز یلیخ

مجسمه  یهاکه چشم  دمیکش  رونیب میافزارآب  یرویسمت گلدون رفتم و آب داخلش رو با نجا بلند شدم و به از
 .و قرمزرنگ شد دیدرخش

 یبود، حت بیعج  زیچهمه نجایانداختم و ازش فاصله گرفتم. ظاهرًا ا  بیعج  یمتعجبم رو به اون مجسمه نگاه
 تایر یشونیپ یتر شده بود، کف دستم رو روآب روشن  بودم و رنگ دستم رو پر از آب کرده کهیها. درحالمجسمه

. دیدرخش شتریخاطرش کنه، بآزرده  بودنشنکخ ایبشه و  تایصورت ر شدنسیباعث خ نکهیقرار دادم. آب بدون ا
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صورتم  یرو یمطمئن شدم که حالش مناسب شده، لبخند محو یحرکت دادم و وقت شیشونیپ یدستم رو رو
کردم و به   تیبرداشتم و آب داخل دستم رو هدا شیشونیپ ی. دستم رو از رودمیکش  یقیعمنشست و نفس  

فکر کنم بتونم باهاش  کنه،ینم دشیتهد یخطر چی. حاال که هدمش رهیخ تایداخل گلدون فرستادم و به صورت ر
 :تکونش دادم و در همون حال گفتم یش گذاشتم و کمشونه یدستم رو رو نیصحبت کنم. بنابرا

 ؟یو باهام حرف بزن یبش داریکه از خواب ب  ستی. بهتر ندنتید یمن اومدم برا نیشو. بب داری! بتاجانیر -

که بهوش اومده و خطر رفع شده.   دادیش بهم نشون مخوردهگره  یبه بدنش نداد و فقط ابروها یتکون چیه
هاش رو باز کرد و نگاهش رو به صورتم دوخت. چشم یآرومو به دیش لرزهادوباره اسمش رو صدا زدم که پلک

شد.  زیخمیکنه و با هول ن  لیوتحلهیزاطرافش رو تج  طیکه افتاده و مح  یتا بتونه اتفاقات دیطول کش هیچند ثان
 :گفت  یحاله. با لحن شاد و گرمجا خورده و خوش دنمیکه از د  دادیش نشون مگردشده  یهاچشم

 .نمتیکه دوباره تونستم بب  شهیمن! باور نم یخدا یوا -

 :تخت افتاد. با خنده گفتم یگذاشتم و آروم هلش دادم که رو  شنهیرو تخت سـ*ـ دستم

 .تو تازه حالت خوب شده ی. ناسالمتینش زدهجانیه قدرنیو ا یریدختر خوب! بهتره آروم بگ یه -

صورتم  یرو یهاش رو ستون بدنش قرار داد و به صورتم نگاه کرد. انگار دنبال جراحتشد و دست زیخمین دوباره
تخت رها کرد و  یو خودش رو رو دیکش  یقینفس عم د،یصورت صاف و بدون خراشم رو د یکه وقت  گشتیم

 :گفت

منتظر شدم  یوسه. هرچجاس مونیسا ریو وز دنیگفت تو رو دزد  انیرا یشدم وقت یکه چه حال  یدونی! نمیوا -
 دایتا تو پ شدمیم ضیمن مر دی. انگار باینشد دایکنه و به قصر برگردونه، جواب نداد و تو پ  دایتو رو پ انیتا را
 .یبش

 :داده بودم گفتم نتیلبخند ز هیهام رو با لب کهیکردم و درحال  یاخندهتک

 .مردمم بودم شیمدت پ نی. آخه من تو تمام اینگرانم باش قدرنیا  دی! نبازمیعز -

 ه؟ی. حاال واکنشش چزدمیرو م یحرف نیهمچ یزود نیبه ا دینبا دمیگردشده که نگاهم کرد، فهم  یهاچشم با
 :دیکش  ادیفر هوی

 ...مردمت ب شیپ ؟یچ -

 یول زد؛یهاش گردتر شد. مدام و پشت سر هم داشت حرف مدهنش گذاشتم که چشم یرو عیرو سر دستم
 :شمرده گفتم. آروم و شمردهدیرسیبه گوشم م یدهنش قرار داشت، اصوات نامعلوم یخاطر دست من که روبه

تا  ینکن دادیو دادوب یقول بده که ساکت باش یول دارم؛یدهنت برم ی! دستم رو از روگمیم یچ نیگوش کن بب -
 بدم که اوضاع از چه قراره. باشه؟ حیبهت توض

 :گردشده گفت  یهاو با چشم دیکش  یقیدهنش برداشتم. نفس عم ین داد که دستم رو از رورو تندتند تکو سرش
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 افتاده؟  یچه اتفاق نجای. اصالً معلوم هست ایکشتیمن رو م ی! داشتیه -

 :کردم و گفتم  ینخود یاخنده

 . باشه؟گمیم یچ نیگوش کن بب  یحرفم بپر نیب نکهی! حاال با دقت و بدون ادیببخش -

 دایبا مردمم تا پ داریمدت افتاده بود کردم. از د نیکه ا  یرو آروم تکون داد که شروع به گفتن تمام اتفاقات سرش
کارل بود. حرفم   هیشب تینهایکه ب  یمونی. رامونیمردمم و از را یروهایمن و کارل. از برگشتن ن یکردن قصر مخف

 :و گفتم دمیکش  یکه تموم شد آه

 .دنبال همسرم باشم دیم و هم بااوضاع هم حامله  نیتو ا -

حال خودم رو ازش جدا کردم که خوش یسخت. بهدیو محکم من رو به آغـ*ـوش کش دیکش  یغیحرفم ج نیا  با
 :گفت

 .یستیتنها ن گهیحالم! حاال دحالم! خوشخوش -

 .کنم  دایپدرش رو پ دیبا یول -

مردمت  گفتیمهربونن، پس چرا اون عجوزه م یلیمردمت خ یکرد  فیکه تو تعر  طورنیا  یول م؛یکنیم داشیپ -
 خطرناکن؟

 :انداختم و گفتم  نییرو پا سرم

 .کشفش کنم  دیوجود داره که من با یراز هی نیب نیشدم. مطمئنم ا جی. خودم هم گدونمینم -

 همسرته؟ هیشب یازخودراض  مونی. حاال واقعًا اون راانی. هم من، هم رامیکنیکمکت م -

 داریجز دکرده بود؟ به  کاریمگه اون چ ؟یاز خودراض  گفتیم مونیگفتم. چرا به را  یفیضع یتکون دادم و آره یسر
باز  یناگهان یلیکه در خ  ارمیرفتار کرد. خواستم سؤالم رو به زبون ب یبود، امروز باهام با مهربون یاولمون که عصب

که مقابلم قرار داشت؛ خشم و نفرت   یزن دنیدر دوختم و با د بهم رو زدهه وحشتبرخورد کرد. نگا واریشد و به د
 کرد؟یم کاریچ نجایوجودم رو فراگرفت. اون جادوگر ا

هام تو کف که ناخون  یفشار دادم، جور شتریم رو بشدهمشت یهاو دست دمییهم سا یرو محکم رو هامدندون
که انگار   کردیو مغرور نگاهم م یقدر خنثاون  یجادوگر لعنت نیبود که ا نیمهم نبود. مهم ا یدستم فرو رفت؛ ول

به سرم  ییسرم آورده. کارِل من رو ازم گرفت و مردمم رو آواره کرد. بال ییچه بال ادینم ادشیو  شناسهیمن رو نم
 نی! همکشمشیکنم. م  دایمخمصه نجات پ نیکنم و چطور از ا  کاریچ دیبا دونمیآورده که خودم هم هنوز نم

 یو دل من خنک بشه. قدم رهیتا نفسش بگ دمیقدر فشارش مو اون رمیگیهام مش رو تو دستاالن خرخره
 :گفت  تایکرد و رو به ر  یپر از نفرتم بهش چشم دوختم که اخم یهاسمتش برداشتم و با چشمبه

 ه؟یدختر ک نیا -
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کرده؛   رییم تغدرسته که چهره شناسه؟یبگه من رو نم خوادیم یعنیشدم و فقط نگاهش کردم.  خکوبیجام م سر
نگاهش کردم که  یو مبهوت جیگ  یافهیفرستاده تا زجرم بده. با ق نجایداده و به ا رییم رو تغاون خودش چهره  یول

 :دیبهم انداخت و پرس ینگاه مغرور

 .یهست یخودت بگو ک -

 :دمیکه پر از تمسخر بود پرس  یدم. با لحننگاهش کر  زشدهیر یهاکردم و با چشم  یاقروچهدندون

 ؟یشناسیمن رو نم یبگ یخوایم یعنی -

 :باال انداخت و گفت ییابرو

 ؟یبا تمسخر باهام حرف بزن قدرنیا  یدیکه به خودت جرئت م  یهست ی. حاال بگو کدمیحال تو رو ندنه! من تابه -
 ؟یشناسینکنه من رو نم

 :با ترس گفت تایباز کردم تا جوابش رو بدم که ر لب

. اون دهی. تازه به قصر اومده و شما رو ندمونهیسا ریو خواهر وز هیدختر اسمش ملور نی! امن یملکه دیببخش -
 .دیرو بابت لحن گستاخش ببخش

خودم رو بهش  کنه؟یم یداره نقش باز ای ادینم ادشیواقعًا من رو  یعنینگاه کردم.  یبه اون جادوگر لعنت فقط
آروم باشم و سر وقت   دیکنم. االن با  دایبه هم بخوره و نتونم کارل رو پ یچکارم ممکنه همه  نیکنم؟ اما با ا  یمعرف

نفرمون حاکم بود و من فقط هر سه نیب یبد سکوتزد و فقط نگاهم کرد.  یخودم حسابش رو برسم. پوزخند
 .نظر داشت ریو با دقت من رو ز دیچرخیصورتم م یاجزا  ی. نگاهش مدام روکردمینگاهش م

 :رو شکست و گفت سکوت

قدر گستاخ و پر جسارت بود که با اون سنش ! اوندمشیها قبل دکه سال  ندازهیم یکی ادیچشمات من رو  -
 .ستادیمقابلم وا

 دمیکش  یقینکنه منظورش منم؟ نفس عم زد؟یحرف م ینزدم. اون داشت در مورد ک یکردم و حرف  زیرو ر هامچشم
 :دمیو پرس

 کنه؟یم یزندگ نتونیسرزم یخب االن کجاست؟ کجا -

رو بهم دوخت. نگاهش پر از خباثت بود و آدم رو به وحشت  کشیبار یهاکرد و چشم  یطانیش یخندهتک
 .انداختیم

 !کشتمش -

چه  ستیمن رو محکم چنگ انداخت. معلوم ن یبازو و دیکش  یبلند نیه تایجا خوردم و ر شیحرف ناگهان نیا  از
 :. جادوگر ادامه دادترسهیازش م  قدرنیدختر آورده که ا نیسر ا ییبال

 ...درست روز تولدش اون رو کشتم و همسرش هم -
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سرش  ییبفهمم کارل کجاست و چه بال دی. بازدینگاه کردم. داشت درمورد کارل حرف م یکرد. با کنجکاو  سکوت
 :دمی. کنجکاو پرساومده

 ؟یهمسرش چ -

 :که دورگه شده بود جوابم رو داد  ییکرد و با صدا  یوحشتناک اخم

 .یکار دخالت نکن  نینداره. بهتره تو ا یبه تو ربط -

 :گفت  شدیاز من دور م  کهیبهم رفت و درحال یوحشتناک یغرهاخالقش سگ شد؟ چشم  هویخوردم. چرا  جا

 !بد یلیدردسر خ هی ،یفتیدردسر م یچون تو ؛یتو قصر نچرخ ادیبهتره حواست باشه ز -

 دونهیکه م  هیکنم؟ اون تنها کس  کاریچ دیاز ابهام تنها گذاشت. حاال با  ییایرفت و من رو با دن رونیبعد از اتاق ب و
هم کنارم نشست  تایتخت نشستم که ر یزار و خسته رو ی. با حالارمیاون رو به حرف ب  یجورهی دیکارل کجاست. با

 .انداخته  نییناراحته و سرش رو پا طورنیافتاده که ا  یبود. حتماً اتفاق نیانداخت. نگاهش غمگ  نییو سرش رو پا

 افتاده؟  ی! اتفاقتاجانیر -

که من   افتاده  یحال داغونش مطمئن شدم که حتمًا اتفاق نیهاش پر از اشک بود. با ارو که بلند کرد چشم سرش
 .خبرمیازش ب

 :گفتم  یبا لحن مهربون دادم،یش قرار مشونه یدست راستم رو رو کهیو درحال دمیطرفش کشرو به خودم

بهت کمک کنه و حالت  تونهیکه تو دلت تلمبار شده م  ییافتاده. مطمئنم که گفتن حرفا  یبهم بگو که چه اتفاق -
 .رو خوب کنه

 شهیگر  یداشت خودش رو کنترل کنه تا صدا یانداخت و آروم هق زد. سع  نییپا بزنه سرش رو یحرف نکهیا  بدون
 :بلندتر نشه. ادامه دادم

 .درست بشه یچبهم بگو تا بتونم کمکت کنم همه -

کرد. نگاه   هیگر  یبلند یاستقامتش شکست و خودش رو محکم تو بـ*ـغلم پرت کرد و با صدا  وارید ناگهان
فکر کردم  نیدوختم و به ا تایر یخال یکه از شدت تعجب تو هوا معلق مونده بود و جا  مبهوتم رو به دستمومات
االن   تایقدر ارزش داشت که رقطعاً اون ،که بود  یبشه. هرچ میو حالش وخ زهیبه هم بر قدرنیباعث شده ا یکه چ

 .ختیریاشک م  یخاطرش مثل ابر بهاربه

هق هاش بود و هقخاطر اشکلباسم که به یسیکه محکم لباسم رو چنگ زد و تو مشتش فشرد، خ  تایر یهادست
 .حلقه کنم تایهام رو دور کمر رو دست امیب رونیبلندش، همه و همه باعث شدن تا از بهت و تعجب ب

 :گفتم  یگرم  یبا صدا دم،یکشیبه کـ*ـمرش م یو دست کردمیرو نوازش م شیکموننیرنگ یموها کهیدرحال

درست  یچدارم که همه نیقی. من یآشفته و سردرگم  قدرنیکه تو ا  فتادهین یآروم باش دختر خوب! آروم. اتفاق -
 .شهیم
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. هیچ هیآرومش کنم و بفهمم قض  یکه تا حدود  خواستمیم یکه زده بودم اعتقاد نداشتم؛ ول  یهم به حرف خودم
 :گفت  یارفتهلیدار و تحلخش یبا صدا

 .منه ریش تقصهمه ناینابود شده و ا یچ. همهشهیدرست نم یچیه گهید -

 ...شده تا بتونم کمکمت کنم و یبهم بگو چ -

 :و گفت دیحرفم پر نیب

و  ینبود. پر از شاد یطورنیا  دی. قصر خورشیاگهید کسچیکمکم کنه. نه تو و نه ه  تونهینم کسچیه گهید -
 یقصر بزرگ شده بود. مردم همه در آرامش زندگ نیهرروز ا یچاشن انیو را من یهاخنده ینشاط بود و صدا

از عشق و محبت بود. البته تا قبل از اومدن   رما هم پ یچهارنفره یبودن. خانواده یو از حکومت پدرم راض کردنیم
 .تهیعفر  نیا

هم بد  دیشا ایخوب  ینگاهش کردم. انگار داشت اون روزها یکرد. من هم با کنجکاو  هیآروم گرکرد و آروم  سکوت
 :بعد دوباره به حرف اومد قهی. چند دقآوردیرو به خاطر م

و از کجا اومدم؛  میمن ک دونستینم کسچی. هگشتمیمردم م نیو ب رفتمیم رونیاز قصر ب  انهیمخف شهیمن هم -
ها همراه کوچه  یهابچه طنتیاعتماد کنن. من هم با ش  نباشن و نیقدر هواشون رو داشتم که بهم بدباون  یول
. البته من میکردیم میهمه تقس نیاونا رو ب  یرکیرزیو ز میداشتیها برماز دکان  بیچندتا س یو هرازگاه شدمیم

 .کردیبهم کمک م هابی. اون هم تو پخش سکردمیرو بعدًا حساب م هابیس یپول همه

 یمن غرق در خوش د،یپاشیبه روم م یقیو لبخند عم کردیبهم نگاه م رنگشیانوسیاق  یهابا اون چشم یوقت
 ...من خبر نداشت؛ اما تیبود و از هو لی. اسمش دنشدمیم

صورتش از  تایر یهیگر  یصدا دنینگاه کردم که با شن یانیشد. به را دهیسمت در کشاتاق باز شد و نگاه من به  در
 :دیبه من غر رو تیخشم سرخ شد و با عصبان

وگرنه  رون،یب یو از قصر بر یاالن گورت رو گم کن  نیبهتره هم کنه؟یم هیداره گر طورنیکه ا  یکرد  کارشیچ -
 .زنده بذارمت کنمینم نیتضم

 :م گفتمشدهچفت یهادندون نیزدم و از ب یخردکناعصاب  پوزخند

 .باشه نیغمگ  قدرنیباعث شده که ا تایر یتو گذشته یچ نمیتا بب یبهتره ساکت ش -

 .کردیم ریس یاگهید یاینبود و تو دن نجایدختر ا نیمانعش شد. انگار ا تایر یبزنه که صدا یباز کرد حرف لب

بودم و تو پوست  یاون روز چقدر غرق در شاد  یدونیازدواج داد. نم  شنهادیمند شدم و بهم پکم بهش عالقهکم -
بهم ابراز عالقه کرد، باهم  نکهینکرد. بعد از ا دایروز هم دووم پ هی یحت یحالخوش نیا  یول دم؛یگنجیخودم نم

به گارد  یسرکش یازم خواست که برا  انی. اون روز راگشتمو من به قصر بر  مینیرو بب گهیتا فردا همد میقرار گذاشت
 .رفتمینم کاشیا  یباهاش همراه بشم و من هم قبول کردم؛ ول یحفاظت

 :و ادامه داد دیکش  یقیعم  نفس
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 لیکه دن  کردمیبستم. فکرش رو هم نم خی هیبا نگاه ناباورش بهم چشم دوخت، بدنم سرد شد و تو چندثان یوقت -
و باهام حرف  نداختیم کهیش تمن گوش نداد. همه یهاباشه. رفت و به التماس یگارد حفاظت  دیعضو جد

نگاه  دمیدویسرباز م هیو دنبال  ودمقصر ب یکه شاهزاده  یقصر رفتم و مردم به من رونی. دنبالش تا بزدینم
نکردم و به دستور پدرم سربازا من رو به  داشیبازار گمش کردم و هرچقدر دنبالش گشتم پ یآشفتگ  نی. بکردنیم

ها و ساعت زدمیو به محل قرارمون سر م رفتمیم رونیقصر برگردوندن؛ اما من آروم و قرار نداشتم. هرروز از قصر ب
 دهیبابت نگران شده بود. شن نیبود و پدرم از ا نیاما افسوس. هرروز کارم هم  نشستم؛یم لیاونجا به انتظار دن
من اصالً به  یول فته؛یمن ب یبرا یاتفاق  دیترسینداره. م یخوب تیبه شهر اومده و اصالً ن یبود جادوگر بدذات

 ...نکهیندادم تا ا تیمپدرم اه ینگران

ش واقعًا . گذشتهنهیداشت به خودش مسلط باشه و کلمات رو کنار هم بچ یداد. سع رونیلرزونش رو ب نفس
 .باعث شد بهش گوش بدم فشیضع یآشفته بود. صدا

 یلینکنم. د  دایپ لیاز دن  یتا بتونم نشون کردمینشسته بودم و با چشمم اطراف رو نگاه م مونیشگیسر محل هم -
سکو  یاز رو  یحالافتاد، باعث شد با خوش  نیزم یکه رو  یاهیها بود ازش خبر نداشتم. ساکه رفته بود و من هفته

حرفم رو « بدم. من... حیبذار توض یول ؛یازم دلخور  که  دونمیم ؟یتو اومد لیدن»رو صدا کنم.  لیبلند بشم و دن
و  هیک  دمی. ازش پرسکردیفطرت بود که با تمسخر نگاهم مزن پست هینبود. اون  لیادامه ندادم؛ چون اون دن
و  ظیدود غل امیتا به خودم ب« دخترجون! یگرفتیم یپدرت رو جد یهشدارها دیبا»اون در جوابم فقط گفت 

 ...هجوم آورد و من فقط تمسمبه یرنگسرخ

وقرار نداشت. با اون آروم  یم؛ ولکردم آرومش کن  یهاش رو فشردم و سعبلندتر از قبل شد. شونه هقشهق
 .ش نگاهم کردشدهسرخ یهاچشم

افتاده و داره از درد به   نیزم یرو لیدن دمیکه به خودم اومدم، د  یاتفاق افتاد و وقت  هیتو چندثان یچهمه -
سمتش رفتم و کنارش زانو زدم. سرش رو من پر زد تا از من مواظبت کنه. با هول به ی. اون جلوچهیپیخودش م

 هیبود که دوستم داره و درعرض چندثان نیا  فتکه بهم گ  یاپاهام گذاشتم و اسمش رو صدا زدم. تنها کلمه یرو
من جون داد  یچشمام، تو دستا یجلو م،یداشتم؟ عشقم، زندگ یچه حال یدونیشد. م لیبدنش به خاکستر تبد

من،  یهااون جادوگر بدون توجه به ضجه  یول دم؛یکشیم غیشده بودم و ج وونهیخاطر من بود. دش بهو همه
محو کرد و ما رو هم  لیطعمه استفاده کرد. پدر و مادرم رو هم مثل دن هیعنوان زور به قصر آورد و ازم بهمن رو به
که اون روزا   مونیرا یمنه. حت ریش تقصاما همه  م؛یرفتن سکوت کردگانتقام  یبرا انیکرد. من و را  تیروزها اذ

 انینبود و مثل من و را گرجادو  یکارها  رویپ وقتچی. اون هدونستیش پاک شده بود هم من رو مقصر محافظه
 .گرفتیمورد آزار قرار م

 :دمیپرس عیش رو از دست داده؟ سرحافظه مونینگاهش کردم. را زشدهیر یهاچشم با

 ش رو به دست آورد؟حافظه مونیرا -

 تشینداشت و وضع ینپرسم؛ چون حال درست یچیه تایکرد. بهتر بود از ر  هینه تکون داد و گر یرو به معن سرش
 :گفتم  دم،یکشیتنش م یپتو رو رو کهیتخت خوابوندمش و درحال یرو نیآشفته بود. بنابرا

 .میزنی. بعدًا باهم حرف میبهتره استراحت کن. ی! تو فقط عاشق بودتایر یستیتو مقصر ن -
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که   انیسمت راو به دمیش پاشبه صورت خسته یهاش رو بست. لبخندزد و تشکر کرد و آروم چشم یمحو لبخند
 :دی. با اخم نگاهم کرد و پرسمیرفت رونیراستش رو تو دستم گرفتم و از اتاق ب یتو فکر بود رفتم. بازو قاً یعم

 ؟یدست از سرم بردار یخواینم ه؟یچ -

 :نگاهش کردم و لب زدم زشدهیر یهاچشم با

 یراحتبه یتونیکمکت کنم. تو با کمک من م  تونمیو اون انتقامه! من م میهدف مشترک دار هیمن و تو هر دو  -
 .یشکستش بد یتونیبدون کمک من هرگز نم یول ؛یریزن انتقام بگ نیاز ا

 :من رو هل داد و با تمسخر گفت محکم

 .من سرک نکش ی. تو کاراکنمیم کاریدارم چ دونمیخودم م -

 :گفتم  یرو گرفت و خواست بره که با لحن تند راهش

 !من یروهای. به من و نیدار اجیلحظه نابودت کنه. تو به کمک من احت هیقدر قدرت داره که بتونه تو اون -

 :دینگاهم کرد و پرس دیترد با

 ؟یخوایم یو تو در عوض چ -

 :زدم و گفتم یمرموز لبخند

 .تا بهت بگم ایب -

*** 

 نجا؟یا  ادیب یبگ مونیبه سا یتونیهلن! م -

 :ها برداشت و گفتکردن گلدست از مرتب هلن

 .من. حتماً  یبله بانو -

 مونیسا یهاحرف ریدختر تحت تأث نیتعجب داره که چطور ا یرفت. برام جا رونیکرد و از در ب  یکوتاه  میتعظ
 !کنهینم یمن کار هیقرار نگرفته و عل

 یزی! حتمًا چلنگهیکار م  یجا هی. ترسهیهم نم کسچیو از ه برهیم شیخونسرد و آروم کارهاش رو پ شهیهم
 ...هم دیشا ای خبرمیکه من ازش ب  دونهیم

 :اومدم و گفتم  رونیفکر بکه به در خورد، از   یاتقه با

 .تو ایب -

و آروم  یعاد  یلینقش بسته بود وارد اتاق شد. هلن هم خ شیشونیپ یکه رو  یظیبا اخم غل مونیباز شد و سا در
 :گفت  کردنمیاومد و بعد از تعظ  مونیپشت سر سا
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 .رو آوردم مونیمن! سا یبانو -

 :ندادم و خطاب به هلن گفتم یتیرو به تمسخر زمزمه کرد که اهم« من یبانو» یلب چندبار کلمه ریز مونیسا

 .یبرس تگهید یو به کارا یبر یتونیخب. م اریبس -

 گذره؛یم یبفهمه تو ذهنم چ خوادیو م کنهیداره به ذهن و جونم رسوخ م کردمیو آروم نگاهم کرد. حس م صامت
باالرفته نگاهش کردم که  یامکان نداشت. با ابروها  یزیچ نیچبود؛ چون هم یحس پوچ و توخال هیفقط  نیاما ا

شده بود اشاره کردم و  دهیگردمانند چ  زیم هیکه دور   ییهایرفت. به صندل رونیبه خودش اومد و از اتاق ب
 :گفتم  نشستمیها مازاون  یکی یخودم رو کهیدرحال

 .! باهات کار دارمنیبش -

و سردش گوشم رو خراش  یجد یشد و چند لحظه بعد صدا اندازنیاتاق طن  یتو داشتیمکه بر  ییهاقدم یصدا
 .داد

 .شمیمن خام حرفات نم یول کنه؛یم تیودل ازت حماکه هلن با جون  یخوند یچه ورد دونمینم -

 :هم گره زدم و گفتم گذاشته و به  زیم یهام رو روشدم و دست لیجلو متما به

 تو سرتونه؟ یا. نکنه نقشهستیتو قرار نگرفته و باهام بد ن یحرفا ریت تأثمن هم در تعجبم که چطور تح -

