ر

الهه یخی
WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

مقدمه
چشمهای آبیرنگ و موهای قهوهایرنگی که رگههای سفید دارد؛ به من یادآور میشود که تعلقی به اینجا ندارم.
بارها و بارها این ظاهر عجیب و مرموزم به من دهنکجی میکند .وجودم فریاد میزند و من باز هم جوابی برای
سوالهایم پیدا نمیکنم.
دستی به صورت خود در آینه میکشم و او برای بار چندم اسمم را صدا میزند:
 ملوری!***
هلن
دستم رو روی سرم گذاشتم و درحالیکه بانگرانی آشکاری طول و عرض اتاقک چوبی رو طی میکردم ،به اتفاقات
بد و سرنوشتسازی که چند روز قبل رخ داد اندیشیدم.
روز نحسی که وقتی اومد ،فکرش رو هم نمیکردیم اینگونه سرنوشت ما رو تغییر بده و آیندهی ما رو تو هالهای از
ابهام فرو ببره .درست وقتی که همهی ما به وجود تیارانا نیاز داشتیم توسط فرمانده کارلوس به دره افتاد و دیگه خبری
ازش نشد.
هنوز هم صدای فریادهای رایان که تو اون لحظه خون جلوی چشمهاش رو گرفته بود و مقابل چشمهای همهی ما
فرمانده رو از بین برد ،فراموش نمیکنم.
چند روزی از اون اتفاق گذشته و من همچنان تو بهت کاری که جادوگر به کارلوس فرمان داده بود به سر میبردم.
اون تیارانا رو زنده میخواست ،چون به قدرتش نیاز داشت؛ ولی وقتی که فرمانده تیارانا رو به دره هُل داد تمام معادالت
ما بههم ریخت.
***
فلش بک
با فریاد بلند رایان ،همگی دست از مبارزه برداشتیم و از حرکت ایستادیم .گیج بودم و نمیفهمیدم چی باعث عربدههای
گوشخراش رایان شده.
 نه! تیارانا!بهسمت دره دوید و لبهی دره زانو زد .درحالیکه با چشمهای گردشدهش به درهی مهآلود که چیزی توش مشخص
نبود خیره شده بود مدام تیارانا رو صدا میزد.

2

ر

الهه یخی
WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

ماتومبهوت میخ زمین شده بودم و با نگاهم دنبال نشونهای هرچند کوچک از تیارانا میگشتم؛ اما هرچی بیشتر
میگشتم ،کمتر اثری از تیارانا پیدا میکردم .نگاهی به بقیه انداختم .همه مثل من ماتومبهوت ایستاده بودند و به
عربدههای گوشخراش رایان گوش میدادن.
نگاهم به فرمانده افتاد که شمشیر به دست بهسمت رایان میرفت .شمشیرِ توی دستش اصالً برام خوشایند نبود و
حتماً به قصدِ کشتنِ رایان ،اون رو بهدست گرفته بود .شرایط رایان طوری نبود که متوجه حضور فرمانده ،پشت سرش
باشه .با صدای بلندی که استرس داشت فریاد زدم:
 رایان مواظب باش! پشتسرت!با این حرفم رایان سرش رو سریع به عقب برگردوند .اونقدر سریع این کار رو کرد که صدای ترقمانند استخونهای
گردنش از این فاصله هم شنیده شد.
فرمانده که بهخاطر برق نگاههای رایان ،خشکش زده بود اصالً متوجه نبود چه اتفاقی قراره براش بیفته .رایان
شمشیرش رو از روی زمین چنگ زد و از جا بلند شد .چشمهاش از شدت بغض و عصبانیت سرخ شده بود.
دستهاش میلرزیدن .در عرض چند ثانیه شمشیرش رو باال برد و تو قفسهی ســـ#ـــینهی فرمانده فرو کرد .با
این کار خون روی صورتش پاشید و با خشم فریاد زد:
 لعنتی! حقت بود بمیری!هنوز آتیش دلش شعلهور بود و خشم توی چشمهاش بیداد میکرد .با بیرحمی شمشیر رو تا دسته داخل قفسهی
ســــ#ــــینهش فرو برد که شمشیر از پشت بدنش بیرون اومد.
جیغی از ترس کشیدم و قدمی به عقب رفتم .تابهحال رایان رو اینطور خشمگین ندیده بودم.
بقیه هم مانند من تعجب کرده بودن و با چشمهاشون نظارهگر اعدام فرمانده کارلوس به دست رایان بودن.
سربازها فرار کرده بودن و اثری ازشون نبود .با افتادن کارلوس روی زمین تازه از شوک خارج شدم و فهمیدم چه
اتفاقی افتاده.
نگاهم روی اطراف چرخید .داشتم دنبال تیارانا میگشتم؛ ولی نبود! هنوز باورم نمیشد توی دره افتاده باشه .با
چشمهایی که گرد شده بودن به رایان که حاال چشمهاش رنگ غم گرفته بود نگاه کردم و پرسیدم:
 تیارانا کجاست؟رایان روی زمین زانو زد و نیم نگاه غمانگیزی به درهی مرگ انداخت .جیغی کشیدم و بهسمت دره دویدم:
 -نه! نه! االن نباید این اتفاق میفتاد! نباید...
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اشک به چشمهام دوید و دوباره جیغ کشیدم .االن نباید این اتفاق میافتاد .حاال که میتونستیم با کمک تیارانا ،به
مردم سروسامان بدیم ،نباید این اتفاق میافتاد .شعلهی امیدی که توی وجودم جون گرفته بود بهیکباره خاموش و
جاش رو به یأس و ناامیدی داد.