 .شده نگاهم کرد زیر یهاشد و با چشم زیت نگاهش

ت سروکله هویو  یسال کجا بود همهنیتو ا ستیتو؟ تو که معلوم ن ایمن نقشه تو سرم دارم  ه؟یمنظورت چ -
 .یخبر ندار یچیاز ه  یگیشده و م دایپ

 :گفتم  نیهم یبده، برا لمیها رو تحوحرف نیکه ا  زدمیزدم. حدس م یمحو پوزخند

رو  یزیتا چ نجایا  یای. من خواستم بمیشیمسئله رد م نی! از االیخی. بیمعلومه که اصالً به حرفم گوش نداد -
 .بگذارم ونیباهات درم

 :نزد و منتظر بهم چشم دوخت که ادامه دادم یحرف چیه یاز شدت خشم مشت شد؛ ول  دستش

 ست؟یپسر ملکه ن مونیرا یدونیم چیه -

 :نگاهم کرد و گفت یعاد  یلیخ

 .ستملکه یپسرخونده مونیکه را  دوننیرو همه م نیا -

 کارله؟  هیشب یلیکه خ  یدونیو م -

 :جواب داد حوصلهیب یلیرو تو کاسه گردوند و خ هاشچشم

 ؟یبد لمیرو تحو نایکه هم  یآره. صدام کرد -
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 :آخر رو رها کردم  ریبلند شد و خواست بره که ت یصندل یرو از

 ملکه... همون جادوگره؟ نیکه ا  یدونیو م -

 زیم یو کوچک رو دیکه گلدان سف  ی. جوردیکوب  زیم یسمتم برگشت و دو دستش رو محکم روبه یو ناگهان تند
 :از ابروهام رو باال داده بودم گفتم  یکی کهی. نگاهم رو از گلدون گرفتم و درحالستادیا  خورد و سر جاش یتکون

 .مونیسا ریجناب وز یدونستینم گهیرو د نیا -

 :ادامه دادم  رفتمیسمت پنجره مو به داشتمیآروم قدم برمآروم  کهیجا بلند شدم و درحال از

 میمن کس یفکر کرد ؟یها فقط دنبال من گشتسال نیتو ا ای هیک  لوسیتاراگاس یدشمن اصل یدونیتو اصالً م -
 رو نابود کرده؟ لوسیکه تاراگاس

 ...تو فرا یول -

 :و داد زدم دمیحرفش پر نیب

که من   یفکر کرد نیهات بوده و تو فقط به اچشم یفطرت جلوها اون زن پستسال نیمن فرار نکردم. تو تمام ا -
 .یریو انتقام پدرت رو ازم بگ یکن  دایکه من رو پ  یفکر کرد نیفرار کردم. به ا

 براش تکون دادم دواریو انگشتم رو تهد دمیسمتش چرخپام به یپاشنه یرو

 دیاون نبا  ؟ی. پس اون چکنهیم کاریکه اون جادوگر کجاست و چ  یفکر نکرد نیبه ا وقتچی... هوقتچیاما ه -
که آواره شدن   ییهمه مردم که مردن، اونامهم بوده؟ اون ایدن نیا  یتاوان کاراش رو پس بده؟ فقط پدر تو تو

. حاال عمل کردم  مفهیملکه فقط به وظ عنوانپدر تو جون صدهاهزار انسان رو گرفته بود و من به ستن؟یمهم ن
با منتظرموندن  ؟یعمل کرد  تفهیتو چطور به وظ ،یدونیم لوسیمردم تاراگاس یندهیکه خودت رو نما  ییتو... تو

 با مجازات کردن اون جادوگر؟ ایکشتن من؟   یبرا

ممکنه صدام رو بشنوه و بره به اون ملکه خبر بده. اون لحظه فقط  یکه کس  کردمیفکر نم نیلحظه اصالً به ا اون
 .کنم  یرو خال تمیحرص و عصبان خواستمیم

. رمیگی! من اگه به گذشته برگردم و پدرت اون اشتباهات رو انجام داده باشه، باز هم جونش رو ممونیسا نیبب -
که پدرت داشت   تیواقع نیبا ا دیبا ،یچه نخوا ،ی. حاال تو چه بخواستمین مونیچون اصالً از کارم پش

 ...و یایکنار ب  کردیرو نابود م لوسیتاراگاس

 :گفت  یزیو با لحن تمسخرآم دیحرفم پر نیب

 .نه که االن نابود نشده -

از وسط   هوی یمن مقصر نبودم. اون زن لعنت ینابود شده؛ ول لوسیبسته شد و فقط بهش نگاه کردم. تاراگاس دهنم
 :آروم و سرخورده زمزمه کردم  یلی. خختیرو به هم ر یچشد و همه دایش پناکجاآباد سروکله

 !سازمشیدوباره م -
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 یری. سوت مثل تگهیداره م یچ مونیسا دمیفهمیقدر بلند بود که اصالً نمصدا اون نیو ا دیکشیسوت م گوشم
و  دیسمتم دوسرعت بهبه مونیقطع بشه. سا خواستیو اصالً نم شدیتو گوشم نواخته م دیکشیکه زوزه م

افتاده که   یچه اتفاق»آورد   وجودسؤال رو تو ذهنم به نیصورتم رو با دست هاش قاب گرفت. نگاه نگرانش ا
 .دست پر از خونش ثابت موند یدستش رو که از صورتم جدا کرد، نگاهم رو« نگرانه؟ طورنیا  مونیسا

که به   یمطلق یاهیو هوا و س نیزم نیهم از گوشم خون اومد و باز هم من موندم و حس معلق موندن ب باز
 .استقبالم اومد

*** 

و  دیدیهام درست نمچشم یکیاکو شد. تو اون تار  طیمح یتو دمیدویو م داشتمیکه برم  یتند یهاقدم یصدا
نواخته شده بود و من با جون و دل صدا رو گوش  طیمح یآب تو  یچکهچکه ی. صدارمیدارم کجا م دونستمینم
 ستادمی. از حرکت اکردیو گمراه م جیو من رو گ اومدیطرف م هیاما هربار صدا از   رفتم؛یسمتش مو به دادمیم

پاک کردم. نفس  میشونیپ یو درشت عرق رو از رو زیر یهابا پشت دستم دونه زدم،ینفس منفس کهیو درحال
سر درآوردم؛  نجایچطور از ا دونمینداشت چشم دوختم. اصالً نم یکه تموم  یمطلق یاهیو به س دمیکش  یقیعم
 .کنم  دایپ یراه نجات دیبا یول

 !ارانایت -

که اسمم رو   یامشمئزکننده یهادوباره زمزمه ینبود. حتمًا اشتباه کردم؛ ول یکس  یصدا برگشتم؛ ول سمتبه
 .دیچیتو گوشم پ خوندیم

 .نجایا  ای! بارانایت -

 ییجوراهیمرد و زنه و  یاز صدا  یبیکه مشخص بود ترک  ییداشتم. صدا بیعج  یصدا نینسبت به ا یبیعج  حس
مشمئزکننده مخلوط  یهاچک آب اومد و با زمزمهچک ی. دوباره صداشناسمیصاحب صداها رو م کردمیاحساس م
هام رو چشم نکهیبدون ا نیبنابرا ؛صدا کجاست نیمنبع ا دمیفهمیم دیهام رو بستم و تمرکز کردم. باشد. چشم
بازبودنش هم  یباشه؛ ول یهام کار درستبودن چشمسمت صداها قدم برداشتم. مطمئن نبودم بستهباز کنم به

آب و اون افراد رو به گوشم   یهاداشت، زمزمه انیجر طیباد که در مح انیعبور جر  ینداشت. صدا یکاربرد چندان
 یجلو دونستمیو اصالً نم رفتمیطرف مو اون طرفنیشده باشه فقط به ا جیگکه    ی. درست مثل شخصرسوندیم

باد  انیبود. عبور جر بیبرام عج نیو ا دمیشنیباد رو نم یبود که صدا یاقهیدره؟ چنددق ایقرار داره. تپه  یپام چ
هام رو که باز افتاده بودم و حاال... چشم  ریبسته گ طیمح هی یپس من تو د،یرسیباز به گوش نم طیمح یفقط تو

 یعد از مکث کوتاههام کردم و بچشم بونهیببندمشون. دستم رو سا عیهام رو زد و مجبور شدم سرکردم، نور چشم
 .روم نگاه کردمروبه یهام رو باز کردم و به منظرهچشم

و  دنیدرخشیم دینور خورش ریکه مثل الماس ز  یخی یهالیکه برف روشون نشسته بود و قند  ییبایز یهادرخت
رو پر کرده  طیمح رشونیدلپذ یکه بو  یرنگیصورت یهاتر شکوفهطرفاون  یو کم دنیکشیرو به رخ م شونییبایز

 یزییپا زیانگو دل بایز یمنظره نشونیو آتش بایز یهاکه برگ  ییهاو درخت کردنیم ییها خودنمادرخت یبود، رو
. دادنیرو نشون م زیچ هیهمه و همه فقط  ،یساقه نرگس با برگ ییهاگذاشته بودن، در کنار درخت  شیرو به نما

 یکه از باال  یرنگییکه متعلق به من بود. آبشار طال  لوسیتاراگاس یسلطنت یبودم. قلمرو میسلطنت یمن تو قلمرو
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رو  ییبایز اریبس کموننیهوا رنگ یبود و ذرات معلقش تو زیانگو دل بایز شهیر شده بود، مثل همیصخره سراز
که   یسنگتخته یشده بود رفتم و رو یکه از آبشار جار  یاسمت رودخونهتازه کردم و به یداده بود. نفس لیتشک

که برخالف آبشار صاف و زالل   ختمرو به آب دو میپر از شاد یهارود قرار داشت، نشستم. چشم یدرست در لبه
باشه و خودش صاف  ییخلقت خداوند بود. چطور ممکنه مادر رودخونه طال یهایجزء شگفت نیبود. واقعًا که ا

داخل آب گذاشتم که  یآرومرو به انمیعر  یو پاها دمیشباال ک ی! دامن لباسم رو کمیفیکث  چیو زالل. بدون ه
بهم دست بده. چشم از پاهام  یو سرزندگ یو باعث شد حس تازگ دیوپوستم د ریچسبش زخنک و دل یسرما

بود. با برخورد جسم  یابر  چیصاف و بدون ه شهیرو قاب گرفته و مثل هم دیگرفتم و به آسمون دوختم که خورش
 .هام گرد شدکه تو آب قرار داشت چشم  یزیچ دنیبه آب نگاه کردم که با د عیبه پاهام سر یلزج

 یبایز یو باله دیرقصیآب م  یتو دشیسف یبود و مو یصدف یداخل آب بود که رنگ پوستش صورت یکیکوچ  یپر
ه ش بپام گذاشت. اندازه یو دستش رو رو دیگذاشته بود. دور پاهام چرخ  شیخودش رو به نما ریدمش مثل حر

کوچک رو همراه با   یو پر دمتو دست گرفت و بلندش کرد. دستم رو وارد آب کر  شدیبود که م کیکوچ  یقدر
 نیزم یهام روانگشت  نیآب رو کنترل کردم تا از ب  م،یافزارآب  یرویآوردم و بهش نگاه کردم. با ن  رونیآب ب  یمقدار

. کردیبهم نگاه م مهیو سراس کردید که مدام شنا م. ظاهرًا احساس خطر کرده بوفتهین یپر یبرا یو اتفاق زهینر
 :گفتم  نیبزنم؛ بنابرا بیبهش آس خوامیکردم آرومش کنم تا فکر نکنه م  یسع

 .ندارم یکوچولو! من باهات کار  یآروم باش پر -

 نکهیا  یکنه. برا  دایپ یتا بتونه راه فرار دیکوبیهام محرفم اصالً آروم نشد و مدام خودش رو به انگشت نیا  با
سرعت شنا کرد و خودش رو پشت سنگ نکنه، دستم رو داخل آب بردم و رهاش کردم که به تیخودش رو اذ

کردم و بعد به اون سنگ نگاه   نگاهدستم  ونیم شیخال یکرد. با تعجب به جا  یکه داخل آب بود، مخف  یکوچک
طور که زدم و کمرم رو صاف کردم و همون ید. لبخندآورد و با ترس نگاهم کر   رونیسرش رو ب اطیبا احت یکردم. پر

 :سنگ نشسته بودم، گفتمتخته یرو

 ؟یشد کیچرا بهم نزد ،یترسی! تو که از من منمیبب -

 :کرد. ادامه دادم  ینداد و خودش رو دوباره پشت سنگ مخف یجواب

 !. مطمئن باشزنمینم یبیکوچولو! من اصالً بهت آسخانوم نیبب -

 !یمن رو بدزد یخواستیو م یدستت گرفت یتو من رو تو یول -

. با دیو دوباره به گوش خودم رس دیچیجنگل پ یم توخنده یبخش آخر حرفش قهقهه زدم که صدا دنیشن با
 :هام داشتم گفتمدر کنترل خنده یسع کهیکنار چشمم رو پاک کردم و درحال  یسیانگشتم خ

. تو بردمتیو م گرفتمی. میبر کردمیولت نم گهیبدزدمت که د خواستمیبدزدمت؟ آخه اگه م خواستمیمن م -
 .یانجام بد  یتونستینم یکار  چیه ،یهم که فسقل

 .شد کیبهم نزد یاومد و کم  رونیاز پشت سنگ ب  اطیو با احت آرومآروم

 ؟یاون جادوگر ببر  شیمن رو پ یخواینم یعنی -
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 :دمیشدم و با اخم پرس یجادوگر جد یکلمه  دنیشن با

 ه؟یجادوگر؟ منظورت چ -

 .آروم باشه  یداشت کم یو سع دیترسیم

 .کردن. من تونستم فرار کنم  ریمن رو دستگ یجا هستن و خانوادهجادوگر همه یجاسوسا -

ده من سردرآور  یچطور از قلمرو یپر نیا  خواست؟یم یچ یرو برا های. جادوگر پرشدیم دهیچیداشت پ موضوع
 کنه؟  دایرو پ یسلطنت یکه جادوگر چطور تونسته قلمرو  نهیتر بود اکه از همه مهم  یو موضوع

 اون چطور به قلمرو من اومده؟  ام،یبه قلمروم ب تونمیروح هستم م یمن وقت -

 :دیاومد و پرس  ترکینزد یبا کنجکاو یپر

 ؟یهست یقلمروت؟ مگه تو ک -

 .لب باز کردم قهیسکوت بهش چشم دوختم و بعد از چند دق با

 .هستم ارانایمن ت -

 :و گفت دیکش  ینیبهت ه با

 افتاده؟  یتا االن چه اتفاقات نیدونیم ن؟یمن! شما کجا بود یملکه -

 :گفتم  یمغموم یو با صدا دمیکش  ی. آهکنم  یو الزم نبود خودم رو کامل معرف شناختیمن رو م پس

 .و مردمم رو آواره کرده دهیکش  شیرو به آت لوسی. تاراگاسدونمیره مآ -

 !رو نابود کنه لوسیرو نداشت که تاراگاس نیمن. اون قدرت ا ینه بانو ده؟یکش  شیبه آت -

 یکالً نابود شده و اون جادوگر رو  لوسیتاراگاس دونمیکه من م  ییتا جا ه؟یتعجب بهش نگاه کردم. منظورش چ با
 :دمیپرس یرو ساخته بود. با کنجکاو وسیسانتر لوس،یتاراگاس یهاخرابه

 .ساخته شده لوسیتاراگاس یهاخرابه یرو وسیبه من گفتن سانتر ه؟یمنظورت چ -

 :تکون داد و گفت نیرو به طرف سرش

 .!دیاتفاقات خبر ندار  یلیشما از خ نکهیمن. مثل ا ینه بانو -

از   یخبر ی. حتدیرسیبه گوش نم ییصدا چیوت مطلق فرو رفته بود و هبه اطراف انداختم. جنگل در سک ینگاه
ها رو از نظر گذروندم. حس کردم و درخت  زیهام رو رها نبود. با سوءظن چشمقبل گنجشک یقهیآواز چند دق

 نجایا  دمیفهمیزودتر م یهرچ دی. بانمشیبب تونستمیاما نم  کنه؛یها من رو نگاه مدرخت نیاز ب  یزیچ کردمیم
 :دمیکردم و پرس  یرو به پر نیچه خبره؛ بنابرا

 خبر ندارم؟ یچه خبره؟ من از چ نجایا -
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 :گفت  یبه اطراف انداخت. انگار اون هم احساس خطر کرده بود. به آروم ینگاه اطیاحت  با

 رییجادو تغ رو با یرو سوزونده و قسمت یاونا رو جادو کرده. قسمت  ینابود نشده. جادوگر همه لوسیتاراگاس -
 .نیرو به روال قبل برگردون یچهمه دیشدن. شما با ریرازا خبر داشتن که دستگ نیداده. اجداد من از ا

از جنگل نگاه کردم.   سرم رو باال گرفتم و به اون نقطه عیها توجهم رو جلب کرد و سردرخت نیب یزیچ حرکت
خودم رو حفظ  یکردم آروم باشم و خونسرد  ی. سعردنکیها حرکت مدرخت نیبا سرعت از ب یرنگاهیس یهاهیسا

نگاه کردم و  یبه اون پر عیسر یلی. خودشده ب شتریکنم؛ اما کف دستم از استرس عرق کرده بود و تپش قلبم ب
 :دمیپرس

 .باشه ارانایممکنه اسمش ت یهرکس ؟یتو چطور من رو شناخت -

 :گفت  رقصوندیرو م باشیدم ز کهیرو تکون داد و درحال سرش

 یو چشماش مثل آب ستین دیمثل شما موهاش سف کسچیباشه؛ اما ه ارانایممکنه اسمش ت یبله. هرکس -
 .ستیآسمون پاک و شفاف ن

 ...ممکنه یعنیشده بود.  یامن که قهوه یموها یول د؟یسف یگردشده نگاهش کردم. موها  یهاچشم با

و  دیبلند سف یمن بودم. با موها نیخودم تو آب نگاه کردم. ا یواقع یسمت آب خم شدم و به چهرهبه عیسر
جال داشت.  اقوتیسرخم مثل  یهاو لب دیدرخشیم یدیسف نیا  نیب رنگمیآب  یهاکه چشم  درنگمیصورت سف

به حالت قبل  زیچممکنه که همه یعنی! ایرو فراموش کردم و به خودم نگاه کردم. خدا هاهیکامالً وجود اون سا
 :گفتم یبرگرده؟ رو به پر

 ه؟یاسمت چ -

 .سرور من ایمار -

 :دمیتکون دادم و پرس یسر

 .ت رو نجات بدم و اونا رو بهت برگردونمخونواده دمی! بهت قول مایمار -

 :هاش مثل الماس بدرخشه گفتآشکار که باعث شد چشم  یذوق با

 .من تا آخر عمر ممنون شما خواهم بود نیکار رو انجام بد  نیمن؟ اگه ا یواقعًا بانو -

 :شد و ادامه داد نیلحنش غمگ بعد

 ...یبه حالت قبل برگرده؛ ول لوسیتاراگاس میتا کمک کن میرفتیماه م یلهیبه قب میم داشتمن و خونواده -

 :گفت  ادیبکشه. با فر یفیخف غیج ایآب افتاد که باعث شد مار  یاز پشت سرم تو  یرنگاهیس یهیسا

 .یکیتار یسربازا -
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خاطر نجات بدم؛ چون اون به دیرو با ایخطر بودم. مار یبلکه من هم تو ا،یقلبم باال رفت. االن نه تنها مار ضربان
 .و باهام حرف زد ستادیمن از حرکت ا

بود؛ چون اصالً  یاسخرهواقعًا کار م تی. خونسرد بودن تو اون موقعدمیکش  یقیرو مشت کردم و نفس عم دستم
 !امکان نداشت

ها خش چمنخش ینشون بدن. صدا یها نتونن واکنشتا اون دادمیانجام م  یکارم رو تو چشم به هم زدن  دیبا
 یابه آب ضربه عیدستم سر یغهی. دستم رو باال بردم و با تشنیم ترکیو نزد کیها دارن نزدکه اون  دادینشون م

 ادیز یقدرن. سرعت آب و حرکت من اوافتی انیرودخونه جر نییسمت پاوشان شد و بهشدت خرزدم که آب به
 :دیبه گوشم رس ادشیانجام بده و فقط فر  یحرکت نیترنتونست کوچک یحت ایبود که مار

 .نیبانو! فرار کن -

کردم که با   یبه عقب نگاه دیو با ترد یسختشده. به نیاطرافم سنگ  یهوا کردمیتند شده بود و حس م هامنفس
به عقب  یو قدم دمیکش  یفیخف غیکه فقط دوتا چشم قرمز داشتن ج  یاهیاز س  یبخارمانند یهاتوده دنید

 .آوردن  ورشیسمتم برداشتم که به

 دل یزایهستم عز میشخص لی. منتظر نظراتتون تو پروفانیلـ*ـذت بـرده باش دوارمی. امگهیپست د کیهم  نیا

♡ 

شد که من کامالً تو آب  ادیقدر زاون  بارهکیرودخونه افتادم. عمق رودخونه به  یشد و تو یپاهام خال ریز ناگهان
اون موجودات   ریاز آب نگاه کردم که تصو  رونیبه ب زدم،یپا مواز آب دست  یخالص یبرا کهیفرو رفتم. درحال

چرا وارد  دونمی. فقط نمکردنیدرون آب نگاه م شون دور آب جمع شده بودن و به. همهدمیرو د بیغربیعج
 یهرچ یول دم؛یها رو نداون  گهیاز رودخونه دور شدن و من د  یکنن. بعد از مدت  ریتا من رو دستگ شدنیآب نم

فرو  یقیعم  یایدر ی. انگار توگرفتمیو از سطح آب فاصله م رفتمیتو آب فرو م شتریمن ب گذشت،یم شتریکه ب
. دهنم رو باز کردم تا بردندیاز قبل من رو به عمق آب م  شتریآب، هر لحظه ب  انیو جر نیزم یاذبهرفته بودم و ج

وپا دست ژنیاکس  یاذره دنیبلع یپر از آب شد. برا هامهیشدت تو دهنم هجوم آورد و ربزنم که آب به ادیفر
بهم دست داد،  یو حس کرخت وپاهام شل شدکم دست. کمشدمیم دتریناام گذشتیو هرلحظه که م زدمیم

 یراحتتپش بلند قلبم رو به یآب معلق مونده بود و صدا  یهام رو تکون بدم. بدنم توانگشت  تونستمینم یحت
 یخبریب یایدن یکه وارد آب شد و من نفس کم آوردم و تو  دمیرو د یدست بازممهین یهاپلک نی. از بدمیشنیم

 .فرو رفتم

*** 

 مونیرا

که   یااما درست لحظه  رم؛یرو بگ زدیوپا مرو که تو آب دست ییدمویاخل آب فرو بردم تا دختر سفرو د  دستم
کرده بودند.   سیآب فرو رفته بودم و قطرات آب لباسم رو خ  یشد. تا زانو تو دیناپد رم،یدستش رو بگ خواستمیم

 :دیکه همراهم اومده بود، با تعجب پرس  یفرمانده

 نظرتون رو جلب کرده؟ یزیآب؟ چ  یتو نیرفت یچ یشاهزاده! برا -



 

 
93 

احساس   یموهام نشست، باعث شد کم نیدارم که بموهام فرو کردم. دست نم نیرو صاف کردم و دستم رو ب کمرم
توش غرق بشه، پس چرا اون  ینبود که کس ادیقدر زنکنم. دوباره کف آب رو از نظر گذروندم. عمقش او  یخنک

 یاومدم. شلوارم تا باال  رونیو از آب ب دمیکش  یاپوف کالفه شه؟یانگار که داره غرق م  دز یوپا مدختر داشت دست
 :بشم. رو به فرمانده کردم و گفتم تیاذ  یکم  شدیشده بود و باعث م سیزانو خ

 .تا لباس من خشک بشه میاستراحت کن  نجایا  یبهتره کم -

باالرفته نگاهم کرد. منتظر بود جواب  یداد و با ابروها تکون یافسار اسبش رو تو دست گرفته بود، سر  کهیدرحال
 :سوالش رو بدم؛ اما گفتم

 !بامگاه یبهتره افسار اسبا رو به اون درخت ببند -

کرد و   یاگل سرخ بود اشاره کردم. دندون قروچه  یدورتر از ما و کنار بوته یکه کم  یبعد با دستم به درخت و
 .از من دور شد  زدیلب غر م ریز کهیدرحال

 شیشلوارم رو چلوندم تا آب اضاف یهاکه کنار رودخونه بود نشستم. لبه  یسنگ نسبتاً بزرگ یبهش زدم و رو یلبخند
سنگ تخته یراستم رو خم کردم و رو یو بعد پا دیچسب نیچپم رو صاف دراز کردم که به زم یگرفته بشه. پا

جنگل بکر و  نیروم نگاه کردم. اروبه زیانگرتیحو  بایبه جنگل ز زانوم گذاشتم و یگذاشتم. دست راستم رو هم رو
به  بایجنگل ز نیاز ا  یزیکردم که چ  دیکرده بودم و بهش تأک  دایمون با بامگاه پرو خودم تو گشت دوستانه بایز

 .وندمینم یجز خاکستر ازش باق یزیو چ شدینابود م کوهنیپشت ز یهاهم مثل جنگل نجاینگه، وگرنه ا یکس

 تو آب؟ نیرفت یچ یبرا نیبگ نیخواینم -

که   شیبلندش احاطه شده بود و فک استخون یهاتوسط مژه رنگشاهیس یهابه صورتش کردم. چشم ینگاه
 :بود. گفتم دهیبه صورتش بخش یخشن یشده بود، چهره دهیپوش ششیرتوسط ته

 ستم؟یتون نمن پسر اون ملکه یدونیمگه نم ؟یحرف بزن یبا من رسم یخوایم یتا ک -

 :گفت  یکرد و با لحن جالب  یاخندهتک

که انگار من هم   یباهام رفتار کن یجور یحق ندار ینزن؛ ول ،یبزن یحرف یخوای. اگه نمستین یمشکل ؟یچوندیپ -
 .پس بهم اعتماد کن مون،یم. من دوستتم رااون ملکه  یهااز آدم

 :گفتم  زدمیبا خودم حرف م کهیم و درحالسمت رودخونه برگردوندرو به سرم

 .شد دیخواستم نجاتش بدم ناپد یوقت یول شد؛ی. انگار داشت غرق مزدیوپا مدختره تو آب داشت دست -

 :دادم که گفت رونیرو ب نفسم

 .توش غرق بشه یکه کس  ستین یقدرجالبه! عمق اون آب اون -

 :لب زمزمه کردم که دوباره گفت ریز یاتکون دادم و آره یسر
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 دیممکنه بهمون شک کنن. نبا میکن  ری. اگه دمیزودتر به قصر برگرد یهرچ دی. بامی. بهتره بریحتمًا اشتباه کرد -
 .میریکجا م  شهیبفهمن که ما هم

که خواهر   یو مرموز بیخشک شده بود نگاه کردم. فکرم سمت اون دختر عج باً یگفتم و به شلوارم که تقر  یاباشه
 .شد دهیبود کش مونیسا

*** 

 (ی)ملور ارانایت

 ینهیاطرافم نگاه کردم. آ  طیو با تعجب به مح دمیهام رو باز کردم. خودم رو باال کشو چشم دمیکش  یبلند نیه
 زیقرار داشت و م یاشهیتمام ش یدورتر از پنجره یکم  کرد،یم ییروش خودنما ییباینگار زوکه نقش  یدرنگیسف
که من تو اتاقم هستم.   دادیرو نشون م نیا  هکه از جنس چوب بود، با گلدوِن گل سرخ روش، همه و هم  یگرد

 یبود. پس چه اتفاق یاُشبهه چیهیو ب انیکامالً ع  تیمثل واقع زیچنه! همه یها خواب بود؟ ولاون  یپس همه
 کنم؟یم کاریافتاد؟ من تو اتاقم چ

و  دیمثل قبل گوشم سوت کش هوی یول زدم؛یحرف م مونیکه با سا  نهیبه خاطر دارم اکه از اتاقم   یزیچ نیآخر
و  کشهیسوت م هیبفهمم. هر دفعه گوشم به مدت چندثان دهیرو که بهم دست م یعلت حال  دیشدم. با هوشیب

که کف دستم   دمیکش  ورتمبه ص یو دست دمیکش  یقی. نفس عمشمیم هوشیب اد،یکه از گوشم خون م  یوقت
بود. حتمًا عرق کردم و  سیشد. دستم رو با بهت و تعجب از صورتم فاصله دادم و نگاهش کردم. کامالً خ سیخ
 میتنمه باعث ناراحت یکه تو  یلباس کردمیاحساس م  خته؟یصورتم ر یآب از کجا رو  نیوگرنه ا سه،یخ نیهم یبرا
به دستم  سیخ یپارچه کهیت هیش بدم که هلباسم گرفتم تا از گردنم فاصل یقهیدستم رو به  نیهم یبرا شه،یم

آب ازش چکه   یبود و حت سی. لباسم کامالً خشدینم نیهام گردتر از او شوک دوم به من وارد شد. چشم دیچسب
 دم،اوم  نییاز تخت پا  نکهیشده بود رو کنار زدم و بعد از ا دهیبدنم کش یکه رو  یامالفه عیسر یلی. خکردیم

که حاال   میاقهوه یبه خودم نگاه کردم. موها خوردهکهیهام رو از بدنم فاصله دادم و . دستدمیدو نهیسمت آبه
بودن. لباسم مثل  دهیو گردنم چسب یشونیبودن و به پ سیکامالً خ  کرد،یم ییخودنما شتریب نشونیب دیرنگ سف

 .فتادمآب ا  ی. انگار توکردیبدنم چکه م یبود و آب از هر نقطه دهیچسب به بدنم چسب

سمت من رو به خورد،یسر م مینیب یطور که آروم روافتاد و همون  مینیب یو رو دیچک نییآب از موهام پا  یاقطره
 تیو درنها یکیتار یبود، سربازها ایکوچولو که اسمش مار  یاون پر  ،یسوق داد. قلمرو سلطنت دمیکه د  ییایرو

 یدادم و به چهره رونیب اطیو با احت آهستهشد. نفسم رو   ادیز یلیعمقش خ  هویرودخونه که  یشدنم توغرق
امر   نیشواهد نشون از ا یهمه افته؟یمن م یداره برا یچه خبر بود؟ چه اتفاق نجاینگاه کردم. ا نهیآ  یخودم تو

نشدم، پس چطور اونجا بودم؟ من  هوشیمگه من ب یکه من اونجا حضور داشتم و جسمم اونجا بود؛ ول  دادیم
اون   ؟یچ یعنی هانی. امیاز آب  سیاالن لباسم و خودم کامالً خ  یول دم؛ید یهوشیتو عالم ب رواون اتفاقات   یهمه

به  یدست کنم؟ینباشه که من فکر م یجوراون  زیچممکنه که همه یعنیخبر ندارم،  هازیچ یلیگفت من از خ  یپر
 یها آزاد کنم؛ ولسوال نیپاک کنم و فکرم رو از ا خوردنیصورتم سر م یرو که رو ییهاتا قطره دمیصورتم کش

 نهیخودم داخل آ ریگذاشتم و صاف به تصو  نهیآ  یهیپا ی. دوتا دستم رو رودیلنگیوسط م نیا  یزیچ هی. شدینم
 نیآشکار نبود که همه متوجه ا  یقدراون  یول زد؛یم یبه آب یهام کمرنگ چشم کنمی. حاال که دقت مزل زدم

 .بشن رییتغ
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 یلهیدنبال قب دی. باکردمیشروع م تریجد دیبودم. با دهیند طورنیرنگش رو ا وقتچیهام نگاه کردم. هچشم به
 :گفتم  نهیبگردم. رو به خودم تو آ زد،یازش حرف م  ایماه که مار

اتفاقات   نیپشت ا یچه موضوع یبفهم دی. بایشروع کن دی. بایبرد شیآروم کارات رو پهرچقدر آروم هیکاف -
 !دی. بایرو بفهم تیواقع دی. بادهیخواب

 .وارد اتاق شد زد،یبا هلن حرف م کهیدرحال مونیباز شد و سا یناگهان یلیاتاق خ  در

 .میرو برگردون لوسیتاراگاس میبهش کمک کنه و بتون نیا  دی. شامیرو بهش بگ یچهمه دیهلن! ما با نیبب -

 !رو برگردونه؟ احمق نباش لوسیتاراگاس تونهیم نیا  ی! فکر کردمونیسا یواقعًا احمق -

از قبل جالب   شتریو موضوع هرلحظه ب زدنیمتوجه وجود من داخل اتاق نبودند و داشتن باهم حرف م هنوز
 مونیسمتشون برگشتم. چشم ساگرفتم و به  نهیکردن. چشم از آ  میدوتا از من قا نیهست که ا یزی. پس چشدیم

 :ا بهت نگاهم کرد و لب زدکه بهم افتاد، ب

 ؟ینشده بود بیمگه تو غ -

 :گفتم  تیابروم رو باال دادم و با جد  یتا هی

 !مونی. مخصوصًا تو سانیبد حیبهم توض دیرو با ییزایچ هیفکر کنم شما دوتا  -

متعجب  دیشا ایبودن  دهیازش خوند. انگار ترس  زهایچ یلیخ شدیکه م  یبه هم انداختن. نگاه ینگاه هردوتاشون
 یسمتشون قدم برداشتم. اتاق کامالً تو سکوت فرو رفته بود و صداآروم بهبودن که من از کجا شک کردم. آروم

 .دیرسیکه به گوش م  ودب ییتنها صدا کرد،یاتاق برخورد م  یمن که با کف چوب یهاقدم

 چیهم وسط اتاق خشکشون زده بود و ه و به هردوتاشون نگاه کردم. هنوز ستادمیا  دم،یوسط اتاق که رس زیم به
م رو از هم خشک شده یهاراست نباشه، وگرنه... لب ره،یسرم رژه م یکه تو  یفکر دوارمی. امکردنینم یحرکت

 :گفتم  ییرسا یفاصله دادم و با صدا

 ن؟یستادیوا ی! واسه چنینیبش -

داشته باشه رو به  یاترس و دلهره چیه نکهیو آروم، بدون ا لکسیر یلیرو به صورتش زد و خ یالیخینقاب ب هلن
 :گفت  مونیسا

بهش  دیو ما با فهمهیروز م هیکه   میدونستی. به هرحال هردوتامون ممیگفتیبهش م نایزودتر از ا دی. باایب -
 .میبد حیتوض

و روش نشست.  دیخودش عقب کش یرو برا یصندل شگهیهم دامن لباسش رو با دست گرفت و با دست د بعد
و کناِر ِهلن و در مقابل من  دیخودش رو کنار کش یدرنگ آروم قدم برداشت و صندل یاهم بعد از لحظه مونیسا

هلن کامالً خونسرد به  ید داره؛ ولیگفتن ترد  یکرده و برا  ریگ  یدوراه یکه تو  خوندمیهاش منشست. از تو چشم
سرم رو خم کردم.  یو کم زیم ینظر داشت. دست راستم رو از آرنج گذاشتم رو ریمن زل زده بود و حرکات من رو ز

 :دمیبه لحن بازجوها بود، پرس هیشب شکیکه ب  یشده بود و لحن زیکه ر  ییهابا چشم
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 مون؟یسا یشروع کن یخواینم -

 :گفتم  یچسبوندم و جد یصندل یرو صاف کردم و به پشت کمرم

. بهم بگو خوامیو در سکوت بهت زل بزنم. من جواب م نجایا  نمیساعت بش هیوقت ندارم که  یقدرمن اون -
ماه رو که کامالً  یلهیو چرا وجود قب دم؟یفهمیروز م هی دیرو من با یچ ن؟یکردیم یرو از من مخف یچ نیداشت

 ن؟یفطرته به من اطالع ندادمخالف اون جادوگر پست

 :هم رفته بود کردم و ادامه دادم یهاش توبه هلن که حاال اخم رو

 ؟یپس چرا بهم نگفت ،یکردیو کمکم م یباهام موافق بود شهیچرا؟ تو که هم گهیتو د -

 :باز کرد لب

 ...من اصالً از وجو یول -

 :ساکت باش باال بردم و گفتم یرو به معن دستم

. اصالً چطور ممکنه شماها یاطالع داشت  لهیاز وجود اون قب  یاگهیانکار نکن! مطمئنم که تو بهتر از هرکس د -
. چرا کنهیکه بهتون کمک م  ییهم هست. اون هم جا ییجا نیکه همچ  نیو متوجه نش نیباش نجایهزاران سال ا

 هان؟ ن،یازشون کمک نگرفت

 :داد زدم یبلند یبا صدا مونیبه سا خطاب

 کنن؟  یزندگ یتو سخت همهنیمردم من ا یو گذاشت یازشون کمک نگرفت  یواسه چ مون؟یهان سا -

 .گرفت و بهم دوخت  زیرو از م نگاهش

. تو هم که کننیبشم. اونا فقط با وجود تو به ما کمک م کیشون نزداجازه ندادن به قلعه  یاونا حت  نکهیا  یبرا -
به ما اعتماد  توننینم گفتنیاونا با سربازاشون ازمون استقبال کردن. م  یول م؛یگرفتن رفتکمک  ی. ما براینبود

 یبهمون کمک نکردن. اونا حت نیهم یو برا ننیبیرو م یو نفرت و خودخواه نهیدرون ما حرص و ک گفتنیکنن. م
 .میحرف بزن سشونینذاشتن با رئ

که   نینگفت یچ یبرا ن؟یکرد  یچرا وجودشون رو ازم مخف یحرفت درست. اونا بهتون کمک نکردن؛ ول نیباشه! ا -
 بهمون کمک کنن؟ توننیاونا هم هستن و م

 مونیبلندش نگاه من و سا یافتاد و صدا  نیزم یبه پشت رو یکه صندل  یبلند شد. طور یصندل یبا خشم از رو هلن
 د،یلرزیوجودش از خشم م کهیابروم رو باال دادم و منتظر نگاهش کردم. درحال  یتا هی. دیسمت خودش کشرو به

 :دیش غرکردهقفل یهادندون یدستش رو مشت کرد و از ال

اونجا و چشمم   میدوباره بر خواستمیبود. من نم مونیش چشمش دنبال سازنه و همه هی سشونیرئ نکهیا  یبرا -
 .فتهیب شونیبه اون رهبر عوض
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قدر محکم رفت و در رو اون نرویسمت در رفت و از اتاق باز جانب من باشه، به  یمنتظر حرف نکهیبعد هم بدون ا و
 .از جا بپره  مونیبست که صداش باعث شد سا

 :از جا بلند شد تا به دنبالش بره که با تحکم گفتم  مونیسا

 .ما هنوز تموم نشده ی! حرفامونیسا نیبش -

 :گفت  یبه در انداخت و به ناچار نشست و با دلخور ینگاه

 .من دوستش دارمکه   هیاون تنها کس  ؟یکنیچرا ناراحتش م -

 :تر گفتمنرم یکم

 .یکه تو به هلن برس  کنمیم یبده. من خودم کار حیباشه. تو به من توض -

 :تر شد و گفتآروم  یحرفم کم نیا  با

 .شهیم بیبدنت غ ،یشیم هوشیو ب ادیاز گوشت خون م  یوقت یعنی ،یشیم هوشیب یوقت -

 شم؟یم بیشوک نگاهش کردم. غ با

 :دمیتکون دادم و نال نیبه طرف یرو با درموندگ سرم

 شم؟یم دیچطور؟ چطور من ناپد -

 :هم گره زد و گفترو به هاشانگشت

 .یشینم دیناپد ادیکه از گوشت خون م  شهیاتفاق فقط چندبار رخ داده و هم  نی. البته ادونمینم -

 :دمیپرس دهیبردهیبر

 ؟یچرا زودتر نگفت ؟یگیرو بهم م نی... ایچ... چرا االن دار -

 .خودش رو به جلو خم کرد یکم

کتابخونه   یتو می. من و هلن داشتیشیم دیو چرا ناپد هیاتفاق چ  نیعلت ا  میبفهم میخواستیم نکهیا  یبرا -
 .میبهت بگ م،یکه مطمئن شد  یو وقت فتهیداره م یچه اتفاق قاً یدق میبفهم میداشت یو سع میکردیمطالعه م

 :گفتم  دادمیبا انگشتم فشارش م کهیقرار دادم و درحال مقهیشق یرو رو تمدس

 ؟یبگ یهست که بخوا یاگهید زیچ -

 :گفت  عیقاطع و سر یلیخ

 .بود نینه! فقط هم -

 .یبر یتونیباشه، م -
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چطور  گهیرو د نیمن! ا یش کردم. خداهام احاطهگذاشتم و با دست  زیم یفرستادم و سرم رو رو رونیرو ب نفسم
 میسلطنت یقلمرو یپس من امروز اونجا بودم. من امروز تو شم؟یم دیآخه چطور ناپد  شم؟یم دیهضم کنم؟ ناپد

شده  رشونیحتمًا اس گشت،یاتاق برنم  بهو جسمم  افتادمیآب نم  ی. اگه تودمیرو د یکیبودم و نگهبانان تار
 دی. بارمیبگ میدرست تصم تونستمیمشوش بود و نم مشکالت و اتفاقات همهنیخاطر هجوم ابودم. ذهنم به

کردم.   یاخم  مونیسا دنی. سرم رو بلند کردم که با ددادمیاتفاقات خاتمه م  نیزودتر به ا یو هرچ کردمیم یکار
 :گفتم  ی. خشک و جدکردینگاهم م وجا نشسته بود هنوز همون

 یرو از قلم انداخت یزی. نکنه چیکنیمن رو نگاه م یو دار ینشست نجایتو ا یول ؛یبر یتونیفکر کنم بهت گفتم م -
 ؟یو بهم نگفت

 :نه تکون داد و گفت یرو به معن سرش

با اون زن  یکار  چیتا بفهمه که من ه یقانعش کن دیو با ینه. فکر نکنم هلن باهام حرف بزنه. تو اون رو رنجوند -
 .ماه( ندارم و فقط اون رو دوست دارم یلهیقب سی)رئ

 .فرستادم رونیب یرو با کالفگ نفسم

 .خاطرش باهات حرف نزنهنزدم که به ی! تمومش کن. من حرف بدمونیسا -

 .که من با اون زن در ارتباط بودم  کنهیاون فکر م  یول -

سکوت  یهم بلند شد. کف دوتا دستم رو به معن مونیزمان با من، ساگفتم و از جام بلند شدم که هم  یبلند یوا
 :باال آوردم و گفتم

 .لباسم رو عوض کنم خوامیچون م رون؛ی. فقط االن از اتاقم برو بزنمیباشه، باهاش حرف م -

آروم عقب نزد. آروم یتکون داد و حرف یتنم بود نشونش دادم. سر یرو که هنوز هم تو یسیبا دستم لباس خ و
 تونهیکه االن نم  کردمیو حس م دیلرزیسمت کمد رفتم. پاهام مآروم بهو از در خارج شد. آروم دیرخرفت و بعد چ

 یکردم و دستم رو بهش گرفتم تا رو  هیبه کمد تک ی. با آشفتگکنمیسقوط م نیزم یوزنم رو تحمل کنه و محکم رو
بود و  دهیصورتم تاب یاز نور رو  یاکهیکردم به خودم مسلط باشم. بار  یو سع دمیکش  یقی. نفس عمفتمین نیزم

 میفکر کنم و درست تصم قیکه من آروم باشم و عم  خواستی. انگار اون هم مکردیم رو نوازش مآروم گونهآروم
 ادگاریتنها  نیجن نیخودم فراموش کرده بودم. ا شیشکمم گذاشتم. کامالً حضورش رو پ یرو رو. دستم رمیبگ

از وجودش باخبر بشه؛ چون اگه اون   یبذارم کس دی. نباکنمیمنه و من با تمام وجودم ازش محافظت م یکارل برا
سؤاله که اون  یببره. هنوز هم برام جا نیاون رو از ب  کنهیم یجادوگر من رو بشناسه و بفهمه باردارم، حتمًا سع

من عوض  یپس اگه کار اون نبوده، چرا چهره نداده باشه؟ رییم رو تغممکنه اون چهره یعنیچطور من رو نشناخت. 
 کاشی. اکردمیچندتاشون رو فراموش م یبودن که گاه ادیقدر زاون  آوردمیازشون سردرم  دیکه با  ییشده؟ رازها

زدم و  یگردشده بشکن  یها! درخت اسرار؟ با چشمدمیپرسیرو از درخت اسرار م سؤاالتمو  گشتمیبه گذشته برم
 :گفتم  یحالبا خوش

 .کنم  داشیپ دیبهم کمک کنه. با تونهیآره خودشه. درخت اسرار. اون حتمًا م -
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معلوم  ادیرو برداشتم تا شکمم ز یبود، در کمد رو باز کردم و لباس مناسب دهیچیوجودم پ یکه تو  یشور و شوق با
 . ...نکهیبچه آگاه نشه، غافل از ا نینباشه و اون جادوگر از وجود ا

رو که کنارش بود برداشتم و  یقرمزرنگ ریو حر دمیکه جنسش از ساتن لَخت و براق بود رو پوش  یبلند دیسف لباس
 یداشت که رو یدارنیبلند و چ نِ یآست  ریداشت و درعوض لباِس حر یکوتاه  نیآست  دی. لباِس سفدمیروش پوش
نوار  نیهم یست بود، براچپ و را ریحر یقهی. مدل دادیرو بهش م یخاص ییبایو ز نشستیم دیلباس سف

زانوم بود و  ریوجب ز هیتا  ریحر یاون رو دور کمرم بستم. بلند  ر،یرو برداشتم و بعد از مرتب کردن حر یدرنگیسف
. و موهام رو شونه کردم ستادمیا  نهیبود. مقابل آ ییبایهم رفته لباس ز ی. روشدیم دهید دیاز لباس سف  یقسمت
 .قرار داشت دیکوتاهم بود و کامالً در معرض د  یشده بودن، بلندتر از مو میموهام قا یالهکه الب  یدیسف یتارها

 مدهیو کش دیخودم نگاه کردم. صورت سف یافهیسرم جمع کردم و با دقت مثل گل بستمش و به ق یرو باال موهام
ود. لبخند مشخص نب یچیبه شکمم انداختم. ه ی. نگاهاومدنیبه هم م بیقرمزرنگ، عج ریبا اون حر

 :باال انداختم و گفتم ییزدم که در اتاقم به صدا دراومد. ابرو یبخشتیرضا

 .داخل دییبفرما -

 :دمیپرس رفتم،یسمتش مخرامان بهخرامان کهیفاصله گرفتم و درحال نهیوارد اتاق شد. از آ یباز شد و خدمتکار در

 افتاده؟  یاتفاق -

 :جوابم رو داد ینرمبرگردوند، آروم و به یسرش رو به حالت قبل نکهیسرش رو خم کرد و بعد از ا یکم

 .دیشرکت کن افتیض نیو از شما هم خواستن تا در ا دنیرو تدارک د یاملکه عصرونه -

 یداشتم نفرتم رو با کلمه یسع کهیو نفرت بهم هجوم آورد و من درحال یابروم رو باال انداختم. کنجکاو  یتا هی
 :گفتم  یادهینگهدارم، با لحن کش یمخف« ام»

 رو بهتون دادن؟ غامیپ نیام! ملکه خودشون ا -

 .دیبر افتیمنتظر شما هستن تا به ض یخبر رو دادن و االن هم در سالن اصل نینه خانم! بانو هلن ا -

 رسوند؟یمبا ملکه نداشت، حاال دستور ملکه رو بهم  ینسبت چیکه ه  ی. هلنشدیخب! موضوع داشت جالب م خب
 :گفتم  الیخیو ب یعاد  یلیتکون دادم و خ ی. سرگرفتمیو اون رو تحت نظر م شدمیبه هلن مشکوک م دیانگار با

 .شمیبهشون ملحق م تایکه من همراه با شاهزاده ر  یو به بانو هلن بگ یبر یتونی. حاال میممنون که اطالع داد -

. شناختمیرو نم ارانایت نیدوختم. من ا نهیخودم تو آ ریرفت. نگاه مرموزم رو به تصو رونیگفت و از در ب  یاباشه
و اون  رهیقرار بگ ررسیتا شکارم در ت نمیبش نیصبر کنم و در کم دیمن تازه شکل گرفته بود. با تیشخص نیا

 . ...موقعست که

به راهرو انداختم. کامالً در سکوت فرو رفته  یسمت در رفتم. نگاهگرفتم و به  رمیزدم و نگاهم رو از تصو یشخندین
 یادیز ثیاون جادوگر خودخواه و خب  یبرا بایقصر ز نی. ادیدرخشیم نشیو کف مرمر یپولک یبایز یوارهایبود و د

 یها. پلهرمیخودم قرار بگ گاهیو من هم در جا برگردهخودش  یبه صاحبان اصل دیقصر با نیبود. ا لیخوب و تکم
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که   تایرو پشت سر گذاشتم و دامن لباسم رو که در دست گرفته بودم رها کردم. به اتاق ر دهیو درهم تن یطوالن
 :به در زدم و گفتم یاتقه دم،یرس

 داخل؟ امیب تونمی! منم. متاجانیر -

 .از داخل اتاق بلند شد  نشینشو دل بایز یصدا

 .تو ایبله، ب -

از گل الله تو دستش بود. با   یانشسته بود و شاخه یصندل یرو تایشدم. ر لبم نشوندم و وارد اتاق یرو یلبخند
 :گفتم  یلحن شاد و بشاش

 .نمتیبیحالم که سرحال مخانم ما کامالً خوب شده. خوشحال شاهزاده نکهیبه! مثل ابه -

 رییمن تو وجودش خروشان شده بود، با تغ یهاخاطر حرفکه به  یایسرخش نشست و شاد یهالب یرو یلبخند
 تربایواقعاً صورتش رو ز دادن،یرنگ م رییکه مدام تغ  یکموننیرنگ یموها نیرنگ موهاش خودش رو نشون داد. ا

 .کردیم

 .نمتیبیم نجایحالم که ا! من هم خوشارانایممنونم ت -

 دیبه فکر فرو رفتم. من اگه بخوام به اون زن ضربه بزنم، نبا کردم،یبهش نگاه م کهیخم کردم و درحال یرو کم سرم
 :گفتم  نیرو بفهمه؛ بنابرا تمیمن رو بشناسه و هو

 .شمیم تیترم و کمتر اذراحت یجورنی. ایصدا کن یکه بهت نگفتم من رو ملور  یبهتره تا زمان -

 :کنارش کرد و گفت  یبه صندل یاگفت و با دستش اشاره  یاباشه

 .کنارم  نیبش -

 :دوتا دستم رو باال آوردم و با همون لبخند گفتم کف

 .یکه تو هم باش  خوامیو م دهید بیرو ترت یاملکه عصرونه نی. ظاهرًا ایممنون! بهتره حاضر بش -

رو که باهاش گل رو نگه  یانداخت. با تعجب حرکاتش رو تحت نظر گرفتم. دست  ریکرد و سرش رو به ز  یاخم
 .بود که لرزش پر از خشمش رو حس کردم ادیقدر فشار دستش زشت کرد. اونداشته بود، م

 :دمیپرس اطیاحت  با

 زدم؟ یحالت خوبه؟ حرف بد -

 :زد و گفت یشد. لبخند زورک رهیهام خنه تکون داد و به چشم یرو به معن سرش

دعوت نکرده. امروز هم خبر نداشتم  یمن رو به کار وقتچیه یتحملش کنم؛ ول دیاز اون زن متنفرم و با  نکهیبا ا -
 .برپا کرده یاکه عصرونه

 :ش گذاشتم و گفتمشونه یرو رو دستم
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که تو به   یو بهش نشون بد می. حاال هم آماده شو تا برینیشدنش رو ببصبر کن تا سرنگون گهید کمهیفقط  -
 .یدینم یتیاون اهم  یهاخواسته

رو انتخاب کنه. برام مهم  یسمت کمدش رفت تا لباس مناسبشد و از جا بلند شد و به ترقیتر و عمپررنگ لبخندش
رو  تشیشخص انیو در پا نمیمعطل بشه تا واکنشش رو بب یکم  خواستمیمنتظرمه. م نیینبود که هلن اون پا

 .کنم  لیتحل

 داده، مگه نه؟ ارانایماه به ت یلهیرو راجع به قب یبزرگ یکه هلن چه سوت  نیمتوجه شد گهیکنم د  فکر

*** 

 ه؟یچ دمینظرت راجع به لباس جد -

لباس تمامًا  دنیسوق دادم. با د تایسمت رفکر دراومدم و نگاهم رو که به در دوخته شده بود جدا کردم و به از
 یدلبر یقهیومبهوت شدم. لباسش هام گرد شد و ماتشده بود، چشم نیمز یبراق ییطال یکه با پارچه  یدیسف

 دارنیپهن و چ یلیشده بود و بند لباسش که خ یدوزگل  یرنگییبا نخ طال بایو ز زیر یلیداشت که دورتادورش خ
شده بود و در آخر  احاطه  یرنگییهاش رها شده بود. دور کمرش هم با نوار طالشونه یرو یلَخت یبود، مثل پارچه