دستم رو روی لبهی دره گذاشتم و سبزههای زیر دستم رو همراه با خاک چنگ انداختم.
ریتا گریه میکرد و هقهقش توی محیط پیچیده بود؛ این درحالی بود که پسرها با تأسف ایستاده بودن و به ته دره
که اصالً معلوم نبود نگاه میکردن.
سرم رو بهسمت رایمون چرخوندم .کامالً خونسرد و بیحس ،دستش رو تو جیب شلوارش فرو بـرده بود و دور از
همهی ما نظارهگر واکنشهای ما بود .همهش تقصیر اون بود .اون باعث شد تیارانا همچین تصمیمی بگیره.
از جا بلند شدم و بهسمتش رفتم .با کف دو دستم ضربهی محکمی به قفسهی سـیـــ#ــنهش زدم که ذرهای از
جاش تکون نخورد .فریاد زدم:
 تقصیر توئه! تو باعث شدی که اون از همهچی ناامید بشه و خودش رو تحویل ارتش جادوگر بده.با صدای نسبتاً بلندی که سردیش تا عمق وجودم رسوخ کرد ،در جوابم گفت:
 اون خودش احمق بود! به من ربطی نداره.یقهی لباسش رو گرفتم .با اینکه نسبت به قدوقوارهی رایمون جثهی ریزی داشتم؛ اما سرم رو باال گرفتم و چشم
بُرّاق کردم .با لحن خودش حرصآلود فریاد زدم:
 تو تخریبش کردی .با اون حرفای چرت و مسخرهت همهش تحقیرش کردی .اون احمق نبوده و نیست .اون تنهاراه نجات ما و مردم بود .تنها کسی بود که میتونست همهچیز رو به روال قبل برگردونه.
یه تای ابروش رو باال داد و با لحن خودخواهانهای گفت:
 میخواست من رو با خودش نیاره!تو کسری از ثانیه صورتم سرخ و خشمگین شد .احساس کردم این حرفش دمای بدنم رو باال برد .لبم رو محکم روی
هم فشار دادم و یقهی لباسش رو رها کردم .دستم رو باال بردم و با تمام قدرتی که داشتم ،توی صورتش کوبیدم و
عصبی گفتم:
 فکر میکرد عشقشی! میخواست جونت رو نجات بده .اگه باهاش نمیومدی هم اون کنارت میموند .میدونی چرا؟چون اون خیلی مهربون بود .عشقش رو تو وجود تو دیده بود؛ ولی تو...
گلولههای ریزودرشت اشک یکی پس از دیگری روی صورتم سر خوردن و پایین رفتن .هقهقکنان روی زمین
نشستم و به خاک چشم دوختم.
رایمون نگاه تأسفواری به من انداخت و بعد از نوازش جای سیلی فقط گفت:
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 عاقبت آدمای ترسو چیزی جز مرگ نیست .تیارانا هم به همون سرانجام مبتال شد.پوزخندی زد و نگاهش رو از من گرفت و دور شد .چشمهای پر از اشکم نظارهگر رفتنش بود و بغض توی گلوم حالم
رو بد میکرد.
سرم از حجم اتفاقی که افتاده بود نبض میزد .حاال باید چیکار میکردیم؟ حاال بعد از گذشتن هزار سال ،تو کسری
از ثانیه تمام زحماتمون بر باد رفت.
دستی دور شونههای لرزونم پیچید و صدای خشدار سایمون تو گوشم نواخته شد:
 آروم باش عزیزم! آروم.من رو به آرامش دعوت میکرد؟ اون هم کسی که آرزوش بود تیارانا بمیره؟ چطور میخواستم خودم رو آروم کنم
وقتی که زحماتمون به باد رفت؟
نگاه پر از اشکم رو به صورت سایمون دوختم .نگاهش کمی رنگ غم داشت .نالیدم:
 تو همیشه میخواستی اون بمیره؛ چون قاتل پدرت بود .حاال...با دستم به دره اشاره کردم و باعجز و گریه ادامه دادم:
 حاال اون مرده .خوشحالی سایمون؟ خوشحالی که هزاران سال صبر و زحمت ما تو چنددقیقه دود شد و رفت هوا؟ما دیگه نابود شدیم سایمون! نابود!
نابود رو با جیغ گفتم که چند لحظهای چشمهاش رو بست و دوباره باز کرد .خیلی آروم و با صدایی که کمی غمگین
بود گفت:
 من نمیخواستم تو این شرایط بمیره .درسته که اون قاتل پدرمه؛ ولی دوست نداشتم به این طرز فجیع از بین مابره .گریه نکن هلن! شاید ...شاید تونستیم پیداش کنیم ،هوم؟ شاید اون زنده مونده.
و بعد با شورواشتیاق بهم چشم دوخت .واقعاً مسخره بود اگه فکر میکردم تیارانا زنده میمونه .میخواست با این
حرف چی رو ثابت کنه؟ اینکه تیارانا سخت جونه؟ یا میخواست من رو آروم کنه؟
پوزخند کم رنگی زدم که نگاهش رنگ باخت .گفتم:
 با این حرفت آروم نمیشم .تو درهی مخفی ،صدها نفر منتظرن که ملکهشون برگرده و نجاتشون بده؛ اما نمیدوننکه ملکهشون مرده! ملکهی ما مرده و هیچکدوم عین خیالتون هم نیست.