لباسش  نییپا قاً یدار بود و دقدرست کرده بود. دامن لباسش پف یو بزرگ بایز ونیچپش پاپ یپهلو یدرست رو
 :دیدور خودش زد و دوباره پرس یشده بود. چرخ ییطال یدوزلباس گل یقهیهم مثل 

 ؟یزنیچرا حرف نم ه؟ی! نظرت راجع به لباسم چیملور -

 :مفرستادم و با خنده گفت رونیحرفش از شوک خارج شدم. نفسم رو کامالً ب نیا  با

 .یها شد. درست مثل ملکهادیبهت م یلیخ -

 خینگاهم م کهیش گذاشتم و دوباره چرخوندمش و درحالشونه یسمتش رفتم و دستم رو روبا لبخند به و
 :براق و درخشان لباسش بود گفتم یهاییطال

 .کرده  بایلباست رو ز یلیخ یینخ و نوار طال نیا -

 .از طال درست شدن  نایا -

 :دمیپرس یباال انداختم و با شگفت ییابرو

 واقعًا؟ -

 :گفت  یریناپذوصف یحالتکون داد و با خوش یسر

بگم لباس برام  دهیکه اون عجوزه اصالً اجازه نم  دونهیکنه. آخه م  رمیبرام دوخته و خواسته غافلگ اطیرو خ نیا -
 .برام آورده نیبدوزن، واسه هم

 ؟یاآماده  م؟یخب بر -

 :تکون داد و گفت یسر
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 .بشه لیتکم یچصبر کن تاجم رو هم بزارم رو موهام تا همه -

شده رو روش درست نصف دیخورش هیرو که  یفیو ظر بایهام رو آروم بازوبسته کردم که تاج ززدم و چشم یلبخند
 :گذاشت و گفت  شیکموننیرنگ یموها یکرده بودن رو

بهش نشون بدم که هنوز هم اونا رو فراموش  خوامی. ممهیسالگمادرم واسه تولد ده یهیهد نی. امیخب، بر -
 .نکردم

 رییمدام تغ تایر ی. موهامیرفت رونیتکون دادم و باهم از اتاق ب نیتحس یبه معن ینگاهم کرد. سر تیبعد با جد و
 ینرده یدستم رو رو کهیدرحال. کردیم بایو سالن رو ز شدیمنعکس م یپولک وارید یو رنگش رو دادیرنگ م

 :دمیپرس رفتمیم نییآروم پاها گذاشته بودم و آرومپله رنگیانقره

 کنه؟یم رییو مدام تغ کمونهنیرنگ یهاچرا رنگ موهات مثل رنگ تا؟یر -

 .متولد شدم ایآخه من تو مرز چهار دن -

 :دمیباال انداختم و پرس ییابرو

 ه؟یمنظورت چ ا؟یچهار دن -

تا در مراسم ازدواجش شرکت  کنهیمن دعوت م یماه از خانواده یلهیقب یمادرم بود که ملکه یآخر باردار  یهاماه -
 یلهیقب یمادرم و ملکه نیب یخاطر دوستمراسم رو از دست بدن و به نیا  خواستنیمن هم که نم یکنن. خانواده

و من به  رهیگیدردش م نیمادرم درست در مرز چهار سرزم یولتا در اون مراسم شرکت کنن؛  رنیگیم میماه، تصم
 ...و امیم ایدن

 :به موهاش کرد و ادامه داد یااشاره

 .شدن کموننیمثل رنگ لیهم به همون دل نایا -

 :دمیباال انداختم و پرس ییابرو

 ه؟یاسمشون چ  نیچهار سرزم نیخب حاال ا -

 .یکوهستان برف  ،یجنگل پر د،یخورش نیماه، سرزم یلهیقب -

سمت سالن ردوبدل بشه، به نمونیب یحرف نکهیزمزمه کردم. بدون ا یو من آهان میاومد  نییپله رو هم پا نیآخر
. کردیلب زمزمه م ریرو ز یزیچ رفت،یطرف مو اون طرفنیبه ا تیبا عصبان کهی. درحالدمیکه هلن رو د  میرفت یاصل

 یشدم. صدا الیخیو ب دمینرس یاجهیبه نت یول شنوم؛باد ب انیهاش رو با کمک جرتمام تالشم رو کردم تا حرف
 تیسمت ما کشوند. با عصبانشد، حواس هلن رو به اندازنیطن طیکه تو مح  تایبلند رپاشنه یهاتق کفشتق
 :دیقرمز شده بود رو به من پرس تیکه از عصبان  یسمتم اومد و با صورتبه

 منتظرتم؟ یاز ک  یدونیم ؟یکرد  رید یچ یبرا -

 :دیتوپ تایبعد رو به ر و
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 مگه ملکه تو رو دعوت کرده بود؟ ؟یاومد  یتو واسه چ -

 :دیکرد و پرس  یاخم  تایر

باهات  دونستمیمطمئن باش م ینبود یاگه دوست و همراه ملور  ؟یزنیحرف م یطورنیکه با من ا  یهست یتو ک -
 .کنم  کاریچ

 :زمزمه کرد یآروم  یهاش رو داخل هم قفل کرد و با صداه بود، دستآروم شد  یکه کم  هلن

شدم. معذرت  یلحظه عصب هی نیهم یبرا گرده،یفرستاده و دنبال ما م غامیبانو! آخه ملکه چندبار پ دیببخش -
 !خوامیم

 :زد و گفت یلبخند تایقدر مظلوم شده بود که رهلن در اون لحظه اون یافهیق

 .دنبالمون ادیخودش پاشه ب نکهیقبل از ا می. بهتره برستین یمشکل -

 داً یو به راه افتاد. من هم پشت سرش حرکت کردم و هلن هم دنبالمون اومد. جد دیحرفش خند نیبه دنبال ا و
به باغ پشت قصر  یچه خبره. بعد از مدت نجایا  ستی. اصالً معلوم نکردیپرخاشگر شده بود و با همه دعوا م یلیخ

خشم وجودم رو فرا گرفت. آخر عمرت  دنشی. با دمیدیگل رز د  یهاچکیاز پ  یقیو ملکه رو داخل آالچ میدیرس
کردم   ی. فقط منتظر اون روز باش. سعرمیگیو انتقام همه رو ازت م کشمتیهام مدست نی. من با همکهینزد
صورتم  یرو یایلبخند ساختگ نیمن نشده، من چرا خودم رو لو بدم؟ بنابرا تیباشم. حاال که اون متوجه هو یعاد

شده  دهیچ یمربع زیکه دور م  ییهایصندل یو رو مینفرمون احترام گذاشتهر سه م،یدیرس هک  قینشوندم. به آالچ
 .میبود، نشست

 شیکه چند ماه پ  یرو گرفت. زن از خشم وجودم  ییایگرفت و در  شیجادوگر افتاد، دلم آت یرهیکه به نگاه خ  نگاهم
. کردینگاهم م یدرآرو حرص حیم کرد، حاال مقابلم نشسته بود و با لبخند ملرو از من گرفت و آواره میزندگ یهمه

افتاده بود   نیزم یرو یو زخم جونیکارل که ب  ریوصورت من نشست، تص یو نافذش که رو یمشک یهااون چشم
و  ستادمیمراسم ا دونیلحظه احساس کردم تو اون آشوب و درست وسط م هیهام نقش بست. چشم یجلو

محاصره کرده  شیکه سروصورتش پر از خون بود و دورتادورش رو آت  ی. کارلدیدیهام فقط و فقط کارل رو مچشم
حبس کردم تا حداقل از سوزش  منهیسـ*ـ یشد و نفسم رو داخل قفسه ورشعلههام چشم یخشم تو شیبود. آت

خودم بکشم و گوشتش رو  یهاحشتناکش کاسته بشه؛ اما نشد. من فقط دوست داشتم اون زن رو با دستو
 یبه خانواده و مردم من صدمه نزنه. دست گرم کسچیباشه و ه هیبق یبرا یکنم تا عبرت  یجنگل یهاخوراک سگ

 خواستمیمتالطم بودم و فقط م. از درون دیکش  شیم رو به آتقرمزرنگ شونه ریحر یام نشست و از روشونه یور
 .و کارل رو برگردونم زمیرو به هم بر یچهمه

 ! حالت خوبه؟یملور -

اون زن   یها. همچنان تو چشمامیکه من رو خطاب قرار داد باعث شد از گذشته دست بردارم و به خودم ب  ییصدا
بود که  یامسخره یچه باز گهید نیا  شناخت؟ی. واقعًا من رو نمداشتمیازش چشم برنم  یابودم و لحظه رهیخ
 من شده بود؟ ریگبانیگر
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 ؟یخوب ؟یمل -

 :چشم از اون جادوگر برنداشتم و در همون حال گفتم یچرخوندم؛ ول تایسمت ربه یرو کم سرم

 .شمیبهتر نم نیهم خوبم. اصالً از ا یلیآره، خوبم. خ -

 :دیپرس نهیطمأن با

 ؟یصدات کرد جواب نداد یخب... پس چرا ملکه هرچ -

تا اشک از  کردیو تمام تالشش رو م دیلرزیهاش از بغض مسمتش برگشتم. مردمک چشمبار کامالً به نیا
 :دمیو پرس دمیبلع یسخت. بزاق دهنم رو بهرمیگینشه. انتقام همه رو ازش م ریهاش سرازچشم

 گفت؟یم یملکه چ -

که من ازش به خاطر داشتم متفاوت   ییکه کامالً با صدا  یآروم و نرم  یا صداب یبزنه که اون عوض یباز کرد حرف لب
 :شمرده گفتبود، شمرده

 !. حاال شروع کنیبد حیخودت توض یازت خواستم تا درباره -

 ییهانشست. با چشم میشونیپ یرو یو وحشتناک ظیکه اخم غل  یادا کرد. جور  یآخر حرفش رو کامالً دستور  قسمت
 .نگاهش کردم کردیم دادیکه نفرت در اون ب

 ؟یخوایازم م  یحیمثالً چه توض -

برقش رو وبند پهن و پرزرقبلند و براقش گردن یهابا ناخن کهیجا شد و درحالجابه شیسلطنت یصندل یرو یکم
 :گفت  کرد،یلمس م

 اصالً؟  یدخواهر داره. تا حاال کجا بو مونیسا دونستمی! تا حاال نمزیچهمه -

 یتا به خودم مسلط بشم؛ ول دمیکش  یقیجا بشم. نفس عمجابه تونستمیبسته بود و اصالً نم خیکمرم   یرهیت
 :صدام مشخص بود، گفتم یکه تو  ینشد. با لرزش آشکار

 .کردمیم یجنگل زندگ ی... تویامن داخل کلبه -

نگاهم کرد که  شدهیدر یهاابروش رو باال داد و با چشم  یتاهیگذاشت.   زیم یرو به هم گره زد و رو هاشانگشت
 :ادامه دادم

 .ارهیمجبور شد من رو به قصر ب مونیگرفت و سا  شیم آتکلبه -

آروم   یلیبه سکوت گذشت و من رفتارش رو تحت نظر داشتم. هلن خ یگفت و سرش رو تکون داد. مدت  یآهان
 :گفت

 .کنم  ییرایپذ یاگه ملکه اجازه بدن با چا -

 :با تعجب گفت دونستم،یکه تا حاال اصالً اسمش رو نم  ملکه
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 !من ینه بانو -

 :گفت  عیسر یلیخ هلن

 .کنم  ییرایتا من پذ نیاجازه بد  نیهمراه هستم؛ بنابرا هیفقط  نجایمن! من ا یملکه -

 ریزشتناک هلن، سربهوح یهاهست و من ازش خبر ندارم. اخم یزیبعد با اخم بهش نگاه کرد. من مطمئنم چ و
 جیداشتم گ گهیفرستادم. د رونیمن؟ نفسم رو کالفه ب یبهش گفت بانو یچ ی. اصالً برایشدن اون زن عوض

 کنم؟یم دایجواب تمام سؤاالتم رو پ ی. پس کشدمیم

 یکرد. تشکر کوتاه  یآروم اون رو پر از چا  یلیرو که مقابلم بود باال آوردم و هلن خ یشده فنجونگره  یابروها  با
انداختم و در همون حال به فکر فرو رفتم.   ریخودش گذاشتم تا خنک بشه. سرم رو به ز یکردم و فنجون رو سر جا

 دیکنم. شا  دایماه رو پ یلهیدرخت اسرار و قب یجا دیباکنم.   هیته یاقصر بزنم و نقشه یبه کتابخونه یسر دیبا
 . ...دم متحد کنم ورو هم با خو هانیسرزم یهیبتونم بق

شده  ختهیلباسش ر یرو یاومدم و با تعجب به اون زن که چا  رونیکه گوشم رو آزار داد، از فکر ب  یبلند غیج با
 :گفت  کردیبا ترس و نگاه مرموزش به ملکه نگاه م کهیبود، نگاه کردم. هلن درحال

 !دی! من رو ببخشنیمن! من رو عفو کن یبانو ی! وایوا -

 :تا از سوزش پاش کم بشه، تندتند گفت دادیاز جاش بلند شده بود و دامن لباسش رو تکون م  کهیدرحال ملکه

 !ینیبش یتونی. مستین ی. مشکلستین ینه نه، مشکل -

داشتم،  ادیکه من ازش به   یزیرخون و خون یاون هم با اون سابقه  یهمه مهربون نیتعجب نگاهشون کردم. ا با
 .نداشت یاصالً همخون

 :دیبا تعجب رو به من پرس تایر

 رحمه؟یو ب یهمون جادوگر عوض نیا  ؟یچ یعنی -

 :زمزمه کردم آروم

 .گمیبهت م دمیفهم ی. وقتدونمیخودم هم نم -

 :آروم گفت  یلینشسته بود خ شیصندل ینزد. هلن که حاال رو یحرف

 !من ینسوخته بود. من واقعًا متاسفم بانو ادیخداروشکر که پاتون ز -

 .تکون داد یسر ملکه

 .ادیم شیاتفاقات پ  نی. از استین یمشکل -

 :حلقه کردم و گفتم یرو دور فنجون چا دستم
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رخ داده. فقط در تعجبم که چطور  هاشامدیپ نیاز ا  یلیها خمسافرخونه ی. تودمیاتفاقات رو د  نیاز ا  یلیبله، خ -
 .نیازات نکردهلن رو مج

 :داشت آروم باشه گفت یسع کهیبه هلن انداخت و بعد درحال ینگاهمینگاهش کردم که ن یخونسرد با

 .کنهیمجازات نم ای هیاشتباه ساده تنب  هیخاطر رو به نشیمردم سرزم کسچیه -

 :کرد و دوباره ادامه داد  یاخندهتک و

 .شدیم دهیکش  یبه نابود نمیو سرزم شدیسنگ رو سنگ بند نم گهیبود که د یطوراگه اون -

 تیهو دی. فقط باشناسمشیکه من م  ستین یزن اون نیزدم. پس حدسم درست بود. ا ینامحسوس پوزخند
 .شمیم ترکیو من به هدفم نزد افتهیغلتک م  یرو یچهمه گهیوقت دزن رو کشف کنم. اون نیهلن و ا یاصل

 :گفتم  یداریو با لحن معن زدم یمرموز لبخند

 دیزبانزد خاص و عام باشه. با دیرحم بودن و قلب رئوفش باعالم و عادل باشه. دل  دیملکه با هی. طورهنیبله، هم -
 !گفت ملکه  نیبهتون آفر ییهایژگیو نیداشتن همچ یبرا

به هوش جادوگر  دیشدم. با رهیفنجون منعکس شده بود، خ یخودم که تو یتر آوردم و به چهرهرو باال فنجون
از   یاکه خودم هم شک نکنم. جرعه  یکنه جور  کیراحت تونسته بود خودش رو به من نزد یلیبگم؛ چون خ نیآفر
 :دیپرس کردیم یکه نقش ملکه رو باز  یخودش برگردوندم. زن یقبل یو اون رو سر جا دمینوش یچا

 ؟یتو ازدواج کرد -

! آره ازدواج کردم و ازم گرفتنش. لعنت یعوض  یبود، همون جا خشک شد. لعنت یکه همچنان دور فنجون چا  دستم
 :هام نشوندم و گفتملب یرو یشون! لبخند زورکهستن. لعنت به همه ایکه تو دن  یبد یروهاین یبه همه

 .بله، ازدواج کردم -

 :دیرو برداشت و دوباره پرس یکوچک  ینیریو ش دیرو جلو کش خودش

 .به من نزده بود بارهنیدرا یحرف مونی؟ سااالن کجاست -

 :جوابش رو دادم یکردم و با لحن مغموم  یتلخند

 !کشتنش -

 :که پر از تعجب بود، گفت  ییگرد شد و با صدا  هاشچشم

 !متأسفم یلیبود؟ خ یواقعًا؟ کار ک -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 .باهاش کنار اومدم گهی. دستی! مهم ندونمینم -
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 ؟یهم از همسرت دار یا. بچهطورنیکه ا -

 دادیمن و ملکه گوش م نیب یشد که با دقت داشت به مکالمه دهیفعال شد و نگاهم سمت هلن کش هامشاخک
نگاهم رو از هلن  نکهی. بدون ادینوشیم یذره چاو ذره ستیکه انگار اصالً براش مهم ن  کردیوانمود م یو جور

 :بردارم، گفتم

 .میکرد  یکم باهم زندگ  یلیندارم. چون خ یابچهنه!  -

 .ادیجور درنم نیادامه داد. ا  شیچا دنیبه نوش الیخیکامالً ب  بارنیهاش شکل گرفت و الب یرو یلبخند هلن

 یچیشده بودم و از ه جیواقعًا گ گهی. ددمیکش  یقیاالن... نفس عم  یمن باردارم؛ ول دونستیم هلن
من  ییاز آشنا  ی. گاهمیجا نشستوبدل نشد و تا غروب آفتاب همونرد نمونیب یحرف چیه گهی. دآوردمیسردرنم

. کامالً مطمئن شده بودم که دادمیم لشیو تحو کردمیدرست م ینیدروغ یو من ماجراها دیپرسیو همسرم م
 .ستین شناسمیکه من م  یهمون هلن هلن، نیا

 .. کارت دارمای. هلن! تو با من بمیرو گذروند یادی! وقت زگهیخب د -

 :گفت  تایبه من و ر رو

 .نمیبیشام م زیشما رو سر م -

 :گفتم  یبا لحن مطمئن تایسمت قصر رفت، هلن هم به دنبالش. رو به ربعد بلند شد و به و

 ی، کس. حواست رو جمع کنمیسفر آماده بش یبرا دیرو جمع کن. با ازتیو مورد ن یامشب لوازم ضرور  نیهم -
 .موضوع باخبر بشه نیاز ا  دینبا

 :دیبا تعجب پرس تایر

 م؟یکجا بر  میخوایچرا؟ م -

فرداشب فرار نکنه. پس ریوپات گدست یرو بردار. لباس مناسب بردار تا تو یضرور یزای. فقط چگمیبهت م -
 .میکنیم

و ملکه  رفتیسمت هلن و اون ملکه کشوندم. هلن جلوتر مگفت. نگاهم رو به  یادهنش رو قورت داد و باشه بزاق
 .رو شده بود گهید یزدم. باز یشخندیهم پشت سرش. ن

*** 

 :مطمئن بشم. در همون حال گفتم بودنشیدقت به راهرو نگاه کردم تا از خال با

 !موندنمون خطرناکه نجای. امیبمون نجایا  دینبا گهید -

 :دیو پرس دییمن قرار گرفته بود، اطراف رو پا یهانگاه ریکه تحت تأث  انیرا

 شد؟ یپس چ ؟یریشده؟ مگه قرار نبود انتقام خون پدرومادر من رو بگ یچرا؟ مگه چ -
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که اعتمادش رو   ی. با لحنزدیداخل سالن برق م یهانور مشعل ریشدم. صورتش ز رهیهاش خبه چشم میمستق
 :جلب کنه گفتم

مدت کنارم  نیتر بود و تو تمام ازرنگ کردمیکه فکر م  یزیمتأسفانه جادوگر از چ یحرفم هستم؛ ول ینوز هم روه -
 .و من متوجه نشدم کردیوآمد مداشت رفت

 :دیبمش پرس یکرد و با صدا  یاخم

 ؟یزنیحرف م یدار یاز چ  ه؟یمنظورت چ -

 :چشم ازش بردارم گفتم نکهیشدم و بدون ا رهیخ شد،یپله ختم مکه به راه  ییبه راهرو دوباره

سفر دور و دراز الزمه بردار.  هی یبرا یکنیرو که فکر م یلیبدم. فقط وسا حیبهت توض تونمیوقتمون کمه. نم -
 .میکنیفرداشب فرار مپس

 یول گفتم؛یم مونیبه سا دیزمزمه کردم و ازش فاصله گرفتم. حاال با یاگفت. خوبه  یاآروم باشه  یلیخ انیرا
 هلن همون جادوگره؟ گفتمیبهش م دیچطور با ؟یچطور

هم  انینرفته بودم و احتماالً را رونیبرخورد کردم. من هنوز از راهرو ب یفرستادم که به کس رونیرو کالفه ب نفسم
 .دهیهست ما رو د یاونجا بود. پس هرک

 .روم نگاهم رنگ باختشخص روبه دنیو با وحشت سرم رو بلند کردم که با د دهیترس

که   ییهاو به پشت سرم چشم دوخت. مثل بچه دیبه من کرد و بعد نگاهش رو باال کش یبا اخم نگاه مونیرا
نفس  انیرا یخال یجا دنینگاه کردم. با د انیرا یمچش رو گرفته باشن با هول و استرس به عقب برگشتم و به جا

بگذرم که مچ  مونیو خواستم از کنار را نره راههیتا به ب رمینگاهم رو بگ یوکردم جل  یزور سع. بهدمیکش  یراحت
به عقب پرت شدم و هراسون نگاهش  شییهویحرکت  نیخاطر ادستم رو گرفت. من که با شتاب قدم برداشتم، به

. نگاهم افتاده بود  شیشونیپ یاز موهاش رو  کهیرو باال داده بود و چند ت اهشیس دستهیصاف و  یکردم. موها
 رنگاهیس یلهیبلندش احاطه شده بود و ت یهاکه با مژه  شدهینسبتًا کش یهاچشمو به  دمیکش  ترنییرو پا
 :دیکرده بود پرس  نیّ که ابروهاش رو باهاش مز  یشدم. با همون اخم رهیهاش رو قاب گرفته بود، خچشم

 ؟یکنیم کاریچ نجایوقت شب ا نیا -

و  دیکوبیم منهیبگم. قلبم مدام خودش رو به سـ*ـ یچ دونستمیهول شده بودم که نم دنشیاز د  قدراون
. ستبهیغر  هی ست،یکارل ن  ستادهیروت اکه روبه  یمن! مرد یدهیدقلب رنج ری. آروم بگادیب رونیب خواستیم

 .کنم  دایآروم باش و صبر کن تا صاحبت رو پ

 ؟یجوابم رو بد یخواینم -

که بر اثر نور مشعل   وارید یرو یهابه پولک رهی. خدمیکردم و نگاهم رو ازش دزد  سیخ یونم کمرو با زب لبم
 :گفتم  دنیدرخشیم

 .من فقط اومده بودم قدم بزنم -
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 :دیپرس یداد و با لحن شکاک صیراحت تشخ یلیرو خ یبزرگ نیبه ا دروغ

 وقت شب؟ اون هم داخل قصر؟ نیا -

 :شده بودم، با لکنت و گرفته گفتم ریاز حضورش تو سالن غافلگ  داً یکه شد  من

 .رونیاز قصر برم ب  تونستمیوقت شب نم نیزدن... و خب ا... شبا عادت دارم به قدمیعنیآ... آره. آخه من...  -

 ؟یکنیچرا به من نگاه نم -

لبم رو رها کردم  ؟یبه پست من بخور وقت شب تو نیا  دی. آخه چرا بادمیرو ندادم و لبم رو به دندون کش جوابش
 :گفت  یو دستور یجد ییبار با صدا نیکه ا

 !به من نگاه کن -

 یسمت خودش چرخوند. نور مشعل کمصورتم گذاشت و به ینموند تا به حرفش عمل کنم، دستش رو رو منتظر
 .کردیکرده بود، بهم نگاه م  شیو خواستن بایز یلیکه خ  یبا اخم مونیصورتم رو روشن کرده بود و را

گلوم نشسته بود،   یکه تو  یهم فشار دادم و به بغض یو پر از اشک شد. لبم رو محکم رو دیهام لرزچشم مردمک
هم موفق  یلیداشتم لرزش بدنم رو پنهون کنم؛ اما خ یو سع دمیکشیم قیعم  یهااجازه ندادم آزاد بشه. نفس

 :دینبودم؛ چون پرس

 ؟یاز چ  ؟یدیترس ؟یلرزیم یچ یبرا -

 تونستمینم گهید رفتمیم نجایتا حرف بزنم. من اگه از ا شدینگاهش کردم. انگار الل شده بودم و لبم باز نم فقط
 ینه! اگه حرف یرو بگم؟ ول یچبهش همه تونمیبرم؟ قابل اعتماده؟ م دیبا یعنی. نمیکارله بب  هیرو که شب یکس

 .رو شکست نمونیب سکوت. دوباره دهیو به جادوگر خبر م رهیبهش بزنم حتمًا م

 ؟یترسیاز من م  ؟یزنیچرا حرف نم -

 یداربغض یبا صدا د،یچک نییکه از چشمم پا  یاول  یمقاومتم شکست و سرم رو تندتند تکون دادم. قطره سد
 :گفتم

 .ترسمیآره، آره، از تو م -

 .قبل رو نداشت تیّ جد گهیشل شد. صداش د رنگ تعجب گرفت و دستش از دور مچم هاشچشم

 چرا؟ ؟یترسیم -

 :زدم ادیکه بلند شده بود فر  ییصدا با

 ؟یدیمند بشم. فهمعشقم به تو عالقه  یجابه ترسمیبـ*ـغلت کنم. م ترسمیم -
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رش رد شدم سرعت از کناو دستم رو با شدت از دور دستش آزاد کردم. به دمیصدام نال یموندهرو با ته یدیفهم
. ومدیرفتم. دنبالم ن نییها پاو از پله دمیبا تمام قوا دو کردمیم هیگر  کهیدستم گرفتم. درحال یو دامن لباسم رو تو

 .ممکن بود برگردم و جوابش رو بدم کردیصدام هم نکرد و من واقعًا ممنونش بودم. اگه صدام م یحت

. با پشت دستم صورتم رو پاک کردم و با دست دیپراکنده شد و به گوش خودم رس طیمح یهقم توهق یصدا
 یوتوک توکه تک  ییهامهیکنم. ند  یاون خال  یرو رو میتر چنگ زدم تا حرص و دلخوردامن لباسم رو محکم مگهید