فریادم به گوش آسمون رسیده بود .داشتم دیوونه میشدم .حس وابستگی به تیارانا پیدا کرده بودم .درست از وقتی
که من رو از زندان جادوگر نجات داد و مداوام کرد ،وقتی که ما رو همراه خودش از قصر بیرون کشید و از دست
جادوگر فراری داد ،حسی بهم گفت که اون نمیتونه بدجنس باشه .آثاری از پلیدی تو وجودش نبود .برخالف حرفهای
سایمون ،اون مهربون بود.
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باصدای بلند ریتا به خودم اومدم .بااشک و التماس از آستین رایان گرفته بود و درحالیکه خودش رو تکون میداد
گفت:
 رایان توروخدا! توروخدا پیداش کنین .اون زندهست! اون حتماً زنده میمونه؛ چون به من قول داده به همه کمککنه ،قول داده خانوادهمون رو برگردونه .اون بدقول نیست و حتماً به قولش عمل میکنه .توروخدا پیداش کن.
گریه امونش نداد و درحالیکه همچنان از آستین رایان گرفته بود؛ روی زمین زانو زد و سرش رو به پای برادرش تکیه
داد .صدای هقهقش دلم رو آب کرد .موهای رنگین کمانیش دیگه نمیدرخشیدن و رنگشون آبی تیره شده بود و
اثری از درخشش سابق رنگها نبود.
میتونستم درک کنم که چقدر به تیارانا وابسته شده و االن نمیتونه دوریش رو تحمل کنه .ازاونگذشته ،تیارانا تنها
روزنهی امید ما تو این دنیای تاریک بود که از دست رفت.
***
حال
تقهای به در کلبه خورد و ریتا سربهزیر وارد اتاقک چوبی شد .زیر چشمهاش از گریهی زیاد پف کرده بود و سیاهیش
رو بیشتر به رخ میکشید و رگههای سرخ ،داخل سفیدی چشمهاش پیشروی کرده بودن.
لبخند تلخی زدم و دستم رو بهسمتش گرفتم که مثل روزهای قبل ،با گریه خودش رو تو بغلم پرت کرد .دستم رو
دور شونه و سرش حلقه کردم و موهاش رو نوازش کردم .نالید:
 هیچ راهی نیست که بتونن پیداش کنن .رایمون میگه اگه زنده بود تا االن برگشته بود پیشمون ،یا اگه میخواستخودش رو تحویل جادوگر بده تا االن خبرش به همه رسیده بود .هیچ اثری ازش نیست .هلن! توهم فکر میکنی اون
مرده؟
دست از نوازش موهاش برداشتم که سرش رو از قفسهی ســـ#ـــینهام جدا کرد و با گردی چشمهاش که لبریز از
اشک بود بهم خیره شد.
آهی کشیدم و نگاهم رو ازش دزدیدم .درحالیکه به کف چوبی کلبه خیره شده بودم گفتم:
 نمیدونم .من هم دیگه نمیدونم تیارانا مرده یا زندست.با این حرفم هقهقش اوج گرفت و با صدای خشداری نالید:
 من خیلی دوستش داشتم .اون رو مثل خواهرم دوست داشتم .میخواستم با کمک اون ،اشتباهات گذشتهم رو جبرانکنم؛ ولی این سرنوشت لعنتی اجازه نداد تا روی سیاه گذشتهام رو پاک کنم .خیلی ناراحتم ...خیلی...
با دستم کمرش رو نوازش کردم و سعی کردم با حرف آرومش کنم:
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 هنوز چیزی معلوم نیست .ریتا باید صبوری کنیم و منتظر باشیم .زمان همهچی رو مشخص میکنه .درضمن کیگفته روی تو سیاهه؟ هر اتفاقی که افتاده تقصیر اون جادوگر لعنتی بوده و تو مقصر نیستی .ما خودمون هم میتونیم
اون رو شکست بدیم و انتقام بگیریم!
به حرفی که زدم خودم هم اطمینان نداشتم و فقط میخواستم ریتا رو آروم کنم .ما بدون تیارانا؛ مثل شمشیر بدون
تیغهای بودیم که هیچ کاری از دستش بر نمیاومد.
آهی کشیدم و ریتا رو از خودم جدا کردم .لبخند غمگینی زدم و گفتم:
 اون زنده میمونه این رو مطمئنم .افسانههایی راجع بهش هست که اگه بشنوی؛ میفهمی که اون تا دشمنش رواز پا در نیاره ،تسلیم نمیشه .اون بارهاوبارها مرگ رو شکست داده و پیروز شده.
چشمهای گردش رو بهم دوخت .با پشت دستش صورتش رو پاک کرد و درحالیکه بغض توی گلوش رو میبلعید
پرسید:
 منظورت چیه؟ اون بارها و بارها مرگ رو شکست داده؟ مگه مرگ یه بازیه که بتونه شکستش بده؟سرم رو تکون دادم و درحالیکه هدایتش میکردم تا روی تنها تخت چوبی توی کلبه بشینه گفتم:
 واسه اون آره!روی تخت نشستم .کامالً بهسمتم برگشت و کمی سرش رو بهسمت چپ خم کرد .چشمهای کنجکاوش نشون
میداد که چقدر مشتاقه تا بهش توضیح بدم.
دستم رو روی تخت گذاشتم و خودم رو بهش تکیه دادم .بدون اینکه نگاهش کنم؛ به سقف چوبی خیره شدم و گفتم:
 توی کتابهایی که از تاراگاسیلوس به جا مونده؛ کتابی رو پیدا کردم که روش نوشته بود «ملکهی مرگ».با تعجب و لحن سوالی پرسید:
 ملکهی مرگ؟! از کجا پیداش کردی؟سرم رو به معنی آره تکون دادم و جواب دادم:
 آره ،اسمش ملکهی مرگ بود .جادوگر روی تمام مردم تاراگاسیلوس طلسمی رو اجرا کرد که بزرگترها زنده بموننو نمیرن و کوچکترها بزرگ بشن و شاهد نابودی سرزمینشون باشن .ما حتی میتونیم زادووَلد کنیم ولی جونمون رو
از دست ندیم! من یکی از بچههایی بودم که بعد از نابودی تاراگاسیلوس به دنیا اومد .خیلی کنجکاو بودم بدونم
ملکهی تاراگاسیلوس چطور آدمی بوده که سرزمینش رو به نابودی کشونده.
مکثی کردم و با هیجان از ریتا پرسیدم:
 تو هیچ میدونستی همسر تیارانا ،اولش میخواسته تیارانا رو بکشه؟و بعد با لبخند محوی نگاهش کردم .آثار تعجب و شگفتی توی صورتش مشخص بود .بعد از چند ثانیه گفت:
7
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 واقعاً؟ پس چطور باهم ازدواج کردن؟ اصالً چطور باهم آشنا شدن؟ خب راستش سرزمینهای تاراگاسیلوس آمادهی یه جنگ عظیم و ویرانگر بودن و برای اینکه بتونن مقابل شیطانهاو غولهای عجیبغریبی که قدرت زیادی داشتن ،ایستادگی کنن؛ باید تنها کسی که از خاندان سلطنتی زنده مونده
بود رو پیدا میکردن و برای همین از تیارانا استفاده میکنن .تیارانا تو راه ،گیر یه شیطان سنگدل میفته که برای
رسیدن به آرزوهاش حاضره دست به هرکاری بزنه؛ ولی مهربونی و عشق ،باعث میشه اون شیطان دلبهدل تیارانا
بده و عاشقش بشه .به خاطر غفلت کارل ،تیارانا زخم عمیقی برمیداره و میمیره؛ ولی عشق باعث میشه به زندگی
برگرده .بعد از مدتی ،تیارانا توسط پدر سایمون که اون زمان پسرعموی تیارانا محسوب میشد ،دزدیده میشه و شکنجه
میشه .اون میخواست با تیارانا ازدواج کنه تا تمام نیروهای تیارانا رو به خودش انتقال بده؛ اما این ممکن نبود؛ چون
تیارانا عاشق کارل بود ،برای همین تیارانا رو مسموم میکنن .اینبار دیگه همه مرگ تیا رو میبینن و کارل رو به
فرماندهی ارتششون انتخاب میکنن .اما...
ریتا وسط حرفم پرید:
 نگو که تیا دوباره زنده میشه!تک خندهای کردم و با صدایی که تهمایهای از خنده داشت گفتم:
 آره .زنده میشه و تو جنگ پیروز میشن و بعد از جنگ ،با کارل ازدواج میکنه .فکر کنم چون تیارانا تو بازی با مرگو زندگی ،مرگ رو شکست داده؛ اسم کتاب رو گذاشته بودن ملکهی مرگ.
با امید بیشتری خودش رو بهم نزدیک کرد و با منمن پرسید:
 فکر میکنی ...فکر میکنی بازم زنده میمونه؟ یعنی ممکنه باز هم مرگ رو شکست بده و برگرده پیشمون؟از روی تخت بلند شدم و گفتم:
 امیدوارم که اینطور باشه.به ریتا که همچنان روی تخت نشسته بود خیره شدم .عمیقاً توی فکر بود .نگاهم رو توی کلبه چرخوندم.
یک کلبهی کوچیک که فقط یک تخت چوبی تک نفره گوشهش قرار داشت و روی تخت کاه ریخته بودن تا به
عنوان تشک ازش استفاده بشه و روی کاه رو با پارچهی بیکیفیت و زبر طوسیرنگی پوشونده بودن.
جعبهی چوبیرنگ کوچکی هم زیر پنجرهی نیم متری اتاق قرار داشت که کاسه ،لیوان و قاشق چوبی رو روی اون
گذاشته بودن و دیگه هیچی نبود .این هم امکانات اردوگاه مخفی رایمونی بود که خودش رو باالتر از همه میدید.
ریتا از روی تخت بلند شد و گفت:
 بهتره بریم بیرون .توی این کلبه که هیچی نیست؛ حداقل بریم این اطراف رو بگردیم .شاید پسرها هم برگشتهباشن و خبری از تیارانا برامون آورده باشن.
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باشهای گفتم و بهسمت در رفتم .صدای جیرجیر تختههای چوبی زیر پام ،بهم این حس رو میداد که هر لحظه
ممکنه این چوبها بشکنن و بیفتم روی زمین؛ مخصوصاً که کلبه ،روی پایههای چوبی درست شده بود.
در رو باز کردم و بیرون رفتم.
ریتا پشت سرم از کلبه بیرون اومد .نگاهی به اردوگاه انداختم .کلبههای همشکلواندازهای که روی پایههای چوبی
تنومندی درست شده بودن؛ دور هم قرار گرفته بودن و فضای بین کلبهها ،زمین بیضی مانندی رو ایجاد کرده بود که
محل آموزش سربازها بود .اطراف اردوگاه رو با حصار چوبی شکل پوشونده بودن تا حیوونهای وحشی وارد اردوگاه
نشن.