شدم. به اتاقم که  نهووید کردنیفکر م گار. انزدنینم یو حرف کردنیبا تعجب نگاهم م دن،یدیها من رو مراهرو
نشستم. کف دوتا  نیزم یبالفاصله در رو باز کردم و وارد اتاق شدم. در رو بستم و همون جا پشت در، رو دم،یرس

 .دیکشیم یاشرورانه یدشمنم نقشه نکهیکردم. غافل از ا  هیاتاق گر  یکیتار یدهنم گذاشتم و تو یدستم رو رو

*** 

 مونیسا

نامه،  یهاتک خطقرار داشت برداشتم و بازش کردم. با خوندن تک زیم یکه رو  یاچند نامه نیرو از ب یبعد ینامه
رفته بودن. نفسم  نیسرزم نیهم از ا هاشونیلیبودن و خ یناراض شونیهم فرو رفت. مردم از زندگ یهام تواخم
برداشتم و بلند  زیم یاز روشمع بود   یرو که حاو یگذاشتم. جام  زیم یفرستادم و نامه رو بستم و رو رونیرو ب

. جام رو خواستیم قیخواب عم هیسمت تخت رفتم تا روش بخوابم. امشب واقعًا خسته بودم و دلم شدم. به
که دورتادور   ییهاسمت در برگشتم. به لطف مشعلباال انداختم و به ییگذاشتم که در اتاق باز شد. ابرو  یعسل  یرو

لبم شکل  یرو دنشیاز د  یقی. لبخند عمنمیبب ستادهیه تو چهارچوب در اهلن رو ک تونستمیم وداتاق روشن ب
ش شونه یبلندش رو رو یآروم وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست. موهازد و آروم یبیفرگرفت. لبخند دل

 .خواب تنش کرده بود یبرا یرها کرده بود و لباس بلند و راحت

 نجا؟یا  یشده که اومد یچ -

 :دیکه گوشم رو نوازش داد پرس  یآروم و دلنواز  یصدا با

 ؟یناراحت نجایاومدم ا  نکهیاز ا -

 .تکون دادم نیرو به طرف سرم

 .شمیپ یایاصالً! فقط تا حاال سابقه نداشته که شب ب  زم،ینه عز -

 :کرد و گفت  یاخم

 .کنهیم تمیناراحتم. اذ ارانایاز ت -

 :دمیا حرص پرسکردم و ب  یاخم  ارانایاسم ت  دنیشن با

 !کرده تا حسابش رو بذارم کف دستش  کاریکرده؟ بگو چ  کارتیچ -
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سمتش برم که خودش گرفت. کامالً ناراحت و گرفته بود. خواستم به  یرو به باز ششونهیرو یانگشتش موها  با
 دشیو سف ـانیعـر  یچپش انداخت که پاها یپا یراستش رو رو یتخت نشست. پا یسمتم اومد و روآروم بهآروم
 :گرفتم که گفت  شدهیکش  یچشم از پاها یسختو به دمیرفت. آب دهنم رو بلع رونیلباس ب ریاز ز

 .یانتکاریتو هم مثل پدرت خ گهی. بهم مزنهیو با تمسخر باهام حرف م کنهیم تمی. اذگهیش از تو بد مهمه -

 دمینشن گهیحبس کردم و د نهیرو داخل سـ*ـهم مشخص شد. نفسم  انشیعر  ینهیسـ*ـ یخم شد که قفسه یکم
 :گفتم  یا! کنارش نشستم و با لحن متقاعدکنندهگهیم یچ

 !به موقعش یول رسم؛یبه حسابش م -

 :و گفت دیکش  رونیهام بدست ریش گذاشتم که با لجاجت خودش رو از زشونه یرو رو دستم

 !حاال حسابش رو برس نیهم -

 .رو تکون دادم سرم

خبر نداره. االن هم که حتمًا در اتاقش رو  یچیکه از ه  یبکشم وقت یناگهان دی! اون رو باشهیمن! آخه نم زیعز -
 .قفل کرده

هام رو کور کرد و اصالً به بود باال آورد و به دستم داد. عشق و هـ*ـوس چشم یشفاف یماده یرو که حاو یجام
 فکر نکردم که اون جام از کجا اومد؟ نیا

 :گفت  یدلبر با

 !امشب خوش بگذره  میخوایرو بخور. م نیا -

 :که لبش رو به گوشم چسبوند و اغواگرانه گفت  دمیداخل جام رو نوش عیاز ما  یبه لبم چسبوند. مقدار و

 .زنده بمونه دینبا ارانایفرداشب ت یامشب شب توئه؛ ول -

 ...کـ*ـمربند لباسش رو باز کرد و  گفتم که گره  یاباشه وارعیمط

*** 

 (ی)ملور ارانایت

کتابخونه   یسکو و گوشه هی یشده بود، رو یروش حکاک یبیغربیعج  یهاطرح دیکه با رنگ سف  یمشک گلدون
از نقشه   یحتمًا اثر نجایها نگاه کردم. اکتاب  یداخلش گرفتم و به قفسه ومیلیل یهاقرار داشت. نگاهم رو از گل

ها رو رصد هست. آروم قدم برداشتم و جلو رفتم و در همون حال با نگاهم کتاب گهید یهانیاز سرزم  یاطالعات  ای
 دایکه مدنظر من بود پ  یکتاب  یکتابخونه قرار داشت؛ ول  یتو یخیو تار یداستان یهاکردم. انواع و اقسام کتاب

کتابخونه   یاز پنجرهکه    یکاسته شد. نور کم  هیشدم و از شدت نور اول کیکتابخونه نزد  یکم به انتها. کمشدینم
 یقفسه نیآخر  یروشن کرده بود. جلو یاتاق رو کم  یبزرگ گذشته بود و انتها یهاقفسه نیاز ب  ود،ب دهیتاب

 ها رو نگاه کردم. دستم رو دراز کردم و کتابکتاب  نمیزبیر یها. سرم رو بلند کردم و با چشمستادمیکتابخونه ا
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 یکردم. با برداشتن اون کتاب گردوخاک کم  ستر بود لمها بزرگکتاب  یهیرو که نسبت به بق یرنگیاقطور و قهوه
 سیخاطر خاک خم که بهآلودهاشک  یهازدم و با چشم. بهتر که شدم، پلکفتمیبلند شد و باعث شد به سرفه ب

 یبارنیاز آخر  یطوالن یکه مدت  دادیاز خاک روش نشسته بود و نشون م  یاهیشده بود، به جلد کتاب نگاه کردم. ال
 .گذرهیرو برداشته م بکتا  نیا  یکیکه 

به جلدش  یاشدهخشک یهاشهیر ینوشته شده؛ ول یکتاب نبود تا مشخص کنه درمورد چ  یرو یانوشته چیه
رو  آروم راه اومدهها انداختم و آرومقفسه نیب کیبه راه بار یتوجهم رو جلب کرد. نگاه نیبودن و هم دهیچسب

گذاشتم. با نوک   زیم یرو رو تابکتابخونه قرار داشت نشستم و ک  یکه گوشه  یکیکوچ  یصندل یبرگشتم. رو
 نجایمسئول ا یتاسف برا یاز رو  ی. سردمیاز گرد و غبار به انگشتم چسب  یاهیهام، جلد رو لمس کردم که الانگشت

بهم  یبیهام قرار داشتن و حس عجانگشت  ریجلد ز یرو یخشک شده یهاشهیتکون دادم و کتاب رو باز کردم. ر
 .جانیه دیو شا یکاومثل کنج یحس کردن،یمنتقل م

 شتریچشم دوختم. ب زشیر یهاورقشون زدم و با دقت به نوشته اطیقدر کهنه بودن که با احتکاغذ اون  یهاورقه
کتاب برداشتم و با   یدم. دستم رو از رودا هیتک یصندل یو به پشت دمیکش  یاداستان بود. پوف کالفه هیبه  هیشب

وجود  هانیسرزم یدرباره یکتاب  چیواقعًا ه یعنیمن!  یخدا یم به سقف نگاه کردم. واو درمونده دینگاه ناام
حرکت کنم، خواستم کتاب رو ببندم که  خواستمیم کهیکنم؟ از جا بلند شدم و درحال  کاریچ دینداره؟ حاال من با

 .خورد یاچشمم به جمله

و تمام تالشش  کردیرا در شکم حمل م شیهمسرش را از دست داده است، فرزند خو کردیاحساس م  کهیدرحال»
 «.را باطل کند نشیبود که طلسم سرزم نیا

کتاب خم شدم و با دقت نگاهش کردم و آروم شروع به خوندنش   یبرگشتم. رو میقبل یکردم و دوباره سر جا  یاخم
 .کردم

قرار  شانیقدم کیکه درست در   ی. خطرکندیم دیخودش و فرزندش را تهد یچه خطر دانستیهنوز هم نم او»
 «.ببرد غمایجانشان را به  خواستیداشت و م

 .کتاب برگشتم و شروع به خوندنش کردم  یابروم رو باال انداختم. چند صفحه به عقب، ابتدا  یتا هی

 نیسرزم نیافتاده و در ا  یکه چه اتفاق  دانستی. هنوز هم نمدادیگوش مهمراهش   یهاو سرگردان به گفته جیگ»
جوان با تمسخر حرفش را  گفت،یم شیروخودش نبود! هرچه به پسر جوان روبه یای. در دنکندیناشناخته چه م

خودش و در کنار معشوق  نیدر سرزم گریدکه در بُعد زمان سفر کرده و   دانستی. هنوز هم نمکردیم بیتکذ
 .ستیمحبوبش ن

 یگرید زیچچیبود و از ه جی. گکردیناشناخته کامالً احساس غربت م نیسرزم نیآشفته و نگران بود و در ا  قلبش
 «.انیرا یهااز حرف  ی. حتآوردیسردرنم

هاش نوشته شده؟ و شاهزاده نیسرزم نیکتاب درمورد ا  نینکنه ا کنه؟یم کاریکتاب چ  نیاسم اون تو ا  ان؟یرا
 .ش رو خوندموار ادامهتر کردم و آروم و زمزمه یآخه چطور؟ با زبونم لبم رو کم  یول
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چشمانش جان داده  شیبـرده بودند و معشوق محبوبش در پ غمایرا به  تشیشده بود. هو جیکامالً گ  یملور»
بود که  دواریام  یمطمئن نبود؛ ول نکهیکرد. با ا  فیعرت انیرا یو هرچه را که اتفاق افتاده بود برا دیکش  یبود. آه

 «.کمکش کند  انیرا

داستان  نیا  انیپا نمیها رو ورق زدم تا ببتندتند صفحه ،یجیو صدالبته گ جانیکه داستان من بود. با ه  نی... انیا
 ینقطه هی یاز حت  غیررو شدم. دروبه دیو تمام سف یخال یدر کمال تعجب با صفحه یول شه؛یو به کجا ختم م هیچ
که نوشته شده بود،   یاجمله نیکه نوشته داشت برگشتم و به آخر  یاصفحه نیصفحه. دوباره به آخر یرو اهیس

 .چشم دوختم

قرار  شانیقدم کیکه درست در   ی. خطرکندیم دیخودش و فرزندش را تهد یچه خطر دانستیهنوز هم نم او»
 «.ببرد غمایجانشان را به  خواستیداشت و م

کتاب   نیا  یچطور و ک یول ه؟یکتاب واقع  نینشسته؟ اصالً ا نیدر کم یچه خطر ه؟یمنظورش از خطر چ ؟یچ یعنی
 ترجیگ  نیاز ا  گهیدادم. د هیتک یصندل یو مبهمم فقط به کتاب چشم دوختم و به پشت جیرو نوشته؟ با نگاه گ

که   یدر مورد اتفاقات یبتونم سرنخ دی. شامکتاب رو بخون  نیاز اول ا  دی. باگهید ینشدنحل یمعما هی. شدمینم
کتابخونه اکو شد و گوشم رو خراش داد. سرم رو   یتو یبلند غیفکر بودم که ج نیکنم. تو هم  دایافتاده بود پ

 .نبود یباال آوردم و به اطرافم نگاه کردم. کس ضربکی

شد. با دستم کتاب رو بستم و از جا بلند شده  دهیشها کسمت قفسهابروهام نشست و نگاهم به  نیب یرنگکم  اخم
 دایپ تونستمیبود و منبعش رو نم دهیچیپ طیمح یتو یآورسرسام یهاغیها قدم برداشتم. جسمت قفسهو به

از   اد؟یصدا از کجا م نیبودم. پس ا هداخل کتابخونه نبود و من هم تنها شخص داخل کتابخون کسچیکنم. ه
 یول د؛یرسیبه گوش م« ...فهمنیاونا باالخره... م»، «تو... شکست...»مثل  یمات نامفهومکل  هاغیج یالالبه
کتابخونه مطمئن   بودنینگاه به اطراف انداختم تا از خال اطی. با احتگهیداره م یبشنوم که چ یخوببه تونستمینم

 کردیعبور نم  نجایاصالً از ا  یبهتر بگم، تنها اتاق برج قلعه بود و کس ایاتاق برج قلعه و   نیآخر  قاً یقبشم. کتابخونه د
. مطمئنم که منبع صدا ستادمیبود، ا یسنگ واریکه پشتش به د  یبزرگ یرو بشنوه. مقابل قفسه غیج یتا صدا

 چطور ممکنه؟ یول نجاست؛یا

از   یکی ی. دستم رو رودیشن شدیز هم مهنو یشده بود؛ ول لیتبد یاآزاردهنده  یهابه ناله غیج یصدا گهید حاال
ممکنه  یک  یعنی! یسنگ واری. از پشت داومدیدوختم. صدا از اونجا م واریها گذاشتم و نگاه نگرونم رو به دکتاب

افکار بودم که کتاب   نی. تو همدمیکه من شن  یدردناک یهاغیداره با اون ج اجیاونجا باشه؟ حتماً االن به کمک احت
مختلف داخل قفسه فرو  یهاهم در طبقه گهیزمان با اون چند کتاب ددستم به داخل قفسه فرورفت و هم ریز

مثل  ییرو عقب رفتم. قفسه با صدا یها برداشتم و چند قدمکتاب  یاز رو  عیدستم رو سر جانیرفتن. با ترس و ه
تا مطمئن بشم  کردمیکتابخونه نگاه م  یقدر بلند بود که من مدام به وروداز هم فاصله گرفت. صدا اون «کیت»

دهنم قرار بدم تا خاک به  یباعث شد دستم رو رو نیبلند شده بود و هم یادی. گردوخاک زستیاونجا ن  یکس
باعث تپش  نیقرار داره و هم یچ وارید ایپشت اون قفسه  دونستمیهام رو بستم. نمو چشم ارهیدهنم هجوم ن

 یاقهی. چند دقکردمیحس م یخوبلرزش رو به نیو من ا دیلرزیخاطر حرکت قفسه مپام به ریز نیقلبم شده بود. زم
 .هام رو باز کردمچشم اطیکه صدا و لرزش قطع شد، با احت  یرو تو همون حالت موندم و وقت
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 .استفاده کنم  روهامیحمله. دستم رو آماده باش نگه داشته بودم تا اگه الزم شد از ن یبودم، حت یزیهرچ یآماده

غرق در خون شده بود و   دشیافتاد که لباس سف  نیزم یرو یشدهکه کامالً باز شد، نگاهم به جسم مچاله  چشمم
 یها عمالً انجام هر حرکتهم بسته شده بودن و طناببود. دست و پاهاش از پشت به دهیچسب نیموهاش به زم

 .سمتش رفتمبه اطیآروم و با احت  وبه خودم اومدم  که کرد،  یدردناک یرو ازش سلب کرده بودن. با سرفه

اونجا   بودنیبه اطراف انداختم تا از خال ینگاه اطیبا دقت و احت شدم،یکه وارد اتاِق پشت کتابخونه م  طورهمون
اونجا وجود نداشت. پس حتمًا اون   یاگهیافتاده بود، شخص د  نیزم یجز اون دختر که رومطمئن بشم. به

 .دردناک باشه یهانبود که باعث اون ناله جااون  یاگهیشخص د یول شد؛یدختر مربوط م نیدردناک به ا یصداها

 :دمیپرس اطیبا احت گذروندم،یطور که اندام آشناش رو از نظر مکردم و همون  زیو اندامش رو آنال قد

 ؟یهست یتو ک -

 .ستمیسرش با یناله باعث شد قدمم رو تندتر بردارم و باال نیبلند شد. هم فشیضع یتکون خورد و ناله آروم

 جیمقابلم نگاه کردم. گ یبلندش مشخص بود و من با بهت و تعجب به شخص آشنا یموها نیاز ب  یکم  صورتش
 افتاده که من ازش خبر ندارم؟  یچه اتفاق نجایروز افتاده؟ مگه جادوگر نبود؟ ا نیشده بودم. هلن چرا به ا

 :ش گذاشتم و صداش کردمشونه یدستم رو رو اطیتم و با احتنشس کنارش

 !شو داریِهـ... هلن؟ ب -

 :دمیکرد. هول کردم و با ترس پرس  یزیر ینگاهم کرد و ناله یسختهاش رو باز کرد. بهچشم یو کم دیلرز پلکش

 شده؟ حالت خوبه؟ یچ -

ابروش زخم شده بود و خون   یشدم. باال رهیکبودش خ  یصورتش کنار زدم و به گونه یدستم موهاش رو از رو با
بود.  یازش جار  یست. کنار لبش پاره شده بود و خون قرمز و روشنکه کهنه  دادیزخم نشون م یرو یشدهخشک

که نصف شده بود انداختم   واریبه د یهبال رو سرش آورده بود؟ نگا نیا  ی. کدیصورتش چرخ ینگاه هراسونم رو
پرت کردم.  یسمتباز کردم و طناب رو به اطیممکنه؟ دست و پاهاش رو با احت یعنیشدم.  رهیخ و دوباره به هلن

آلود بود. با دستم کمکش شده بود، خون جادیخاطر طناب اکه به  یمچ دستش کامالً آشکار و زخم یرد طناب رو
خاطر کتک بود، رو که به ییهایدلم رو آب کرد. لباسش پاره شده بود و کبود دردناکش یهاکه ناله  نهیکردم بش
 :دمیتأسف تکون دادم و پرس یاز رو  ی. سردیکشیبه رخ م

 ؟یراه بر یتونیم -

 .کرد  یفیضع یناله

 .! فکر نکنم... بتونمیآ -
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تکونش بدم. دستش رو دور گردنم  تونمیراه بره، وگرنه نم دیهم فشار دادم و نفسم رو حبس کردم. با یرو رو لبم
بلند شد. با وحشت اول به صورت هلن که از درد مچاله  غشیج یاز جا بلند شدم که صدا  یآرومانداختم و به

 :همون حال گفتم درشدم و  رهیخ یدر اتاق مخف یشده بود، نگاه کردم و بعد به ورود

 .شنونی! آروم باش! االن صدات رو مسی! هسیه -

 :دینال وارزمزمه

 .ستمی... نم باتوی! درد دا... رم. نمدیببخشـ... ـ -

که   دونمیرو م نیا  یچه خبره؛ ول نجایا  دونمی. نمیراه بر دیبا یول ؛یکه درد دار  دونمی. میراه بر یبتون دیبا -
 .بهت کمک کنم دیاالن با

 یها. نالهدمیکشیون حال هم هلن رو با خودم مسمتش رفتم و در هماتاق انداختم و آروم به  یبه ورود ینگاه
متوجه حضور ما نشه،  کسچیه نکهیا  یبرا یول کنه؛یرو داره تحمل م یادیکه درد ز  دادیو بلندش نشون م ادیز

فرستادم  رونیم رو بشدهنفس حبس ناخواسته م،یرفت رونیکه ب  ی. از اتاق مخفکنهیصداش رو تو گلوش خفه م
بود و من داشتم  ی. کتابخونه خالستیاون اطراف ن  یها رو نگاه کردم تا مطمئن بشم که کسقفسه نیب اطیو با احت

هلن باعث  ی. صدانهیما رو نب یکه کس  یببرم به مکان امن نجایهلن رو از ا دیکه چطور با  کردمیمسئله فکر م نیبه ا
 .بشم رهیها و فکرکردن بردارم و بهش خقفسه دزدنید زشد دست ا

 !... ـه... من کردهـیدو... گر! خودش رو... شبجا -

و با ترس نفسم رو تو  امیباعث شد از بهت حرف هلن درب د،یچیکتابخونه پ  طیکه تو مح  ییهاتق کفشتق یصدا
 زیر یهاو دونه زدیدهنم نبض م یتو ادیباشه؟قلبم از استرس ز تونهیم یک  یعنیمن!  یحبس کنم. خدا نهیسـ*ـ

حتمًا به اون  ؟یاز خدمتکارها باشه، چ  یکی. اگه کردمیحس م کردنیحرکت م میشونیپ یو درشت عرق رو که رو
. فتمیاگه خود جادوگر باشه؟ اگه جادوگر باشه حتمًا تو دردسر م  ایکنم؟   کاریچ دیوقت باو اون دهیجادوگر خبر م

بشم.  روزیو پ ستمیمقابل جادوگر با تونمینم یولنزنه؛  یبه کس یکنم که حرف  یبتونم خدمتکار رو راض دیشا
کفش   یخودت کمکم کن! هلن هم صدا ایمقابله با اون رو ندارم. خدا یبرا یو قدرت کاف روین همخصوصًا االن ک

از گلوش خارج   ییسکوت کرده بود و صدا داد،یکه بدنش رو آزار م  یبا تمام درد نیهم یبود و برا دهیرو شن
 کردمی. بدنم سست شده بود و حس مدیلرزیو م زدیدو مهام از شدت ترس دو. مردمک چشمشدینم

 یخودم رو رو یسختکه به  دیلرزیقدر ماصالً تکونشون بدم. پاهام اون  تونمیبسته و نم خیبدنم  یهاچهیماه
 یرو حسمیب یو با پاها نتونستم هم وزن خودم و هم وزن هلن رو تحمل کنم گهید یپاهام نگه داشته بودم؛ ول

زانو زد و از  نیزم یرو یناگهان یلیکار من خ  نیبا ا نم،یبش نیزم یرو خوامیم دونستینشستم. هلن که نم نیزم
که از ترس گشاد شده بود به صورت هلن   ییها. با چشمدیچیکتابخونه پ  یگفت که صدا تو  یدرد آخ بلند یرو

. لبش رو دندون گرفته بود و با اون صورت کردیداشت نگاهم م یمملو از شرمندگ ییهانگاه کردم که با چشم
 یناشناس ی. اون آخ ناخواسته بود؛ ولکردیکه گود افتاده بودن نگاهم م  ییهاو چشم زدیم یکه به زرد  شدهیرنگپر

که حاال   یکفش  یاز صدا  ستمتونیرو م نیبود. ا ستادهیجا ا هیبود و  دهیصدا رو شن زدیکه داخل کتابخونه قدم م
لرزونش پر از خراش و  یها. انگشتفتلرزونش دستم رو گر  یهابدم. هلن با دست صیقطع شده بود تشخ

کتابخونه   یبه آشوب دلم چنگ زد. انتها شتریکه از پوستشون به دستم منتقل شد، ب  ییخون بودن. سرما یهالکه
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ها قرار باالتر از قفسه یکه کم  یاشهیش شکلرهیدا یکه از پنجره  یدکنور ان یفرو رفته بود؛ ول یکیتار یتو باً یتقر
 یشده بود، هنوز هم تو جادیها اقفسه ییجاخاطر جابهکه به  یخاک ی. بوکردیما رو آشکار م فیداشت، جسم نح

و نگاهش کنم. اون هم  امیهلن باعث شد به خودم ب یها. فشار انگشتدادیرو قلقلک م مینیو ب دیچرخیهوا م
بدم.  صیشده بود تشخ تردهیپراز لرزش دستش و صورتش که رنگ  تونستمیرو م نیبود. ا دهیمثل من ترس
 یبدم اتفاق نانیتا بهش اطم دمیبه روش پاش یدستش گذاشتم و لبخند پر از استرس یرو یآرومدستم رو به

 تونستمیم نشونیکم ب  یها چرخوندم. از فاصلهمت قفسهسمطمئن نبودم. سرم رو به ادی. گرچه خودم زافتهینم
که   شدیم نیسرش مانع از ا یزنه و پشتش به منه. شنل رو هک  دادی. دامن لباسش نشون منمیاون شخص رو بب

نگاه من  ررسیو بعد حرکت کرد. از ت ستادیجا اهمون یاهیببرم. چندثان یپ تشیو به هو نمیبتونم صورتش رو بب
 نیب یجونم نشسته بود، با ترس به ورود یکه تو  یکه محو شد، آشوب دلم رو صدبرابر کرد. با همون اضطراب

و تو دلم آرزو  دیمانندش به گوشم رسناله ی. صدادیبه من چسب شتریخورد و ب یشدم. هلن تکون رهیخ اهقفسه
قدر و لرزش دستم اون دیلرزیم وارکیستریبدنم ه باشه. دهیناله رو نشن نیاون زن ناشناس ا  کاشیکردم که ا

استفاده کنم. قامت   وارید یتو یهاو سنگ استفاده کنم و از خاک  میافزاراز قدرت خاک  تونستمیبود که نم ادیز
 :دمیشد، بدنم وا رفت و نال انیها نماقفسه یراهرو یپوش که در ابتدااون زن شنل

. قلبم همچنان با شتاب نمیروشدنم با اون زن رو نبروبه یانداختم تا حداقل لحظه  نییکرد!سرم رو پا  دامونیپ -
چرا؟  یول دم؛یفهم کنواختشیو  دارتمیر یهارو از نفس نی. هلن آروم بود. ادیکوبیم منهیخودش رو به سـ*ـ

 ده؟ینشون نم یواکنش چیآرومه و ه  قدرنیاون ا  م،یکه تو دردسر افتاد  یچرا وقت

 .جا رو دنبالت گشتم! من همهایت -

نگاه کردم و نفسم  شیسؤال یهاکه گوشم رو نوازش داد، سرم رو باال گرفتم و به چشم  ییآشنا  تینهایب یصدا با
نگاهش  تایداشتم. ر ازیآرامش ن  یفرستادم. بدنم کامالً از ترس سست شده بود و به کم رونیراحت ب الیرو با خ

 :دیو پرس دیکش  یندبل نیه تشیوضع دنیه داشت. با دهلن نگ یرو از من گرفت و رو

 .گرفتیاالن سالم بود و داشت سراغ تو رو ازم م  نکهیواسش افتاده؟ ا یچه اتفاق -

زدم و  ی. پوزخندگشتینگاه کردم. پس جادوگر داشت دنبال من م یکردم و به صورت هلن واقع  یرنگکم  اخم
بلند شدم و به هلن هم کمک کردم تا از جا بلند بشه. در همون  کردم،یم رو جمع مرفتهازدست  یقوا کهیدرحال

 :حال گفتم

 !هیهلن واقع نیا -

 :نشه گفتم جیگ  نکهیا  یمن و هلن به گردش دراومد. برا نیکه تعجب کرده بود، نگاهش ب  تایر

هلن کرده و  هیرو شبش داده. بعد خودش فطرت هلن رو گرفته و شکنجهبدون که اون زن پست قدرنیفقط هم -
 یلهیخودش کرده تا ما متوجه ح هیرو هم شب گهینفر د هی. فکر کنم میدار یاشده تا بفهمه چه نقشه کیبه ما نزد

 .دارممن بار  دونهیم یکه هلن واقع  دونستیاما اون نم  م؛ینش فشیکث

خودش رو به ما  یکوتاه  یهاتکون داد. با گام دنیفهم یبه نشونه یسر یبود؛ ول جیهنوز هم گ نکهیبا ا تایر
 :دمیپرس میرفتیسمت در کتابخونه مبه کهیهلن رو گرفت و بهش کمک کرد. درحال یرسوند و بازو
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 نکرد؟ بتیجادوگر تعق نجایا  یومدیم یداشت یوقت -

 :کرد و با اشاره به شنلش گفت  یاخندهتک

 !اومدم  نیبا ا -

 :دمیپرس یلحن سؤالو با  ستادمیحرکت ا از

 ؟یگیم یدار یچ ؟یبا شنل اومد -

 :رو تکون داد و درهمون حال که لبخند به لب داشت گفت سرش

تنم  ینشم. اگه رو دهیقصر نقل مکان کنم و د یتو تونمیم نیگذاشته. با ا  ادگاریشنل مادرمه که برام به  نیا -
 .شمیم یباشه، نامرئ

 :زدم و گفتم یحرف لبخند نیا  دنیشن با

 .بشه دهید دیهلن نبا ؟یما رو هم انتقال بد یتونیم -

 :رو تکون داد و گفت سرش

 ؟یکرد  دایرو پ یگشتیکه دنبالش م  یا. نقشهتونمیآره م -

 دادمیدستم رو چندبار تکون م کهیکرده بودم، افتادم و درحال  دایکه پ  یبیغربیکتاب عج  ادیسؤال تازه  نیا  با
 :گفتم

 .کردم  دایپ تربیعج  زیچ هی ینه؛ ول -

بار کتاب رو روش قرار داده  نیکه آخر  یزیسمت ماز اون مواظبت کنه و به  تایرو گفتم و هلن رو رها کردم تا ر نیا
و  تایسمت اون دوتا رفتم. ربه کتابخونه انداختم و به یزدم و برداشتمش. نگاه یلبخند دنشیبودم، رفتم. با د

 :گفتم  رسنبپ یسؤال نکهیبه کتاب انداختن و قبل از ا یهلن نگاه

 .دمیم حیبعدًا بهتون توض -

به  بای. تقرمیستیبا ترکیشنل رو از دور گردنش باز کرد و ازمون خواست تا نزد تایتکون دادن. ر یدوتاشون سر هر
 :سرمون انداخت و گفت یو اون هم شنل رو رو میدیهم چسب

 .ارانایبه اتاق ت میهمگان را. بر کندیشب پنهان م یکیتار ان،یو ماه نما شودیپنهان م دیخورش -

 یکیتار یبزرگ بود که اطرافمون رو گرفته بود و تو یچون شنل به قدر فته؛یداره م یچه اتفاق دونستمینم اصالً 
که دوباره   دیهم طول نکش هیچندثان یحس حت نیبودن کردم. ااحساس معلق  یا. لحظهدمیدیرو نم ییجا چیه

تخت  یهلن رو رو تایکردم. با کمک ر  اهشنل رو برداشت و من به اتاقم نگ تای. رمیهست نیزم یحس کردم رو
 زیم یرو که رو یسفر آماده کرده بودم گذاشتم و بعد پارچ آب یکه برا  یفیک  یرو تو زیخوابوندم و کتاب اسرارآم

 رهیزرد هلن خ یتخت نشستم و به چهره یدادم. لبه تایسمت تخت رفتم و پارچ رو به دست ربود برداشتم. به
 .کردنیم ییموهاش خودنما یالبهعرق ال  یهاشدم. دونه



 

 
118 

هاش . چشمشدیهم از گلوش خارج م یمانندناله یهمراه با نفسش صدا یو هرازچندگاه دیکشینفس م تندتند
 :گفتم  تای. رو به رکشهیاز شدت درد بسته بودن و مشخص بود که چقدر درد م

 .طور نگهدار و اصالً تکونش ندهپارچ آب رو همون -

آب رو   یمانندپارچ گرفتم و با حرکات موج یو دستم رو باال دمیکش  یقیگفت. نفس عم  یاتکون داد و باشه یسر
ر بود با نیاول  نیبه عقب برداشت. ا یو قدم دیکش  یبلند نیکارم ه  نیا  دنیبا د تای. ردمیکش  رونیاز داخل پارچ ب

سمت هلن زدم و به یبخشنانیکرد. لبخند اطمیبه ترس نگاهم م ختهیآم  یو با نگاه دیدیکه قدرت من رو م
 :زمزمه کردم دادم،یتنش حرکت م یرو کهیبدنش گذاشتم و درحال یبرگشتم. دستم رو رو

 .رو نجات بدم یکیآب رو به کمکم بفرست تا بتونم جون   بخشاتیح یروهای! نایخدا -

. کارم که تموم شد، با دستمال شدیم دیناپد تیتر و درنهارنگرنگ و کمبود، اون زخم کم یهر زخم یرو دستم
. کردیحالش بهتر بود و با لبخند نگاهم م یشدم. حاال کم رهیش خصورت هلن رو پاک کردم و به چهره یسیخ
 :گفت  یآرومبه

 !من یبانو نیممنونم که جونم رو نجات داد -

 .نگاه دانلود ساخته و منتشر شده است تیکتاب در سا  نیا

www.negahdl.com 

 :زدم یلبخند

که خدا بهم داده استفاده کنم و نجاتت   ییرویمن بود که از ن یفهیوظ نیو ا یخطر افتاد یخاطر من توتو به  -
 ؟یبدم. االن درد ندار

 !وجود نداشته یدرد چینه، کامالً خوبم. انگار از اول ه -

بهش درمورد  دی. باکردیگرانه نگاهم مگذاشته بود و پرسش  زیم یبرگشتم. پارچ رو رو تایسمت رگفتم و به  یاخوبه
 .دادمیم حیتوض روهامین

 .دمیم حیاول بذار لباس هلن رو عوض کنم. بعد برات توض  یبدم؛ ول حیرو بهت توض ییزایچ هی دیبا دونمیم -

سمت کمد رفتم و شد. به رهینشست و بهم خ یصندل یو در سکوت، سرش رو تکون داد و رو یحرف چیه بدون
 .بازش کردم

سمتش سمت هلن رفتم و لباس رو بهو در کمد رو بستم. به دمیکش  رونیها بلباس نیرو از ب یرنگیصورت لباس
 .گرفتم

 .ست و بدنت مشخصهرو بپوش. لباست پاره نیا -

سمت گرد کردم و به. عقبدیکش  رونیلباسش گرفت و اون رو از تنش ب یگفت. از گوشه  یاهشد و باش زیخمین
 .روش نشستمروبه یصندل یرفتم و رو تایر
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قرار داده  نمیمن و سرزم یرو رو ی. جادوگر طلسملوسمیتاراگاس یخب فکر کنم قبالً بهت گفته بودم که من ملکه -
 نکهیرو از دست دادم. بعد از ا روهامیمنتقل شدم و ن یزمان یدوره نیه اکه مردمم آواره شدن و من خودم هم ب

 یرویکم خودشون رو نشون دادن. تو االن نمن هم کم یروهایکردم و بهشون کمک رسوندم، ن  دایمردمم رو پ
هستن کنترل کنم.  عتیطب یرو که چهار عنصر اصل شیآب، باد، خاک و آت  تونمی. من میدیمن رو د یافزارآب

 .منه یموهبت از جانب خداوند بزرگ برا هیهم  نیرو کنترل کنم که ا اهانیگ  تونمیم نایبر اعالوه

 !ستین یاصالً باورکردن  ه؟یجورنیا  یک  گهید ؟یا رو کنترل کنکل عنصر  یتونیتو م یعنی -

 نکهید و لباس نو رو به تن داشت. بدون اتخت نشسته بو یلبه یانداختم. رو  یهام به هلن نگاهچشم یگوشه  از
 :گفتم  رمینگاهم رو ازش بگ

 یسلطنت یقبل از من که جزء خاندانا یهاقدرت رو داشتم؛ فکر کنم نسل نی. تو زمان خودم که فقط من ادونمینم -
 .قدرت رو داشتن نیبودن هم ا

. انگار کامالً دمیزمان با بلندشدنش نگاهم رو باال کشبار نگاهم رو از هلن گرفتم و هم نیگفت و بلند شد. ا  یآهان
 :گفت  یقانع شده بود که با لبخند

 .مفرداشب آماده یرو جمع کردم. برا لمیمن وسا -

 :گفتم  ی. سرم رو تکون دادم و جدستادمیا  زیجا بلند شدم و پشت م از

که ما   فهمهیهلن، م یخال یجا دنی. فکر کنم جادوگر با دمیفرار کن نجاینه! آماده باش که هر زمان الزم شد از ا -
 یکدوممون قو  چیچون ه م؛یخوریسراغمون. اگه بهمون حمله کنه حتمًا شکست م ادیو م میبرد یش پبه نقشه

 .هم بگو انیرو به را نی. امیستین

 .دمیم حیرو توض یچو بهش همه انیرا شیپ رمیم نجایباشه. از ا -

 :و با هول گفتم عیگذاشته بود چنگ زد برداره که سر  زیم یرو که رو شنلش

 .هلن از اون استفاده کنم کردنیالزم باشه واسه مخف  دیاون نه! اون رو بذار بمونه. شا -

 یبار من بودم که چنگ انداختم و شنل رو از رو نیبرداشت. ا رنگاهیشنل س یگفت و دستش رو از رو  یاباشه
 .برداشتم زیم

من  یهاحرف انیداد که حتماً به را نانیبهم اطم تایکنم. ر  یهلن رو مخف دیبخواد وارد اتاق بشه؛ با یهلن قالب اگه
 .رفت رونیو بعد از اتاق ب گهیرو م

 یانداختم: طناب، سکه، چاقو، پارچه، داروهابه لوازم داخلش   یسفر رفتم و بازش کردم. نگاه یکوله  سمتبه
 .دارم ازیصداکردن آذرخش ن یکه برا  یغذا و سوت  یلباس مناسب، کم ز،یکتاب اسرارآم  ،یاهیگ

 موند؛یدست اون م دینبا یول کرد؛یم کاریاون چ  شیسوت پ نیا  دونمیگرفته بودمش. اصالً نم  مونیاز سا  قبالً 
 .چون به اون تعلق نداشت
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 :جا بلند شدم و شنل رو به هلن دادم و گفتم از

 .شهیاز حضور تو مطلع نم  یکس  یطورنی. ایبش یخودت بکش تا نامرئ یرو رو نیتخت دراز بکش، ا یرو -

 :دیسمت کمد رفتم. پرسرو تکون داد و شنل رو گرفت. به سرش

 د؟یکنیرها م نجایرو ا ما ای امیمن هم م ؟یمن چ اد؟یهم باهاتون م مونی... ساـیاممم... سا -

 :گفتم  گذروندمیها رو از نظر ملباس کهیدرحال

دارم. حاال هم بهتره  ازیتون نمن به همه کنم؟یو فرار م ذارمیتنها م نجایمن شما رو ا یباعث شده که فکر کن یچ -
مونده که با استراحت برطرف  یبدنت باق یاز زخم تو  یکم  یلیچون ظاهر زخمات خوب شده و اثر خ ؛یاستراحت کن

 .شهیم

بهش انداختم. بهتره  یآوردم و نگاه  رونیرزم بود ب یبرا شتریرو که ب یردوبدل نشد. بلوز بلند نمونیب یحرف گهید
و اون موقع اصالً دوست ندارم که دامن لباس،  میباشه فرار کن ازیرو بپوشم و آماده باشم. ممکنه هرلحظه ن نیا

 .کنم  یکنه و نتونم کاروپام رو قفل  دست

 ریشده بود و من در تمام مدت درگ کیشدم. هوا تار رهیخ رونیاتاق به ب  یگذاشتم. از پنجره  زیم یرو رو لباس
 .سفر بودم یکارها

رو  فیو چندبار لوازم ک نیچند نیهم یبرا م؛یفتیرو فراموش کنم و اون موقع به دردسر ب یالهیوس دمیترسیم
 .چک کردم

 فیک  عیسر یلیبه در اتاق خورد. خ یاکه تقه  ارمشیب رونیب فیافتاد. خواستم از تو ک  زیبه کتاب اسرارآم نگاهم
 .کردم  شیتخت مخف ریرو بستم و ز

 :و گفتم دمیکش  یاشده بود. نفس آسوده یبه هلن انداختم که با استفاده از شنل نامرئ ینگاه

 .تو ایب -

تخت بلند  ی. از لبههلن کرده بود، وارد اتاق شد هیگم جادوگر که خودش رو شببهتر ب ای یباز شد و هلن قالب در
 :دمیشدم و پرس

 ؟یکنیم کاریچ نجایافتاده؟ ا  یاتفاق -

 :کرد و گفت  کیخودش رو بهم نزد یبلند یهااحترام خم کرد و با گام  یسرش رو به نشونه یاکراه کم  با

 .یبه سالن غذاخور میبر دیوقت شامه. با -

و خشمم فوران کرده بود. چطور به خودش جرئت داده بود که  دمیلرزیرفتار کنم؛ اما از درون م یکردم عاد  یسع
 اره؟یهلن رو بدزده و اون بال رو سرش ب

ارل هنوزم که هنوزه نتونستم مرگ ک ره؟یرو ازش بگ زمیکارل عز  یتونست مردمم رو به اون روز بندازه و زندگ چطور
 شم؛یم داریاز خواب ب  یزودکابوسه و من به  هیاتفاقات فقط   نیا  یکه همه  کنمیفکر م نیرو هضم کنم. مدام به ا
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که نبود   یتلخ تی! واقعتهیواقع هانیا  یکه همه  شمیم ناز قبل مطمئ  شتریب دهیرخ م یاگهید یفاجعه یوقت یول
 .شهیم ادآوریکارل رو برام 

داشتم؛ مثل  یبینگاه کردم. حس عج کردیداشت براندازم م رنگشیمشک یچالهاهیس مرموزش که یهاچشم به
 !کشهیافکارم سرک م  یداره تو یکس  نکهیا

و  کردمیم کاریکردم که اگه هلن رو نداشتم چ  نیاز ذهنم به خودم اومدم و ذهنم رو مشغول ا  یردشدن فکر با
 !اون تنها فرد مورد اعتماد منه

ذهنم رو بخونه!  تونستیزدم. پس م یشخندیلبش نشست. تو دلم ن یاز شرارت داشت رو  یاهیماکه ته  یلبخند
 .م لو برهبردم و نقشه یپ تشیبه بعد حواسم رو جمع کنم؛ چون هر آن ممکنه بفهمه به هو نیاز ا  دیبا

 :گفتم  یطوالن قیاز دقا  بعد

 !امشب چه زود شام آماده شده -

 یهاافتاده بود. با انگشت  شیشونیپ یو لـَخت رو کیبسته بود و چند تار کوچ یاسبسرش دم یرو باال موهاش
 :اون رو پشت گوش فرستاد و گفت  شدهیکش

 .که شام امشب زودتر از حد معمول آماده شده  دونمیندارم. فقط م بارهنیدرا یمن هم اطالع -

و در رو پشت سرمون  میرفت رونیسمت در رفتم. جادوگر خودش رو به من رسوند و باهم از اتاق بگفتم و به  یآهان
 .بست

بسته شدن در اومد. با تعجب به عقب  یاز اتاق دور نشده بودم که صدا  ادیرفتم. ز شیقدم برداشتم و پ آرومآروم
 :دمیدر بود پرس یرو مرهینگاه خ کهیبرگشتم و درحال

 رفت تو اتاق؟ یبود؟ کس یچ یصدا -

به عقب  شیکار ناگهان  نیخاطر اسمت اتاق حرکت کردم که بازوم رو گرفت. بهاز جانبش نشدم و به  یجواب منتظر
 .نگاهش کردم زشدهیر یهاشدم و با چشم دهیکش

 .نیشد یاالتی. حتمًا خدمینشن ییمن صدا -

 :گفتم  کردمیهاش آزاد مداشتم دستم رو از حصار انگشت کهینشست و درحال میشونیپ یرو یرنگکم  اخم

 !دارم و امکان نداره که اشتباه کنم. صدا از اونجا اومد، از اتاق من یزیت یهلن، من گوشا -

من مطمئنم که صدا از اونجا  یاون طبقه قرار داشت؛ ول  یتو یمتعدد یهابا دستم در اتاق رو نشون دادم. اتاق و
 .وارد اتاقم شد یبفهمم ک دیاومد. با

شک و  یکه نشونه  یآروم و با اخمنزد تا من رو به خودش مشکوک نکنه. آروم یُمصرّم حرف یلیخ دیکه د  جادوگر
 .سمت اتاق رفتمبود به یکنجکاو
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به صورت جادوگر انداختم که به نظر مضطرب  یفشارش دادم. نگاه نییگذاشتم و به پا  رهیدستگ یرو رو دستم
 .. در رو ُهل دادم و بازش کردمومدایم

 شکلیبه اتاق مربع یباز نشه. با همون اخم نگاه کل ادیتا در ز ستادمیجا وارو با دستم نگه داشتم و همون در
 !یآشفتگ  گونهچیخودش بود؛ بدون ه یمرتب و سر جا زیچانداختم. همه

اتاق نگاه کردم.   یگهید یباز کردم و به گوشه شتریب ی. در رو کمنمشیبب تونستمیبود و نم یهمچنان نامرئ هلن
 .اومدم  رونیدر رو بستم و از اتاق ب ستیداخل اتاق ن یمطمئن شدم کس یوقت

رو که با کمک رژ براق شده بود به  رنگشیصورت یهالب دم،یرو داخل اتاق ند یبود من کس دهیکه فهم  جادوگر
 :لبخند کش داد و گفت ینشونه

 .نی. حتمًا دچار اشتباه شددمینشن ییگفتم من صدا  نیدید -

 :تکون دادم و حرکت کردم. اون هم به دنبال من اومد. گفتم یسر

 .یاعتماد کن  یبه کس ای یباورش کن دینبا ،یو حس نکرد یدینشن ،یدیخودت ند یرو با چشما یزیچ یتا وقت -

 میدیکه رس  ی. به سالن غذاخوردیم بود پوزخندم رو ندزدم؛ اما چون جادوگر پشت سر  یرو گفتم و پوزخند محو نیا
 !نفر هیجز شام حاضر بودن؛ همه به زیهمه سر م

 !کردمیحواسم رو جمع م شتریب کاشی... اکاشیا  ینفر که اصالً به بود و نبودش توجه نکردم؛ ول هی

*** 

 یاشهیو سقف ش دیدرخشینور مشعل م رینموندم و تنها به اتاق برگشتم. راهرو ز یمنتظر کس گهیاز شام د  بعد
 .دادینشون م یخوبمن رو به ریراهرو تصو

 !برهیخوابم م دهیتخت دراز بکشم، به سه نرس یاگه رو  کنمیم که فکر مقدر خستهبود. اون ییپرماجرا روز

مهتاب که از پنجره به داخل فرورفته بود و فقط نور  یکیتار یاتاق رو ُهل دادم و وارد اتاق شدم. اتاق کامالً تو  در
 .بود، تخت خوابم رو روشن کرده بود دهیتاب

نداد.  یجواب ی. چندبار اسم هلن رو صدا زدم؛ ولدمیتخت دراز کش یسمت تخت حرکت کردم و روبه یخستگ با
 .فکر کنم خواب بود

 .هم افتادن یهام روبه تن و بدنم هجوم آورد و پلک یرو بستم. خستگ هامچشم

*** 

 !یبخواب دیبلند شو. تو نبا ایت -

 یمهربونش که تو یزدم و به چهره یشده بود. لبخند محو رهیبهم خ یباز کردم. کارل با نگران یرو کم هامپلک
 :گفتم  یداریخواب و ب نیشدم. ب رهیفرورفته بود خ یاز روشن  یاهاله
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 ...یازنده دونستمیش خوابه! مهمه دونستمیم -

 .با اضطراب تکونم داد کارل

 !مون رو سالم نگهدار! خودت رو، بچهیریبم دی. االن نباستی. االن وقتش نایشو ت داریب -

*** 

 .شد دهیسرم کوب یمثل پتک تو یشد و حرف کیجا ناگهان تارهمه یداریخواب و ب نیب

 !مون رو سالم نگهدار! خودت رو، بچهیریبم دیاالن نبا -

فروکردن خنجر  یبود و آماده ستادهیسرم ا یکه باال  یشدم. به مرد اریهام رو زد هشر که چشمخنج یغهیت برق
 .شدم رهیبود خ منهیسـ*ـ یداخل قفسه

هام رو زد، به خودم اومدم و دستش . برق خنجر که چشمنمشیبب تونستمیفرورفته بود و نم یکیتار یتو شچهره
 .فروکردن خنجر باال بـرده بود گرفتم یرو که برا

که   یمرد کجا و من یرو نداشتم که در مقابلش مقاومت کنم. قدرت بدن نیشده بودم و قدرت ا زیخمین باً یتقر
 شده بودم کجا؟ ریغافلگ

 نستمتوی. قدرت تکلمم رو از دست داده بودم و اصالً نمشدیم نییاز شدت ترس تندتند باالوپا  منهیسـ*ـ یقفسه
 .کمک بخوام  یداد بزنم و از کس

 :دمیلرزونم رو تکون دادم و پرس یها. لبزدیدو مهام دوعرق بود و چشم  سیخ تنم

 ؟ی... هستیتو... تو ک -

داشته  یباهام دشمن یممکنه کس یعنی. دمیشنیم یراحتپر از خشمش رو به یهانفس یبهم نداد؛ اما صدا یجواب
 رو فرستاده تا من رو بکشه؟ یکیو  دهیرو فهم یچباشه؟ نکنه جادوگر همه

 نکهیا  یشد و من برا کینزد منهیآروم به سـ*ـتوان مقاومت نداشتم. خنجر آروم گهیدستم درد گرفته بود و د مچ
 .دمیخنجر بهم نخوره دراز کش

مون باشم. اون ازم خواست که مواظب خودم و بچه  نم؟یکارلم رو دوباره بب  تونمیمنه؟ نم یآخر زندگ  نجایا  یعنی
 .کار من باشه  انیپا نجایا  ذارمی! نمذارمینه نم

هام رو به مچ دردناک دست رومیهام نقش بست. عزمم رو جمع کردم و تمام نچشم یکارل پشت پرده  ریتصو
 :دمیغر  مدشدهیکل  یهادندون نیاز ب  افتیفاصله  یمنتقل کردم. خنجر که کم

 !تو ای رمیم رونیاتاق ب  نیمن زنده از ا ایامشب  -

 .کنم  کاریچ دیبا دونستمینم قاً ی. دقختیو اعصابم رو به هم ر دیُخردکنش به گوشم رسپوزخند اعصاب یصدا
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 تونستمینم رومیمرد ناشناس قفل شده بود و از ن یهاهام دور دستچطور؟ دست یول موندم؛یزنده م دیبا من
 .هم نبود که به دادم برسه یاستفاده کنم. کس

 ایخدا رم؟یمیمن امشب م نه؟یبب تونهیما رو هم نم شهیم ینامرئ یوقت یعنیتا کمکم کنه؟  شهینم داریچرا ب هلن
 .کارل مواظبت کنم  یخودت کمکم کن تا از امانت

 گهیو د کردیدرد م یود. مچ دستم به طرز وحشتناکشده ب ختهیدردناکم آم یهابلندم با ناله یهانفس یصدا
 .مقاومت کنم تونستمینم

 غیج یبند انگشت با بدنم فاصله داشت که صدا هیاومد. فقط   ترنییو پا نییشل شدن و خنجر پا هامدست
 .جسم هیشکستن  یو بعدش هم صدا دمیرو شن یکوتاه

نور  ریش زخودم که چهره یو به ناج دمیکش  یقیافتاد. نفس عم  نیزم یرو هیاز ثان  یمرد شل شد و در کسر دست
 :گفتم  دیدرخشیمهتاب م

 .دادمیرو از دست م دمیداشتم ام گهیممنونم هلن. ممنونم! د -

که از سِر   یتخت بلند شدم و با اخم یشده بود. از رو نیزم خیم حسشیب یهاهلن جوابم رو نداد. فقط چشم اما
 .نگاه کردم نیبود به زم یجیگ

باور کنه که اون  خواستیناباورم نم یها. چشمنمیصورتش رو بب تونستمیافتاده بود و م  نیزم یقاتل رو مرد
 .کنمیکنم که دارم اشتباه م  نیبه خودم تلق خواستمی! انگار ممونهیسا

با کشتنم انتقام مرگ  خواستیازم متنفر بود که م  قدرنیا  یعنیرو بکشه؟  اومده بود من  مونیچرا؟ چرا سا اما
 ره؟یپدرش رو بگ

از   یاکهیبود و کمرش خم بود. ت ستادهیا  مونیسر سا ی. هلن همچنان مات و مبهوت باالدمیرو باالتر کش نگاهم
 .دستش مونده بود یگلدون تو

 :صدا زدم اطیاسمش رو با احت  ده؟ینشون نم یو واکنش زنهینم یبراش افتاده باشه؟ چرا حرف یاتفاق  نکنه

 هلن؟ -

گلدون از دستش افتاد.   یشکسته یکهیزد. ت هیگر  ریهاش قرمز شده بودن و ناگهان ز. چشمدیرو باال کش نگاهش
 .سقوط کرد نیزم یزانوهاش خم شدن و رو

 :دینال هیبرد و با گر مونیسا یسمت موهالرزونش رو به یهادست

 !من کشتمش! من قاتلم! قاتل -

و اصالً  دنیلرزیصورتش گرفت و بهشون نگاه کرد. م یبار جلو نیرو وسط راه متوقف کرد و ا هاشدست
 غیانداخت. ج  هاش رو چنگلحظه بهش جنون دست داد و دست هیها رو صاف نگه داره. اون  تونستینم
 .دادیرو خراش م دشیبلندش پوست سف یهاو با ناخن دیکشیم
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 غیکنترلش کنم. مدام ج  تونستمینم یهاش رو گرفتم تا مانع از کارش بشم؛ ولکنارش نشستم و دست  عیسر یلیخ
 .دادیو خودش رو تکون م زدیم

 :گفتم  ینسبتًا بلند یگرفتمش و با تن صدا  ترمحکم

 . اصالً از کجا معلوم که مرده؟ هان؟نجایا  انیبسه هلن! االن همه م -

 :دیپرس یدارخش یپر از اشکش رو بهم دوخت. با صدا یهامآروم شد و چش  یکم  دیآخر حرفم رو که شن  قسمت

 .بد زدمش یلیمن خ یسالمه؟ ول یعنی -

 .بهش بندازم ینگاه هیآروم باش بذار  -

 .دمیچرخ مونیسمت ساتکون داد. آروم دستش رو رها کردم و به وارعیرو تندتند و مط سرش

هاش بسته بودن و صورتش رنگ اطراف سرش رو پوشونده بود. چشمدراز به دراز افتاده بود و خون قرمز نیزم یرو
 .دیرسیبه نظر م دهیپرکامالً رنگ

افتاده   نیزم یمن رو باهاش بکشه کنارش رو خواستیکه م  یبه تن داشت و خنجر یرنگاهیس دستکی لباس
 .بود

زنده باشه.  دوارمینبضش باخبر بشم. ام انیسمت گردنش بردنم تا از جرو انگشتم رو به دمیاسترس لبم رو جو  با
 .رهیاون بم  ستمین یمن رو بکشه؛ اما من راض خواستیگرچه اون م

. با انگشتم دنبال شدیرفته سردتر مداشت و انگار داشت رفته یکم  یگردنش نشست. بدنش دما  یرو دستم
 .گردنش گشتم  یرو یاز زندگ  یضربان

نجاتش  میتونیست و م! پس زندهفیاما ضع  زد؛یفرستادم. نبض گردنش م رونیب یآرومزدم و نفسم رو به یلبخند
 :. گفتممیبر یامن  یبه جا دیاول با  یول م؛یبد

 نجایه ا. بهشون بگو وقت فراره. اونا رو با خودت بانیو را تایسمت اتاق رراحت. زودتر برو به التیست، خزنده -
 .نهیو حواست باشه جادوگر تو رو نب اریب

 :دیپرس یحالخوش با

 شه؟یخوب م ن؟یگیراست م -

 .هام رو آروم باز و بسته کردمزدم و چشم یمحو لبخند

 .ایزود انجام بده و ب یلیرو که بهت گفتم خ ی. برو کاررهیبم ذارمیراحت نم التی. خآره -

فرار  نجایاز ا  دیبا گهی. امشب درونیاز اتاق ب  عیسر یلیگفت و از جا بلند شد. لباسش رو مرتب کرد و خ  یاباشه
 .صبر کنم دیهم نبا هیثان  هی ی. حتمیکن
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قراره باهام دشمن باشه و به  یتأسف براش تکون دادم. تا ک یاز رو  یشدم و سر رهیخ مونیسا یبه چهره دوباره
 هام گوش نده؟حرف

 نجایبذارم ا تونمیبا خودم ببرمش. نم دیهرچند که با کنه؟ینم جادیا  یاگه اون رو با خودم ببرم برام مشکل  یعنی
 خواستیازش بپرسم که چرا م  تونمیحالش بهتر شد م نکهی. حداقل بعد از اارهیسرش ب ییبمونه و جادوگر بال

 .من رو بکشه

 .رو که از قبل آماده کرده بودم تن کردم یتو اتاق بلند شدم و لباس انیتا باون سه  نکهیاز ا  قبل

 شدن؛یبه هم بسته م یقرمز یهابا بند شقهیباسنم بود و  ریوجب ز هیتا  شیکه بلند  رنگیبلوز بلند مشک هی
 .طورنیهم هم نشیآست

رنگ بند لباس هم قرمزکه کنار شلوار قرار داشت نگاه کردم. مچ  یرنگقرمز یو به نوارها دمیجذبش رو هم پوش شلوار
 .لباس کامالً ساده که مناسب سفر بود هیبود. 