پلههای بین کلبه تا زمین رو پایین رفتم و با چشمم دنبال پسرها گشتم .انگار هنوز برنگشته بودن.
صدای فریاد کارآموزها و برخورد شمشیرهای برنده ،با همدیگه نشون میداد که کسی حواسش به ما دونفر نیست .با
خیال آسوده ،راه پشت کلبه رو در پیش گرفتیم و از دیدهها پنهون شدیم.
ریتا پرسید:
 میخوای چیکار کنی هلن؟ داری کجا میری؟توبیخگرانه گفتم:
 هیس! اگه یکی این اطراف باشه صدامون رو میشنوه .خودت که میدونی؛ رایمون دستور داده حواسشون به ماباشه و نذارن ما حتی نیم متر از اردوگاه دور بشیم.
تحت تاثیر صدای آرومم ،ولوم صداش رو پایین آورد:
 آره راست میگی؛ ولی آخه میخوای چیکار کنی؟دستم رو روی تنهی درختی که بریده شده بود و سر تیزش رو به آسمون بود و به صورت خمیده ،کنار تنهی دیگهای
قرار داشت کشیدم و گفتم:
 خودمون میریم دنبال تیارانا .اینا هیچکدومشون دلِ خوشی از تیا ندارن؛ چه بسا که اگه پیداش کردن یه بالییهم سرش بیارن! بهشون اعتباری نیست.
پشتبند حرفم پوزخندی زدم که صدای معترض ریتا بلند شد:
 من با رایمون کاری ندارم؛ ولی رایان اصالً راضی به مرگ تیارانا نبود .ندیدی چطور انتقامش رو از کارلوس گرفتو اون رو کشت؟ هرکی راضی به مرگ تیا بود؛ برادرم نبود! بهتره همشون رو باهم جمع نبندی.
نیم نگاه بیتفاوتی بهش انداختم.
 مهم نیست که کی چی فکر میکنه؛ ما فقط باید تیارانا رو پیدا کنیم.9
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ارتفاع حصارهای چوبی زیاد بود؛ ولی من چند روزی پشت کلبه ،درگیر باز کردن پیوند چوبها بودم .بنابراین دستم
رو روی تکه چوبی که از قبل جدا کرده بودم گذاشتم و اون رو بهسمت خودم کشیدم که حصار روی زمین افتاد.
لبخندی زدم و چوب رو روی زمین پرت کردم و خطاب به ریتا پرسیدم:
 تو هم با من میای؟ یا میترسی توبیخ بشی؟با لحن پر حرصی گفت:
 من از هیچی نمیترسم .کسی هم حق نداره پرنسس خورشید رو توبیخ کنه.نیشخندی زدم:
 آره .مخصوصاً پرنسسی که از مقامش عزل شده رو اصالً توبیخ نمیکنن! ما اگه بخوایم همه رو نجات بدیم؛ بایدمقام و درجه رو کنار بذاریم و کنار هم و با اتحاد پیش بریم.
پوف کالفهای کشید و با نارضایتی گفت:
باشه بابا .هرچی تو بگی .حاال واسه من کالس اتحاد گذاشته.و بعد من رو کنار زد و خودش جلوتر از من به اونسمت حصارها رفت .لپم رو از داخل به دندون گرفتم و با چشمهای
ریز شده بهش نگاه کردم.
با ذوق خاصی به جنگل چشم دوخته بود و انگارنهانگار که همین چند دقیقهی پیش داشت گریه میکرد و میخواست
تیارانا برگرده .واقعاً که بچه بود.
نگاهی به اطراف انداختم و وقتی مطمئن شدم کسی اون اطراف نیست؛ تکه چوبِ حصار رو برداشتم و از محدودهی
اردوگاه بیرون رفتم .چوب رو مثل حالت اول ،سرجای خودش قرار دادم و بهسمت ریتا رفتم:
 من میدونم از کجا باید بریم .بهتره اطراف درهی مرگ رو بگردیم و راه ورودی به دره رو پیدا کنیم .شاید اونموقع بتونیم تیا رو پیدا کنیم.
باشهای گفت و باهم بهسمت درختهای تنومند رفتیم.
جنگل کامالً سوتوکور بود و هیچ پرندهای پر نمیزد .حتی شاخههای درختها هم تکون نمیخوردن و ساکت و
صامت ،سرجاشون ایستاده بودن .انگار اونها هم به خاطر ناپدید شدن تیارانا غمگین بودن.
سکوت بیپایانی که تو جنگل حاکم بود؛ لحظهای آشوب رو به دلم انداخت و باعث شد از حرکت بایستم .ریتا هم به
تبعیت از من ایستاد و با تعجب پرسید:
 چرا وایستادی؟ اتفاقی افتاده که اینطور سر جات میخکوب شدی؟سرم رو به طرفین تکون دادم و همونطور که با چشمهام جنگل رو زیر نظر گرفته بودم جوابش رو دادم:
10
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 نه! اتفاقی نیفتاده .فقط حس میکنم این جنگل بیش از حد توی سکوت غرق شده .یه جورایی این حالتش به دلمترس انداخته.
لبش رو کمی به جلو داد و بعد سرش رو گردوند و نگاه کوتاهی به جنگل انداخت و دوباره به من خیره شد.
 من که فکر نمیکنم این جنگل چیز عجیبغریبی داشته باشه .شاید تو داری حساس میشی!از گوشهی چشمم بهش خیره شدم .همین مونده بود که یه اَلف بچه بهم بگه میترسی .با اینکه حرفش برام سنگین
بود و خیلی دوست داشتم جواب دندونشکنی بهش بدم؛ اما نفسم رو صدادار بیرون فرستادم و همونطور که دوباره
حرکت رو از سر گرفته بودم گفتم:
 نه اصالً! دلیلی برای ترس وجود نداره؛ ولی این سکوت عجیبی که به جنگل حاکم شده؛ اصالً چیز ساده و عادینیست .حتماً دلیلی داره.