 یها. با چشمدمیشد و از جا پر دهیکوب  واریبه د یناگهان یلیتخت برداشتم که در اتاق خ ریرو از ز شدم و کوله خم
 :گفت  یکه با آشفتگنگاه کردم   زدینفس مگردشده به هلن که داشت نفس

به  میاز من جدا شدن تا بتونن اونا رو سردرگم کنن و ما بر  انیو را تای. رنجایا  انیسربازا به دستور جادوگر دارن م -
 .میآذرخش رو خبر کن  دی. فکر کنم بامیبا اسب فرار کن میتونینم گهی. دیشمال وانیا

خم شده بودم  کهیدوشم انداختم و درحال یرو رو فیکه استرس گرفته بودم تندتند سرم رو تکون دادم و ک  من
 :رو بلند کنم خطاب به هلن گفتم مونیتا سا

 .هم هست هوشیمرد رو بلند کنم؛ مخصوصًا که ب هی رسهی. من زورم نممیکمک کن بلندش کن  ایب -

بـ*ـغلش رو گرفتم و هلن هم اون سمتش نشست  ری. دست انداختم و زگفت و خودش رو به من رسوند  یاباشه
 !نهیکه نفسم گرفت. چقدر سنگ  میرو از جا بلند کرد مونیسر من، سا یکار رو کرد. با اشاره  نیو هم

 :. در همون حال گفتمادیداخل اتاق ب یدر بود تا مبادا کس یرو نگاهم

 .دور نباشه ادیز دوارمی. اممشیکشون به اون سمت ببرکشون  دیبا -

 :گفت  زدینفس منفس کهیدرحال

 .ستیدور ن ادینه ز -

 مییکه هلن راهنما  یسمتبه چپ و راست سالن انداختم و به ی. نگاهمیرفت رونیاز اتاق ب  یسختگفتم و به  یاخوبه
 :گفتم  تایشنل ر یادآوری. با میرفت کردیم

 .میبش یرو بده تا نامرئ تایشنل ر -

و سردرگمم  جیو با نگاه گ ستادمی. من هم همزمان باهاش استادیگفت و از حرکت ا  یبلند یکه تموم شد وا  حرفم
 :دمیپرس
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 شده؟ یچ هیچ -

 :گفت  هراسون

 .. اونجا موندهنیرو بزنم از تنم درش آوردم و انداختمش رو زم مونیاون موقع که خواستم سا -

 .گردشده نگاهش کردم  یهاچشم با

 .امیبمون تا من ب جانی. همارمشیبرم ب دیبود. با تایمادر ر ادگاریاون شنل  -

سمت سمت بدنش به هیرو رها کردم و  مونیسا یتر نگه داشت که من بازورو محکم مونیگفت و سا  یاباشه
 یبه اتاق برسم؛ شنل رو بردارم و برگردم. لعنت عیسر تونستمیو م میاز اتاق دور نشده بود  ادیشد. ز لیمتما نییپا

 چرا متوجهش نشدم؟

. نگاه گرد و ناباورم رو ستادمیو از حرکت ا دیچیتو سالن پ اهویه یکه صدا  رفتمیسمت اتاقم ماخم داشتم به  با
 .شدم رهیخ اومدنیسمتم مو به دنیدویکه م  انیو را تایسالن دوختم و به ر یبه انتها

 :زد ادیفر ستادمیمن ا دیکه د  تایدوتاشون پر از استرس و ترس بود. رهر  یچهره

 .. فرار کنادیسمت م نی. جادوگر داره با سربازاش به اارایفرار کن ت -

دور بازوم حلقه شد و من رو به دنبال خودش  انیدست را یباز کردم بگم که شنل مادرش تو اتاق مونده؛ ول لب
 :دیپرس میکردیفرار م کهی. درحالدیکش

 رنت؟یبگ انیکه ب  یستادیوقت تو صاف وادنبالت؛ اون انیدارن با سربازا م گهیچرا خشکت زده؟ م -

 :گفتم  شدمیم دهیکش  انیو به دنبال را دمیدویکه م  طورهمون

 !. موند تو اتاقمیشنل مادرت رو فراموش کرد -

 :گفت و با اعتراض اسمم رو صدا زد  یبلند یچ تایر

 .مادرم بود ادگاری! اون ارایت -

هم  یچرم یهازانوهاش بود به تن داشت و چکمه یتا رو شیرو که بلند یرنگیبرگشتم. لباس ارغوان سمتشبه
 :گفتم  یاقرار داشت. با لحن متقاعدکننده دیدر معرض د انشیعر  یبود و پاها دهیپوش

 .ازش خواستم اون رو بهم بده گفت که تو اتاق جا مونده  یهلن اون رو با خودش برداشته. وقت کردمیمن فکر م -

 :و جوابم رو داد دیکش  یآه

 .خوردیبه دردمون م یلیاون خ -

 .واقعًا متأسفم د،یببخش -

 . هلن کجاست؟ادیم شیپ ستیمهم ن -
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 :بودن گفتم ستادهیجا واکه همون  مونیشدن هلن و سا انینما با

 .اوناهاش، اونجان -

 :دیبهت پرس با انیرا

 هوشه؟یچرا ب ه؟یک  گهیاون د -

 :اخم کرده بودم جواب دادم  کهیو درحال زناننفسنفس

 .گمیمفصله، بعدًا بهتون م شهی. قضمونهیسا -

 :رو گرفت و رو به من گفت مونیسا یبازو انیبار را نیا  میدینزد. به اون دوتا که رس یحرف

 م؟یبر دیحاال چطور با -

 :رو باز کردم و سوت رو برداشتم. اون رو مقابل صورتم گرفتم و گفتم فیک  عیسؤالش سر نیا  با

 .اژدهام رو خبر کنم  دیبا -

 :داد زد یبا ناباور تایر

 !یکنیم یشوخ یاژدها؟! حتمًا دار -

 :گفت  انیگفتم که را  یبلند کردم و نه  یاخندهتک

 .ارمیرو ب نیخب زودتر برو و صداش بزن؛ تا من هم ا -

 .میدیدو وانیسمت او هلن به تایگفتم و همراه با ر  یااشاره کرد. باشه  مونیبعد با سرش با سا و

. دمیسوت کش عیو سر میدیرس نمیرو بب رونیب تونستمینداشت و م یوارید چیکه ه  یشکلرهیدامین وانیا  به
زودتر آذرخش رو برسون؛  ایشدم. خدا رهینگرانم به آسمون خ یهاگذاشتم و با چشم  وانیا  یلبه یدستم رو رو

 !از آذرخش نبود  یراث  یول دم؛یهم سوت کش گهیدوبار د یکی. فتهیب یاتفاق  نکهیقبل از ا

 :و گفت دیرس وانیزنون به انفس انیشدم. را رهیبه آسمون خ یناباور با

 !اژدهات کجاست؟  نیسربازا تو سالنن. پس ا -

 :گفتم  یجیو با گ تند

 !دونمینم دونم،ینم -

 یو پشت بندش صدا دمیسربازان رو شن اهوزیه یسوت قطع شد؛ صدا یصدا نکهیسوت زدم و بعد از ا دوباره
 :دیچیپ طیجادوگر که تو مح

 .نیرو زنده نذار کدومچیهستن. ه نمونیسرزم یانتکارای. اونا خنشونیریسربازا بگ -
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هامون رو و چشم میعقب رفتعقب  وانیا  یو پشت به لبه میانداخت  ینگاه گهیو استرس به صورت همد ینگران با
 .میدوخت وانیا  یبه ورود

 ؟ییدردسر انداختم. آذرخش کجا یشون رو توبشه؛ من همه یطورنیپس آذرخش کجاست؟ قرار نبود ا ایخدا

. تا چند میکردیفکر م زیچ هیبه  یها به دست داشتن سالن رو روشن کرد و همگکه سرباز  ییهانور مشعل کمکم
 !میریمیم ای میشیم ریمون دستگهمه گهید یقاً یدق

 .دارم اجیآذر؟ بهت احت  یسوت رو به صدا درآوردم. کجا موند دمیام  یموندهو با ته دوباره

مون کرده بودن، پر شد. جادوگر که هنوز هم تو به دست محاصره زهیکه ن  ییهااز سرباز  وانیا  ه،یعرض چند ثان  تو
 :گفت  یزیشد و لحن تمسخرآم رهیبهم خ یشخندیقالب هلن بود با ن

روز مرگ توئه!  گهیامروز د  یول ؛یو چطور سر از هزاران سال بعد درآورد یمرگ فرار کرد یچطور از جادو دونمینم -
 .یو واسه من دردسر درست کن یبرگرد یتا دوباره نتون کنمیو دفنت م کشمتیخودم م

در گردش بود. آخر سر هم نتونست  یو هلن قالب یهلن اصل نینگاهش مدام ب ه؛یچ هیقض دونستیکه نم  انیرا
 :دیو پرس ارهیطاقت ب

 دوتا خواهرن؟ نیچه خبره؟ ا نجایا -

 :جادوگر بود خطاب بهش گفتم خینگاهم همچنان م کهیدرحال

 .دمیم حیرو واست توض یچهمه رونیب میبر نجای. اون جادوگره. اگه زنده از اانینه را -

 ...اما چط -

سِر  کهیسمتمون اومد و سربازها درحالآروم بهجادوگر باعث شد حرفش رو قطع کنه. آروم یطانیش یخنده
 .سمت ما گرفته بودن پشتش سرش حرکت کردنرو به هاشونزهین

 .سوت رو به صدا درآوردم و از خدا خواستم کمکمون کنه گهیبار د هی. دادیرو از دست م دمیام  داشتم گهید

 اونجا چه خبره؟ -

بار متعلق به مرد من  نیا  یول ؛یشگیآهنگ همخوش ی. همون صداش باعث شد ضربان قلبم باال برهآشفته  یصدا
 .بود مونینبود؛ متعلق به را

رفتن  یاالن که موقع رفتنه؟ دلم برا  نمش؟یبب دی. چرا االن باآوردیلبم رو به لرزه درمق بشیکه با شباهت عج  یمرد
 .سست شد

 موندمیاگه م  یول کردم؛یکارل رو تو ذهنم مرور م  یو خاطره ادی دیو با نمشیبب تونستمینم گهید رفتمیم اگه
 .رمیخودش رو فرستاده بود تا آروم بگ یکه کپ  ی. کارلنمیصورت کارل رو بب شتریب قهیچند دق تونستمیم

ما و  نیبود و نگاهش ب ستادهیاتاقش ا  کیکوچ  وانیشد. تو ا دهیکش  وانیکنار ا  یسمت پنجرهها بهنگاه یهمه
 .سربازها در گردش بود
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من رو  یهاکه تمام حرکات و واکنش  ینفر و اون هم جادوگر بود. جادوگر هیجز  کردن؛یبه اون سمت نگاه م همه
 .نظر گرفته بود ریز

 :گفت  یپوزخند با

 !طفلک یشده؟ آخ تیخاطرات دوران عاشق ادآورینه؟ االن  هشهیشب یلیخ -

 :زدم ادیفر یدارخش یمشت کردم. با صدا دنیلرزیو بغض م تیرو که از شدت عصبان هامدست

و شاد  میکردیرو م مونیزندگ می. ما داشتیختیرو به هم ر یچتوئه که همه ریش تقص! همهیشو لعنت خفه -
 .یکارلم رو ازم گرفت  ،یوسط سالن و همه رو بدبخت کرد یافتاد  هویکه   ی. تو بودمیبود

 :زد ادیاز من فر  تیهم به تبع اون

ها اون  یول رم؛یگیکه متعلق به من بود. من گفته بودم انتقام م  نیرو ازم گرفته بود یزیحقتون بود! شماها چ -
 ...گوش ندادن و حاال

 .وجو کنهباعث شد جادوگر خفه بشه و با نگاه ناباورش آسمون رو جست دیچیآسمون پ  یکه تو  یغرش  یصدا

 !دیزنده باشه، نبا دیامکان نداره! اون نبا  نیا -

با ترس به هم  هکی. سربازها درحالدیزدن آذرخش به گوشم رسبال یبلند شد و صدا یمیباد عظ هیاز ثان  یکسر  در
 :دیگر غرچند قدم عقب رفتن که جادو کردنینگاه م

 !نی. زود باشرنیبم دیشون با! همهنیشون رو بکشهمه -

بشه؛ چون آذرخش درست پشت سرمون بود. جادوگر به سربازها ناسزا  کیجرأت نکرد بهمون نزد کسچیه اما
 .مینشستو پشت آذرخش  میو ما هم از فرصت استفاده کرد گفتیم

 :و گفتم دمیبه سرش کش یدست

 .به موقع بود ،یدیممنون که رس -

نگاهم  یکه داشت با ناباور  دمیرس مونیرو گرفتم و به را رشیاشاره کرد. مس  ییکرد و با سرش به جا  یآروم  غرش
 انـتیو خــ ـ ادیاگه باهام ب  کرد؟یرو رد م شنهادمیپ ای اومدیبا خودم ببرمش؟ اصالً باهام م تونستمی. مکردیم

 ه که من اون رو با خودم ببرم؟ ناراحت نشه؟یکارل راض  فته؟یبرامون م یوقت چه اتفاقاون  ؟یکنه چ

خودش برگشته بود با  یبه ظاهر اصل کهیکه باعث شد نگاهم از اونجا کنده بشه. درحال  دیکش  یادیجادوگر فر
 .ل گرفته بودنکف دستش شک  ییهاو جرقه کردیخشم نگاهم م

 !ذارمینم ،یفرار کن ذارمینم -

 شیداشت آت یسع کهیافتاد. جادوگر درحال  نیزم یبهش برخورد کرد و رو ینیشیرو گفت که ناگهان توپ آت نیا
 :زد ادیلباسش رو خاموش کنه فر



 

 
131 

 کنم،یم کهیتکهیتون رو تکرده. همه  فیشکل چقدر من رو ضع رییتغ نی. اه اکشمتونی! خودم مایلعنت ،یلعنت -
 !رو زتیاون عشق عز  یتون رو! حتهمه

 خوادیکارل من رو م  زم؟یقسمت آخر حرفش شد. عشق عز ریمن فکرم درگ یول زد؛یداشت با خودش حرف م اون
 ...یعنیست. اون زنده  یعنیبکشه؛ پس 

رو سمت جادوگر پرت  شیاون آت  یعنین. بود شیهاش پر از آتشد. کف دست دهیکش  مونیسمت رابه نگاهم
 ...امکان داره اون  یعنیکرده؟ 

 !فتیراه ب ؟یستادیوا یواسه چ -

 :گفتم و خطاب به آذر گفتم  یاباشه

 .برو سمت اون پسر -

جادوگره و بهمون  یکه اون پسرخونده  گفتنیبود بلند شد. م یتیاعتراض همه که از سر بهت و نارضا  یصدا
 .شده یکه زندان  دمیافزار رو دآتش  هیمن  دن؛یها ندکه اون  دمیدرونش د یزیمن چ یول زنه؛یم بیآس

 :دمیسمتش دراز کردم و پرسدستم رو به م،یدیکه رس  وانیا  یلبه به

 م؟یتا همه رو نجات بد یایبرات خطرناکه. باهامون م یبمون نجایا  دینبا ؟یایباهامون م -

من  اد؟یباهامون ب کنهیقبول م یعنیداشت.  دیشد. انگار ترد رهیهام خه چشمبه دستم کرد و بعد ب ینگاه
 .مونمیمن هم باهاش م اد،یاگه ن  یاون رو با زور همراه خودم ببرم؛ ول  تونمینم

 :گفتم  یاخشکم رو از هم باز کردم و با لحن متقاعدکننده یهالب

 .میبر ای. برهیگیبار دوم تو رو ازم م یبرا ثیجادوگر خب یبمون نجای. اگه اایباهام ب -

ابروهاش   نیب یکنه. اخم  کاریچ دیبا دونستیبود و نم جیسمتش دراز کردم. هنوز هم گبه شتریرو ب دستم
 .ادیدلم رو لرزوند. کاش قبول کنه باهامون ب کردنینگاهم م تیهاش که با جدنشسته بود. چشم

 :گفتم  ستادهیساکت ا دمید یوقت

رو برات  یچ. سر فرصت همهمیفرار کن دی. االن باستیاما االن وقتش ن  ؛یاریب ادیرو به  یچهمه دیل تو باکار  -
 .یبرگرد یتونیم یو اگه قانع نشد دمیم حیتوض

 :بگه تایباعث شد ر انی)کارل( بمونیتا به اتاق را کردیجادوگر که داشت سربازها رو وادار م یصدا

 یدار یپس واسه چ اد؛یب خوادیکه نم  ینیبی! مهیمون حتممرگ همه میفتیب ریاالن اگه گ  ؟یهست یمنتظر چ ایت -
 ؟یکنیبهش التماس م

 :و گفتم دمیچرخ تایرو به ر تیعصبان  یکم  با

 !مهاون عشقمه! پدر بچه  نکهیواسه ا -
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 .شدم رهیسمتش برگشتم و با التماس بهش خبه دوباره

 .مونمیم شتیهم پمن  ؛یایاگه تو باهامون ن -

قرار داشت  تیکه االن نظرش برام در الو  یندادم. فرد یتیاهم  یتاشون اعتراض کردن؛ ولحرفم هر سه نیا  با
 !که فکر کنم همون کارل منه  یبود. مرد مونیرا

که در باز   مونیخونسرد را یهانگاهم به چشم هینگاهم به در بود و  هیمشخص بود.  وانیا  یاز تو  مونیاتاق را  درِ 
 .آوردن  ورشیشد و سربازها به اتاق 

مکث کرد و بعد دستم رو گرفت.  یاهیبشه. چند ثان رهیبخوره و به دستم خ یتکون مونیاتفاق باعث شد را  نیا
 :آذرخش نشست. پشت آذرخش زدم و گفتم  یو رو دیحرکت پر هیکه با   دمشیسمت خودم کشزدم و به یلبخند

 !میبر دیتمومه. با نجایکارمون ا  گهیزود باش پسر! د -

جا بود. جادوگر همون مونیاتاق را  وانیکرد و با تمام قدرت بال زد و به آسمون رفت. نگاهم به ا  یغرش  آذرخش
 .دادیبود و به سربازهاش دستور م ستادهیا

که   ییهازهین یقدر اوج گرفته بود که حتبهشون نکردم و خودم رو به دل آسمون سپردم. آذرخش اون یتوجه
 .هم بهمون نرسه شدیطرفمون پرت مبه

 یکارهام برا  یو رو رمیبگ میتصم تونمیهام نقش بست. حاال بهتر ملب یرو یقیرو بستم و لبخند عم هامچشم
 .به هدفم تمرکز کنم دنیرس

 دی. حاال بامیداشته باش ازیقدر سرد نبود که به لباس گرم نگرفته بود و خداروشکر هوا اون  یموهام رو به باز باد
 م؟یرسوندیماه م یلهیچطور خودمون رو به قب

 .رو به زبون آوردم فکرم

 م؟یماه بر یلهیبه قب دیچطور با دونهیم یکس -

 :باعث شد سرم رو به عقب برگردونم و بپرسم ومنشونمن

 ن؟یدیاومده؟ چرا جواب نم  شیپ یمشکل -

 :لب زد کردیم یهاش بازبا انگشت کهیدرحال تایر

 ...راستش یعنیخب... اممم...  -

 :و خشک گفت یجد یلیخ مونیرا

 گهید یهانیچطور به سرزم دیبا دونهینم یرفته و کس نیاز ب  نیچهار سرزم ینیو زم ییهوا یاهاست که مرزسال -
 .بره

 :دمیپرس یحرفش وا رفتم و با ناباور نیا  با
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 چطور ممکنه؟ نیمگه نه؟ ا گهید یکنیم یشوخ -

 :لب زمزمه کردم ریبعد چندبار حرفش رو ز و

 کنم؟  کاریچ دیچطور ممکنه؟! حاال با نیا  ایخدا یرفتن؟! وا نیرفتن؟ از ب نیمرزا از ب -

 .امیباعث شد به خودم ب مونیرا پوزخند

 !یکن  کاریقراره چ یبدون نکهیبدون ا ؛یو سرگردونشون کن جیتا گ یآدم رو با خودت آورد  همهنیا -

خودم فرورفتم که  یانداختم و تو  نییشد و من سرافکنده شدم. سرم رو پا دهیسرم کوب یمثل پتک تو هاشحرف
 :ادامه داد

 .توئه ریتقص نیو ا میشیجادوگر داده م لیبسته تحومون کتفردا، شب نشده همه -

 :رفته بود گفتم لیکه تحل  ییداراستم رو نوازش کردم. با ص یو بازو دیکش  یآه

 !گند زدم، گند  یرو درست کنم؛ ول یچکه بتونم همه  کردمی. فکر مخوامیمعذرت م -

هام چشم یهق کنان دستم رو رو. هقدیجا ناامخسته شده بودم و از همه گهیکردم. د  هیحرف رو زدم و گر نیا
 :گذاشتم و به آذرخش گفتم

 .ایکن و فرود ب  دایامن پ  یجا هی -

شون رو تو دردسر انداخته بودم. شده بود. من همه جادیا  نمونیب یکرد و سرش رو تکون داد. سکوت بد  یغرش
 .و من باز هم اشتباه کردم ستیمرد کارِل من ن نیفکر کردم که ا نیو به ا دمیکش  یآه

 ایدن یتو یروشن ینقطه چیه گهینگار که دتو وجودم نشسته بود. ا یدیبود و ناام دهیپر کش دمیکل ام  بارهکی به
 .وجود نداره

 گهیکنن. من د  دایهم نجات پ هانیتموم بشه و ا گهیاتفاقات د  نیا  یجادوگر بدم همه لیاگه خودم رو تحو  دیشا
 .خورمینم یدرد چیواقعًا به ه

کم همه به . کممیو نشست میرفت یسمت. هرکدوم بهمینشست و وارد غار شد نیزم یرو یغار بزرگ  یجلو آذرخش
 .میکردیهمه به فردا فکر م کهیدرحال م؛یخواب فرورفت

*** 

 .رو گرفتم ممیمن تصم -

رو که  مونیسا یبهم انداختن و دوباره مشغول کارشون شدن. هلن داشت سر زخم یکوتاه  نگاهمیکدوم ن  هر
 .کردیم زیداشت خنجرش رو ت انیشده بود و را رهیخ فشیبه لوازم داخل ک تای. ربستیبود م هوشیهمچنان ب

و ادامه  دمیکش  یقیداده بود و نگاهش به من بود. نفس عم هیبود و بهش تک ستادهیغار ا  یهم جلو مونیرا
 :دادم
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 ...شما یطورنیجادوگر بدم! و ا لیخودم رو تحو خوامیم -