صدای قدمهاش رو که پشت سرم میاومد؛ به لطف چمنهای زیر پاش میشنیدم و چند لحظه بعد ،صداش تو گوشم
طنین انداز شد:
 من که تاحاال توی جنگل زندگی نکردم که بدونم جنگل چطوریه و چه صداهایی داره .تو بهتر میدونی!خواسته یا ناخواسته ،داشت پرنسس بودنش رو به رخم میکشید .دندونم رو روی هم ساییدم و چشمهام رو با حرص
باز و بسته کردم .نفسهای عمیق و پیدرپی کشیدم تا به خودم مسلط باشم.
شونهبهشونهی من داشت میاومد و اصالً نگاهم نمیکرد .ترجیح دادم سکوت کنم و جوابش رو ندم .حدود سه سالی
ازم کوچیکتر بود و میتونستم این حرفها و کارهاش رو به پای بچه بودنش بذارم.
هرچی بیشتر جلو میرفتیم؛ سکوت مرگآور جنگل ،سنگینتر و عمیقتر میشد .تا جایی که ریتا گفت:
 هلن ،من میترسم بیا برگردیم.دیگه صدای پاش رو نشنیدم .من هم ایستادم و به پشت سرم نگاه کردم .ریتا درحالیکه با دستهاش خودش رو به
آغـــ#ـــوش میکشید؛ نگاه نگران و لرزونش رو به اطراف دوخت .ترس تو چشمهاش نینی میزد .دلیل این ترس
ناگهانیش رو درک نمیکردم.
قدمی به جلو گذاشتم و دستم رو روی شونهاش گذاشتم که از جا پرید و با ترس قدمی به عقب رفت .واکنشش باعث
شد چشمهام گرد بشه و با تعجب بپرسم:
 چرا اینطوری میکنی؟ از چی ترسیدی؟دوباره به جای نامعلومی چشم دوخت و درحالیکه به من میچسبید گفت:
 یه چیزی اونجاست؛ یعنی ...یدونه نیست ،چندتا هستن .سیاهن...11
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اینبار من بودم که باترس به نقطهای که اون هم خیره شده بود نگاه کردم .کمی دورتر از ما ،بین درختها ،جسمهای
سیاهرنگی با سرعت حرکت میکردن و به چپ و راست میرفتن.
آب گلوم رو قورت دادم و درحالیکه موفق نبودم تا لرزش صدام رو کنترل کنم گفتم:
 من ...یعنی ...چیزی واسه ترس وجود نداره .حتماً داریم اشتباه میکنم.ریتا با لرزش آشکاری نالید:
 ممکن نیست هردوتامون اشتباه کنیم .اگه حیوون وحشی باشن چی؟ هیچکس نمیدونه ما تو اردوگاه نیستیم.همینجا میمیریم!
و بعد صدای هقهقش بلند شد .چنگی به بازوم انداخت که درد بدی تو بازوم پیچید .نالیدم:
 ریتا داری چیکار میکنی؟ گوشتم رو کندی ،ولم کن!نهتنها دستش رو آزاد نکرد؛ بلکه محکمتر گرفت که اینبار من از درد ،اشک تو چشمهام جمع شد .به سختی دستم
رو از حصار ناخنهای بلند ریتا آزاد کردم و پارچهی مچاله شدهی لباسم رو درست کردم .آروم بازوم رو نوازش کردم
و گفتم:
 باشه! بیا برگردیم؛ الزم نیست گریه کنی .اگه میدونستم اینقدر ترسویی ،هرگز ازت نمیخواستم باهام بیای.ریتا با حرص سرش رو بلند کرد تا حرفی بهم بزنه که چشمهای اشکیش ،به صحنهی پشت سرم خشک شد .لرزی
کرد و چشمهاش رو که حاال پر از ترسووحشت شده بود ،گرد کرد .فکر کردم شاید پسرها متوجه نبود ما تو اردوگاه
شدن و پیدامون کردن؛ ولی وقتی برگشتم ،تنها واکنشی که تونستم انجام بدم؛ جیغ بلند و گوشخراشی بود که از
گلوم بیرون اومد.
با چشمهایی که از حدقه بیرون زده بود و بدنی که از ترس میلرزید؛ به تودههای سیاه روبهروم خیره شدم .تو اون
لحظه نمیدونستم چیکار کنم .فقط داشتم به یک چیز فکر میکردم .اگه پسرها ما رو پیدا نکنن؛ چه بالیی سرمون
میاد؟ پاهای سست و لرزونم رو به سختی حرکت دادم و قدمی به عقب رفتم که وزنم روی پاهام سنگینی کرد و به
پشت ،روی زمین افتادم؛ اما همچنان چشمهام میخ اون جسمهای سیاه بود.
با اون چشمهای قرمز آتشینشون به ما خیره بودن و بدن دود مانندشون رو آرومآروم حرکت میدادن تا به ما برسن.
ریتا با صدایی که میلرزید پرسید:
 شـ ...شـ ...شما ...کـ ...کی ...هستین؟هیچ جوابی دریافت نکردیم؛ ولی شمشیرهای سبز رنگی که توی دستشون میدرخشید؛ نشون میداد که چندان نیت
خوبی هم ندارن .هرچی که بود؛ باید فرار میکردیم.
خودم رو به پشت روی زمین کشیدم و با همون چشمهای متعجبم که ترس رو فریاد میزد؛ به اون دودها نگاه کردم.
12
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ریتا از شدت ترس بدنش میلرزید و صدای چقچق دندونهاش که به هم میخوردن؛ آهنگ ناموزونی رو به اجرا
گذاشته بودن.
قلبم توی دهنم میزد و هر لحظه ممکن بود از شدت استرس باال بیارم؛ اما باید یه کاری میکردم! من باعث این
دردسر شده بودم و باید این دردسر رو برطرف میکردم.
با انگشتهای کشیده و سردم که به سفیدی میزد؛ زمین رو چنگ زدم .این درحالی بود که نگاهم رو به اون دودها
دوخته بودم.
باید از نیروم استفاده میکردم تا حداقل بتونیم فرار کنیم .آروم آروم از طریق خاک ،ریشههای درختان رو هدایت کردم
تا مانع از پیشروی اونها بشه؛ ولی ریشهها هوا رو چنگ زدن و روی زمین افتادن.
نگاه ناباور و ترسیدهم رو به ریشهها دوختم و بعد به صورت اون موجودات وحشتناک خیره شدم .لحظهای از حرکت
ایستادن و با قهقهههای بلند و گوشخراششون ،من رو تمسخر کردن.
صدای خندههای دورگهشون که ترکیبی از چند صدا بود قطع شد و بعد یکی از اونها که جلوتر از بقیه حرکت میکرد
گفت:
 هاهاها! دختر احمقی هستی! به نظرت اون ریشههای به درد نخور ،و قدرت بیخاصیتت میتونه به ما ،سربازانتاریکی ،که از دود متولد شدیم اثر کنه؟ حاال دیگه زمان مرگ شما فرار رسیده.
شمشیرش رو که باال برد؛ فقط جیغ خفیفی کشیدم که گلوم به سوزش افتاد .با دستم خیلی سریع برگها رو بهسمت
اونها هدایت کردم که حجم زیاد برگها مانع از دید اونها شد.
از زمین بلند شدم و بدون اینکه بفهمم داریم کجا میریم؛ دست ریتا رو گرفتم و درحالیکه با تمام سرعت میدویدم؛
اون رو هم به دنبال خودم میکشیدم.
اگه تنها بودم میتونستم به برگهای سبز تبدیل بشم و از دست سربازهای تاریکی فرار کنم؛ ولی با وجود ریتا ،این
کار ممکن نبود و اون توی دردسر میافتاد.
ریتا جیغ کشید و تندتند گفت:
 دارن میان! دارن میان! وای االن هردوتامون رو میکشن! خدایا من نمیخوام بمیرم .وای...صدای گریههای بلندش دلم رو به درد آورد .من اون رو توی دردسر انداخته بودم و این درحالی بود که هیچکس
نمیدونست ما از اردوگاه بیرون رفتیم .قفسهی سینم از ترس باالوپایین میشد و اونقدر تندتند نفس کشیده بودم
که درد آزاردهندهای توی ریههام پیچیده بود.
پاهام به گزگز افتاده بود ولی نمیتونستم از حرکت بایستم؛ اگه لحظهای غفلت میکردم ،به قیمت جونمون تموم
میشد.
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ریتا نالید:
 وای نمیتونم! هلن دیگه نمیتونم پابهپای تو بدوم!درحالیکه چشمهام از درد ریههام تنگ و گشاد میشدن داد زدم:
 باید بتونی! ریتا این بچه بازی نیست ،جونمون توی خطره .بدو ریتا فقط بدو!اصالً راه درست رو تشخیص نمیدادم؛ فقط به سرعت باد ،بین درختها میدویدم و جلو میرفتم .کمکم تراکم
درختها کم شد و به یک جای صاف رسیدیم؛ جای صافی که خیلی آشنا بود؛ درهی مرگ!
از حرکت ایستادیم .دستم رو روی قفسهی سیــ#ــنهم گذاشتم و نفسهای تندم رو کنترل کردم .دیگه نمیتونستم!
نمیتونستم بیشتر از این بدوم و فرار کنم .توانم تموم شده بود.
به عقب برگشتم و به ریتا که خم شده بود و دستش رو روی زانوهاش گذاشته بود و تندتند نفس میکشید نگاه کردم.
نگاهم رو آروم باال کشیدم و به البهالی درختها خیره شدم .از اینجا هم میتونستم ببینمشون؛ اما باید کجا میرفتیم؟
هر کجا که میرفتیم اونها پیدامون میکردن و کارمون ساخته بود.
نگاهی به اطراف انداختم و گفتم:
 بیا اینجا ریتا .خوب گوش کن ببین چی میگم! ما نمیتونیم بیشتر از این فرار کنیم؛ اگه به اردوگاه بریم ،صددرصدجای ما رو پیدا میکنن و ممکنه تعداد زیادی از اونها وجود داشته باشه و اونوقت همگی به اردوگاه حمله میکنن.