 .شد لیسمت متما هیسمت صورتم سوخت و به  هیتموم نشده بود که  حرفم

هام لبالب شده بود. چشم رهیبهم خ رنگشیمشک یهالهیسمتش برگشتم. با تصورتم گذاشتم و به یرو رو دستم
 .دار بشهگلوم باعث شد صدام خش  یاز اشک پر شد و بغض تو

! ستین گهید یول پرستم؛ی. االن هم مدمشیپرستیکه من عاشقانه م  یهست یمرد هیشب یلی... تو خیدونیم -
 داشیپ تونمیست و مکه اون زنده  کردمیمدت احساس م نیتو مرده و من در تمام ا یرِد من به دست نامادرم

! فکر کردم یکنیم ینقش باز یو دار یکارل  ودواقعًا فکر کردم تو خ دمتی. بار اول که ددمیتو رو د نکهیکنم. تا ا
 .و بهم جنون دست داد یچون تنهاتون گذاشتم از من ناراحت

 :. ادامه دادمدنیهام بارگلوم آزاد شد و چشم  یتو بغض

و ازت  دمتیو چندبار د نیو من دچار اشتباه شدم. چند یستینه! تو عشق من ن دمیبعدش فهم ی... ولیول -
 یتو آدم اشتباه یتو بودن؛ ول ری. احساسات من درگبودمیازت دور م  دیبا میباطن لیم رغمیکردم؛ چون عل  یدور
 ؛یمن احساس کردم که تو کارل من وجادوگر مشکوک شد  یهالحظه حرف هی شبی! دیکارل من نبود! تو  یبود

 .اما باز هم اشتباه کردم

 .شدت گرفت مهیگر  یتر بشم؛ ولتا آروم دمیکش  یقیعم  نفس

. شماها نجات شهیدرست م یچجادوگر بدم همه لیدردسر انداختم. حاال اگه خودم رو تحو یتون رو تومن همه -
اتفاقات   نیا  یداشته باشن. همه یآروم  یتا بتونن زندگ نی. فقط... فقط به مردم من هم کمک کننیکنیم دایپ

 .سابقتون یندگسِر ز  نیگردیتون برمخاطر من افتاده و اگه من نباشم؛ همهبه

 .جنگل شدم یراه کنانهیگرفتم و گر  شیپ رفتیسمت جنگل مرو که به ی! راهدمیحرف رو زدم و دو نیا

آواز پرندگان   یرفت و جاش رو به صدا نیاز ب  زدنیها که من رو صدا ماون  یکه صدا  دمیبا سرعت دو قدراون
 .دادم هیها عمر کرده تککه مشخص بود سال  یو به درخت تنومند ستادمیا  یاداد. گوشه

 یبزرگ و تنومند یهاشدم. درخت رهیه جنگل خب نیغمگ  یم رو پاک کردم و با حالتگونه  یپشت دستم اشک رو با
 .کنار هم قرار گرفته بودن  یادیچندان زنه یبا فاصله

 ...من یبود؛ اما برا دهیرو به جنگل بخش یزیانگدل یها نشسته بودن فضادرخت یشاخه یکه رو  ییهاچکاوک آواز

 .درست نفس بکشم تونستمیدرست شده بود که نم یاخفه یفضا هیمن انگار  یبرا

رو بغـ*ـل کردم. سرم رو  نشستم و زانوهام نیزم یرو نیهم یسست و لرزونم تحمل وزنم رو نداشتن؛ برا یپاها
 .شدم رهیهام به اطراف خچشم یزانوهام گذاشتم و از گوشه یرو

 !؟نکردم قیماجرا کردم؟ چرا اول تحق نیا  ریشون رو درگفکر نکردم و همه یچچرا به همه من
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فرستادم و  رونیدارم رو بافتاده؟ آه بغض  یاتفاق  نیهمچ دونستمیم دیرفتن. آخه من از کجا با نیاز ب  هامرز
 .هام رو بستمچشم

 :لب زمزمه کردم ریزدم و ز یهام نقش بست. لبخند تلخچشم یخندون کارل پشت پرده ریتصو

من هم  یها که اگه تو نبوددرست مثل اون موقع فم،یانجام بدم. من ضع  یکه نتونستم کار  دیعشقم ببخش -
بدم و با لبخند  هیکه بهش تک  ستین یکس  گهیم. دو سرخورده دیمن هم ناام یستی. حاال که تو نشدمیموفق نم

 .شمیبده که موفق م نانیمهربونش بهم اطم

قدم رو برداشتم.  نید شدم. اولهم فشارشون دادم و از جا بلن ی. محکم رودنیلرزیهام مرو باز کردم. لب هامچشم
 .بود دیمقصدم قصر خورش یول رم؛یدارم کجا م دونستمینم

 .نداشته باشه یجون من، با دوستان و مردمم کار یبا اون جادوگر حرف بزنم و ازش بخوام که در ازا دیبا

م گذاشتم. گـ ـناه بود اگه شکم یها انجام بدم. دستم رو رونجات جون اون یبرا تونستمیبود که م یتنها کار نیا
 گرفتم؟یرو م شیخودم زندگ لیبا م

رو که نجاتمون  یاتفاق  نیغلط؟ خودت بهتر  یدرسته و چ یکنم؟ چ  کاریچ ایمنه. خدا یکارل برا  ادگاریتنها  اون
 .سر راهم قرار بده دهیم

به اطراف انداختم و  یرفتن رو بهم نداد. با عجز نگاهراه یاجازه  گهیچقدر راه رفته بودم؛ اما درد پاهام د دونمینم
 .دمیتمشک بود د یرو که کنار بوته یسنگتخته

 دمیکش  یشدم. آه رهیکف پام خ  یهاسمتش رفتم و روش نشستم. کفش رو از پام درآوردم و به تاولبه لنگانلنگ
 .صورتم از درد مچاله بشه ها گذاشتم که درد گرفت و باعث شدسبزه یرو یآرومو پام رو به

دردناک شده  یهاتاول نیباعث ا یطوالن یروادهیهام لباسم رو چنگ زدم و لبم رو به دندون گرفتم. پانگشت  با
 .شدم رهیتمشک خ یو به بوته دمیکش  یقیبود. نفس عم

و داخل  دمیها رو چ. چندتا از تمشکشدمیداشتم تلف م یغار رها کرده بودم و از گشنگ  یجا تورو همون مکوله
 .کنم  ریخودم رو س یکم  تونستمیم هانیدهنم گذاشتم. حداقل با ا

 .شدم رهیسرم رو پوشونده بود به آسمون خ یباال یها که فضاشاخه یالرو بلند کردم و از البه سرم

ن پخش شده بودن و من از وکنار آسمودر گوشه شکلیاپنبه ی! ابرهاشهیبود و روشن؛ درست مثل هم صاف
 .بار نیاول  یالاقل برا  بردم؛یلـ*ـذت م دنشونید

 دیزد؟ شا یلیچرا بهم س مونیرا دمیهستن. فقط نفهم یمن راض میاز تصم  یعنی ومدن؛یها دنبال من نکه اون  حاال
 .شون رو به دردسر انداخته بودمهمه نکهیخاطر ابه

کنم و به اطراف نگاه   زیهام رو رباعث شد چشم ییرفتن بودم که سروصدا یرو اونجا نشستم. آماده یطوالن قیدقا
 .کنم
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بود باعث شد از جا بلند بشم. درد  دهیچیجنگل پ یتو هاشونههیو ش دنیکوبیم نیها که پا به زماسب  یصدا
 :گفت  ییگفتم که صدا  یبلند یناخواسته آ دیچیپام پ یکه تو

 .نیاطراف رو خوب بگرد  نی! انجاستیا  یکی! سیه -

 یبابت احساس ترس و نگران نیهستن و از ا یک  دونستمیعقب رفتم. نمدهنم گذاشتم و عقب یرو رو دستم
 .رمیبگ میدرست تصم ذاشتنینم ضمیداشتم. احساسات ضدونق

 .شهیتموم م داره یچکه همه  گفتمیهم با خودم م یها افراد جادوگر باشن و از طرفکه اون  نیاز ا  دمیترسیم

پشت  خواستمیو از اونجا دور بشم. م امیباعث شد به خودم ب میاطراف بوته رو بگرد  گفتنیسربازها که م یصدا
 :گفت  ییبشم که صدا میدرخت قا

 !از جات تکون نخور -

 :دمیو پرس دمیانجام بدم آب دهنم رو بلع  یحرکت نکهیشدم و بدون ا خکوبیجام م سر

 ن؟یهست یشماها ک -

 .دمیرو شن شدیم کیمرد جوون که بهم نزد یصدا

 ؟یکنیم کاریچ نجایو ا یهست یاز تو بپرسم. ک  دیسؤال رو من با نیا -

کارم گارد حمله گرفت   نی. با ادمیسمت گردنم گرفت که خودم رو عقب کشرو به رشیشمش یو لبه ستادیا  مقابلم
 :زد ادیبلند فر یو با صدا

 .کردم  داشی. پنجایا  نیایب -

 :هشدار داد یترآروم  یبعد با صدا و

 .رمیگیجونت رو م ،یجم بخور -

 یزیر یهارو که از حلقه یرنگییکه زره طال  یگردشده به سرباز  یهاو آروم سرم رو تکون دادم و با چشم عیمط
 .بود دیخورش نیسرزم یاز سربازها  یکیشدم. انگار  رهیشده بود به تن داشت خ لیتشک

 رید میتصم نیا  یانگار برا  یکار من باشه؛ ول  انیپا نجایو ا رمیشدم! دوست نداشتم بم مونیبار پش نیاول  یبرا
 .رید یلیشده بود، خ

بودن خودم به احمق شتریکردن، ب  چیپبستن و بازوهام رو طناب ریهام رو از پشت با زنجکه دست  یوقت مخصوصاً 
 .بردم یپ

که در گذشته   یقفس دم؛یهام رو احاطه کرده بود فهمکه دست  یکیرو از قفس کوچ نیمجهز اومده بودن. ا انگار
 .دمیش رو دهم نمونه
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قفس استفاده کرده بود. مچ  نیهام استفاده کنم از انتونم از قدرت نکهیا  یبودم، برا سیآالر  یکه زندان  یوقت
 .اض کنماعتر   تونستمیاما نم  کرد؛یفلز آهن درد م ینیخاطر سنگهام بهدست

اسبش قرار داد و   یرو ف،یک  یما بودن تا کرد و دوباره تو یرو که حامل نقاش یدیسف یسربازها کاغذها فرمانده
 :دیپرس ینرمش چیهیب

 شدن؟ میکجان؟ کجا قا  تونهیبق -

 :گفتم  یکردم و جد  یاخم

سه نفر از اونا  ی. حتگناهنی. اونا بنیبگرد هینداره که دنبال بق یپس لزوم خواد؛یجادوگر فقط من رو م -
 ن؟یکن  رشونیکه دستگ  نیدیهستن؛ پس چطور به خودتون جرئت م نیسرزم نیا  یهاشاهزاده

 :زد و گفت یپوزخند مرد

 دیبزرگ قصر خورش یو بنا به دستور ملکه نیهست بیشماها تحت تعق یشون رو خلع مقام کردن. همهملکه همه -
 !مشیو اگه هر کدومتون مقاومت کرد بکش میکن  رتونیدستگ میدیکه اگه شماها رو د  میما دستور دار

 :بود گفت ستادهیکه پشت سرش ا  یگردشده نگاهش کردم که رو به سرباز  یهاچشم با

ما  نیتو سرزم دیکه نبا  فهمهیبره م دیبه قصر خورش ادهیپ یبا پا یاسب. وقت  نیبه ز نیرو ببند نیا  ریزنج -
 .کردیم یجاسوس

 :گفت  یبلند ینشست و با صدا یدیسف یهاکه لکه  رنگشیاسب مشک  یرو گفت و رو نیا

 !میبر -

سمت من دستش بود به ریکه زنج  یهاشون شدن. سربازکه با اسب من رو محاصره کرده بودن سوار اسب  سربازها
 .قالب کرد، سوار اسب شد نیرو به ز ریزنج نکهیاسب رفت و بعد از ا

رو لمس کردن. هربار  نیم زمزدهبرهنـه و تاول یشدم و پاها دهیبه راه افتادن اسب، من هم پشت سرشون کش با
 .فرستادمیخودم لعنت م یدلو تو دلم به بز کردمیم یفیضع یناله کرد،یبرخورد م نیکه پاهام با زم

ها از قبل خودم و اون  شتریبودم. من حاال باما سخت در اشتباه   دم؛یها رو نجات مکارم اون  نیفکر کردم با ا من
 .نداشتم یرو تو دردسر انداخته بودم و راه برگشت

 گهینبود! حاال د یشدم. اصالً راه فرار رهیخ کردنیکه با اخم نگاهم م  یاسواره یرو برگردوندم و به سربازها سرم
 !نبود نجاتم بده یتو دردسر افتاده بودم و کس یجدیجد

*** 

 مونیرا

بلند شدم و خاک لباسم رو تکوندم.  نیجفت پاهام فرود اومدم. از روز زم یو رو دمیپر نییدرخت پا یشاخه یرو از
 .ها نگاه کردمو به اون ستادمیرسوندم و پشتش ا یبا چند گام بلند خودم رو به درخت
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 ی. سرشدیم دهیها کش؛ به دنبال اونبسته شده بود و توسط سربازها محاصره شده بود ریبا زنج کهیدرحال ارانایت
 .از روز تأسف براش تکون دادم

اما   کنم؛یدرکش نم نکهی. با اشدیم میتسل یزود نیبه ا دیهم نبا اون  یکردم؛ ول  یروادهیز کمیکه من   درسته
 ...حاال یبهش کمک کنم؛ ول میبا ارتش مخف تونستمیم

 .نجاتش داد شدیم یسختبود و به مینامادر یاون تو اسارت سربازها  حاال

درست  شیتمرکز کردم. کف پاهام آت بمیغربیعج  یروین یو رو دمیکش  یارو باد کردم و بعد پوف کالفه هاملپ
 .امیبه پرواز درب تونستمیم شیآت  ادیز یشده بود و با کمک انرژ

رو به  ارانایها تاون  نکهیقبل از ا دیها بدم. باحرکت کردم تا خبر رو به اون یسمت غار مخفبه یادیسرعت ز با
 .میبدن نجاتش بد لیتحو مینامادر

بهشون  ارانایاز ت  یمنتظر بودن تا خبر یاومدن. همگ  ترکیهمه با تعجب به من نگاه کردن و نزد دمیغار که رس  به
 :گفتم  تیو با جد دمیکش  یقیبدم. نفس عم

 .رو گرفتن ارانایت -

 :گفت  تیاز درد بود نگاهم کرد و با جد  یکه ناش  یبا اخم مونیسا

 می. من رو طلسم کرد تا اون رو بکشم. اگه زودتر نرسنهیرو بب ارانایمرگ ت خوادی. جادوگر ممینجاتش بد دیبا -
 .رهیم نیاز ب  یچهمه

 :هم سرش رو تکون داد و به دنبال حرف اون گفت انیرا

خاطر زنده که به  دمیفهم شی. چند روز پمینجات بد دیرو از دست اون جادوگر پل ایدن دی. باگهیراست م مونیسا -
 .مونهینم یباق یاز خوب  یاثر  چیه گهیرو تصرف کنه. حاال اگه اون به آرزوش برسه؛ د اینتونسته دن ارانایبودن ت

قبل  دی. بانیاژدها خودتون رو به من برسون  نی. شماها هم با کمک ارمی. من جلوتر ممیخب پس بهتره شروع کن -
 .میرو آزاد کن ایبرسن ت دیاونا به قصر خورش  نکهیاز ا

براشون تکون دادم و  ینشستن. سر انداختیبهم م یبیعج  یهابزرگ که نگاه یگفتن و پشت اون اژدها  یاباشه
 نکهیپرواز کردم. غافل از ا دمیرو د ارانایبار ت نیکه آخر  یسمتهکه تازه کشفش کرده بودم ب  ییرویدوباره با کمک ن

 .فتهیب یچه اتفاق میریگیم میکه تصم  میستیما ن نیا

*** 

 ارانایت

 :خاطر درد پاهام بود گفتمکه به  یهام حلقه بسته بود. با لرزشچشم یتو اشک

 .راه برم تونمی. نمکنمی. خواهش مدیستیلحظه وا هی -
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 ستادنیسربازها از حرکت ا یکار همه  نیرها کردم. با ا نیزم یجا رورو همون حالمیرو گفتم و بدن خسته و ب نیا
 .به اطراف بندازم یو من فرصت کردن تا نگاه

اون رو پوشش داده   یو ابرمانند ظیوجود داشت که مه غل دره هیکرده بود و سمت راست جاده   رییکامالً تغ  طیمح
درخت هم  هاشونیبودن که بعض یکشاورز  یهانیجاده هم زم یگهی! سمت دقهیکه عم  دیفهم شدیبود و م
 .داشتن

 کهیو خشن سربازها نگاه کنم. درحال یو به فرمانده جد رمیباعث شد نگاهم رو از اطراف بگ یاسب  یهاسم یصدا
 :گفتم  زدمینفس منفس

رفتن راه یبرا ینخوردم و انرژ یچی. من از صبح هرمیهاست که دارم راه م... ساعتتونمینم گهیمن... من د -
 !نیبهم غذا بد کمیندارم. حداقل 

 :سرش رو خم کرد و گفت یکم  فرمانده

تون آهو واسه فرستمیرو م یکیاالن   م؟یخواب و استراحت هم بد یبهتون جا نیخوایم گه؟یچشم ملکه. امر د -
 .نیکن  لیم شکار کنه تا شما

سمت من حواله رو به زشونیرآمیبخندن و نگاه تحق یبلند یبا صدا گهید یباعث شد سربازها زشیتمسخرآم لحن
 .کنن

 .ساکت شدم و با تعجب به اطرافم نگاه کردم یکس  ادیفر یکردم و لب باز کردم جوابش رو بدم که با صدا  یاخم

حمله  یکه صدا  دیطول نکش شتریب قهی. چند دقدیچیپیافتاده بود و از درد به خودش م  نیزم یاز سربازها رو  یکی
 !نمشونیباعث شد با دقت به اطرافم نگاه کنم و بب ییآشنا  دیکن

با  انیو را مونیشدم. سا رهیزدم و بهشون خ یحالخوش یاز رو  یاومده بودن تا من رو نجات بدن. لبخند  هااون
 یرنگییطال یهاگلوله  تای. رشدیکه داشت مانع از حرکت سربازها م  یافزاراهیگ  یرویلن با نو ه دنیجنگیم ریشمش
. کردیبه سربازها حمله م شیآت  یرویبا ن مونیشد و رایخوردنشون م نیکه باعث زم  کردیسمتشون پرتاب مرو به

گلوم احساس   یرو رو ریشمش غیت یشد و سرد دهیسمتشون برم که لباسم از پشت کشخواستم به یحالبا خوش
 .کردم

 .فرمانده گوشم رو آزار داد نیخشمگ یصدا

. ما حکم مرگ شما نیبردار یروافزاریو دست از ن نیرو بنداز راتونی! شمشکشمشیوگرنه م نیبش میبهتره تسل -
 .نیبش میبهتره تسل نیزنده بمون نیخوایپس اگه م م؛یرو دار

به طور کامل فعال نشده  میعنصرافزار  یروهاینگرفتم. چون ن میبه موقع تصمدرست و  وقتچیبه من که ه لعنت
ازشون   یهم که عمالً کار میزندان یهااستفاده کنم و دست  روهامیاز ن  مدهید بیآس  یبا پا تونستمیبودن، نم

 .اومدیبرنم

*** 
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 انیرا

اگه جادوگر با جادو   شدیم ی. چکردیگذاشته بود و با اخم نگاهم م  ارانایت یگلو  یرو رو ریکارلوس، شمش  فرمانده
 .رفتیم شیخوب پ زیچهمه یطورنیا  کرد؟یخودش نم عیو مط دهیعقمردم رو هم

 :گفت  یآلودبغض یبا صدا ارانایت

. نینجات بد. خودتون رو نیفتیروز ب نیاشتباه من باعث شد که به ا  ماتی. تصمخوامیتون معذرت ممن از همه -
 !... آخیمن مهم ن یمرگ و زندگ

شده بود و خون  یدردآلودش گرفتم و به گلوش که زخم یخوردم و نگاهم رو از چهره یآخ بلندش تکون  یصدا با
 .شدم رهیبود خ یازش جار

 :زدم ادیو فر دیته دلم لرز یزیچ

 ؟یکنیبه ما پشت م ی. حاال چطور داریپدرم بود ارانیفرمانده تو از  -

 .میبه سربازها انداختم. حاال کامالً محاصره شده بود یکه تموم شد نگاه  حرفم

 :زدم ادیفر دوباره

شما رو نجات  یهمه میخوای. ما فقط ممیبزن بیآس  یبه کس میخوای! ما نممیکشیتون رو مکنار وگرنه همه  نیبر -
. اون دیما نه! حاال هم اون دختر رو رها کن ید؛ ولافتا  نتونیسرزم یبرا یچه اتفاق نی. شماها فراموش کردمیبد

 .به ما کمک کنه تونهیکه م  هیتنها کس

 :رو محکم گرفته بود گفت ارانایت کهیزد و درحال یکارلوس پوزخند  فرمانده

 منیرو آباد کردن و ما رو از دست اهر نمونیبزرگ چطور سرزم یملکه نیکه فراموش کرد  نیشماها هست نیا -
 !نیبش مینجات دادن. تسل

دروغ.  یو ک گهیراست م یباور کنه که ک خواستینداشت. اون نم یادهیتأسف تکون دادم. فا یرو به معن سرم
 .سمتمون هجوم آوردنور بشم که سربازها بهسمتش حملهخواستم به

. دمشیکوب  نیه بود گرفتم و به زمرو که بهم حمله کرد یسرباز یرو باال آوردم و از خودم دفاع کردم. بازو رمیشمش
 .ش مچاله شداز شدت درد چهره

 !ایمواظب باش را -

 رمیرو از پشت داخل بدنم فرو کنه. شمش رشیآماده بود تا شمش  یبه پشت سرم نگاه کردم که سرباز تایر یصدا با
 :گفتم  یوارزدم و با لحن تأسف یمن فرود اومد. پوزخند ریشمش یرو رشیگرفتم که شمش  یرو به صورت افق

 !شونکه از پشت خنجر بزنن، اون هم به شاهزاده  مینداد ادیما به سربازامون  -

مرگ  یبه فرمانده کردم که درست پشت به دره یافتاد. نگاه  نیزم یبه پاش زدم که رو یرو گفتم و لگد نیا
 .ذارمشیرو از اونجا پرت کنه وگرنه زنده نم ارانایهـ*ـوس نکنه ت دوارمیبود. ام ستادهیا
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 ادهایفر یدفاع از خودش به من حمله کرد. صدا یرو رها کرد و برا ارانایبار ت نیور شدم که افرمانده حمله سمتبه
 .بود ختهیدرهم آم هاریو شمش

*** 

 ارانایت

 ی. لبهفتهیواسه دوستانم ن یاتفاق  دوارمیامشدم.   رهیشده بودند خ ریو فرمانده که باهم درگ انیبه را ینگران با
 .رمیحرکت کنم و از دره فاصله بگ تونستمیدوستانم و سربازها نم نیخاطر جدال ببودم و به ستادهیا  یابر  یدره

پرت  نیزم یو رو دمیکش  یغیشد. ج یپاهام خال ریشدت به من برخورد کرد و زبه یلحظه احساس کردم کس هی
 .شدم

 .رفت نییقل خورد و پا نیزم یرو بدنم

چنگ بندازم و خودم رو نگه دارم. صورتم کامالً در برخورد با  ییبه جا تونستمیهام نمبودن دستبسته خاطربه
 .دمیفهمیرو از سوزش دردناکش م نیشده بود و ا دهییسا زیر یهاسنگ

لحظه از درد  هیرد پهلوم شد که نفسم وا یزی. جسم نوک تزدمیم غیرو از ترس بسته بودم و مدام ج هامچشم
 .دیو به گوش خودم رس دیچیدره پ یدردناکم تو غیوحشتناکش قطع شد و بعد ج

کردم و از حرکت   یاناله یسنگالخ قل خوردم که با برخورد سرم به جسم سفت و سخت نیزم یقدر روچه دونمینم
 !تکون بخورم تونستمیبودم؛ اما نم دهیصاف رس نی. انگار به زمستادمیا

 ینفس بکشم. قفسه تونستمیم یسخت. بهرهیم رونیجونم داره از تنم ب کردمیو حس م زدمیم نفسنفس
 .صاف و منظم نفس بکشم دادیبود و اجازه نم دهید بیها آسدر برخورد با سنگ منهیسـ*ـ

کوتاه   یلیخ تونستمیدوباره م هیثانو بعد از چند   شدیهام قطع ممنه! نفس یآخر زندگ  گهید نجایا  کردمیم حس
 .نفس بکشم

 :زدم و آروم زمزمه کردم یهام نقش بست. لبخند تلخچشم یناراحت کارل پشت پرده ریتصو

 .نبودم یدار خوبکه امانت  دیببخش -

مون زنده مونده بچه گهینزد و فقط بهم چشم دوخت. انقدر ناراحت بود که من هم حسش کردم. فکر نکنم د یحرف
 .باشه

هام به شماره هام رو باز کنم. نفسچشم تونستمیحس کنم؛ اما نم تونستمیم یخوبصورتم به یخون رو رو حرکت
 !زدیگوشم م  یانگار تو  دم؛یشنیضربان قلبم رو م یافتاده بود و صدا

هام چشم یموجود درنده؛ فقط تونستم کم هی ایانسان بود   دمی. نفهمشدیم کیکه بهم نزد  دمیرو شن ییپا یصدا
 .و سست رها شدم جونیو بعد ب دمیبود که د یزیتنها چ یجفت چشم سبز وحش هیرو باز کنم و 

***** 
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 .ستیهمچنان باق تیدفتر، حکا نیآمد ا  انیپا به

 !متأسفانه شدتموم بشه؛ اما  زیانگغم  خواستمی. نمدیاز رمان لـ*ـذت بـرده باش  دوارمیخوبم ام دوستان

 دی. شاکنهیرو مشخص م نیجلد سوم ا ینه؛ ول ای مونهیزنده م ارانایت گمی. من نمدیسوم رو حتمًا دنبال کن جلد
 .دمیتمام سؤاالتتون رو داخل جلد سوم جواب م یباشه؛ ول یانیجلد پا

که خوندنش   گهید یرفتن و چراها نیشده بود، چرا مرزها از ب لیتبد یبه ملور ارانایچرا ت ه،یکه کارل واقعًا ک  نیا
 .ستیاز لطف ن  یخال

 .بود دیو خواه دیهست د؛یکه بود  ی. مرسگردمیبرم عتیاز طب  یااستراحت کوتاه، با جلد سوم بازمانده  هیاز   بعد
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