ریتا ایستاد و با نگرانی پرسید:
 پس ...پس چیکار کنیم؟مستقیم به چشمهاش خیره شدم .با جدیت گفتم:
 باید جلوشون بایستیم!چشمهاش رو گرد کرد و با صدای ناباوری که تهمایهای از خنده داشت گفت:
 شوخی میکنی دیگه؟وقتی دید خیلی جدی دارم نگاهش میکنم؛ نالید:
 ما میمیریم! اصالً هیچی رو اونا تاثیر نداره.درحالیکه خیره به پشت سرش بودم؛ گارد گرفتم و بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:
 حداقل تالشمون رو میکنیم و بقیه رو لو نمیدیم.وقتی دید حرفهاش روی من تاثیر نداره؛ کنارم ایستاد و مثل من گارد گرفت .صدای نفسهای تند و سنگینمون رو
میشنیدم .اون لحظه فقط یک چیز توی ذهنم چرخ میخورد و اون هم این بود که قراره چه بالیی سرمون بیاد.
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خیلی طول نکشید که لحظهی سخت مبارزهی ناعادالنهی بین ما و نیروهایتاریکی شروع شد .ریتا درحالیکه گوی
طالیی رنگ درخشانی رو بهسمت نزدیکترین سرباز تاریکی پرت میکرد فریاد زد:
 تا کی باید اینطور مقاومت کنیم؟دستم رو شالق مانند بهسمت اونها گرفتم که ریشهای از دل زمین بیرون اومد و توی هوا پیچوتاب خورد و خودش
رو به اونها کوبید؛ اما توی چند ثانیه ،تاریکیها غیب شدن و بعد تو چند متری ما ظاهر شدن.
وحشت زده بودم؛ نمیدونستم چیکار کنم .باعث این دردسر من بودم و حاال توی منجالبِ بیعقلی خودم فرو رفته
بودم.
عرق روی پیشونیم رو پاک کردم و چند قدمی به عقب رفتم .نگاهم خیرهی ریتا بود .درحالیکه توپهای دایره شکلی
از نور طالیی رنگ رو بهسمت اونها پرت میکرد؛ به عقب رفت.
 ریتا باید فرار کنیم!با چشمهای گرد شده نگاهم کرد و با بهت گفت:
 فرار کنیم؟! تا کجا میتونیم فرار کنیم؟ اصالً مگه میشه از دست این غولهای تاریکی فرار کرد؟تند و با استرس گفتم:
 نمیدونم نمیدونم! یعنی تو وقتی داشتی از اون اردوگاه بیرون میاومدی؛ به این فکر نکردی که ممکنه توی دردسر بیفتیم؟ریشهی دیگهای سمت اون غولهای نامیرا پرت کردم و داد زدم:
 من بهخاطر تو اینجا موندم؛ چون من خیلی راحت میتونم به برگ تبدیل بشم و اونها من رو پیدا نکنن.فریادی کشید که نگاهم بهسمتش رفت .چندتا گلولهی طالیی ،پشت سرهم ،بهسمت اونها فرستاد و بعد درحالیکه
عقب میرفت ،با حرص گفت:
 باید اینجا بمونی! چون تو من رو توی دردسر انداختی! تو باعث شدی از اردوگاه بیام بیرون.چشمهام رو بازوَبسته کردم .راست میگفت .همهش تقصیر من بود.
نفسم رو با استرس بیرون دادم و سعی کردم دیوار درست کنم؛ اما صدای جیغ بلند و گوشخراش ریتا ،رشتهی افکارم
رو پاره کرد و کنترل ریشههارو از دست دادم.
نگاه هراسونم رو بهسمتش سوق دادم .درحالیکه روی ابری از گردههای طالیی سوار شده بود و توی هوا قرار داشت؛
بازوش رو فشار میداد .خون از بین انگشتهای سبزهی ریتا بیرون اومد .با نگرانی پرسیدم:
 چی شد؟ حالت خوبه؟15
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فقط سرش رو تکون داد و دوباره با دست سالمش گلوله پرت کرد .اینبار تمرکز کردم و دیوار بلندی از ریشههای
زیرِزمین ،ساختم و از دل خاک بیرون کشیدم که مثل سدی ،مقابل تاریکی رو گرفت؛ ولی قبل از اینکه دیوار ،مقابل
اونها قد علم کنه چند دودتاریکی درست به شکل تیر ،سمت ریتا رفت و صدای نالهی دردناکش ،وجودم رو لرزوند.
سرم رو با نگرانی بهسمتش برگردوندم و با دیدن جسم مچاله شدهش روی زمین ،چشمهام گرد شد و اسمش رو
ناباورانه صدا زدم:
 ریتا!قدم سست و لرزونی به جلو برداشتم و دوباره اسمش رو زمزمه کردم؛ وقتی دیدم صامتوبیحرکت روی زمین افتاده؛
بهسمتش دویدم و اسمش رو فریاد زدم:
 ریتا بلند شو!کنارش زانو زدم و بازوش رو گرفته ،و بهسمت خودم کشیدمش .سرش بیحال و بیجون ،بین زمین و آسمون معلق
موند و چشمهای بستهش نشون میداد بیهوش شده.
ضربان قلبم باال رفته بود .تکونش دادم و اسمش رو صدا زدم؛ ولی هیچ حرکتی نکرد .ترس تو جونم نشسته بود .اگه
از اینجا بتونم فرار کنم؛ رایان بهخاطر خواهرش ،صددرصد یه بالیی سرم میاره.
دوباره تکونش دادم .دستهام میلرزید و احساس میکردم هر لحظه ممکنه از شدت استرس ،باال بیارم .معدهم بههم
پیچیده بود و تندتند نفس میکشیدم.
سایهای روی صورتم افتاد و تنم یخ بست .کامالً حضورشون رو فراموش کرده بودم .بدنم به صورت هیستریک لرزید
و سرم رو به سختی باال آوردم و به چشمهای قرمزشون خیره شدم.
یکیشون خندهی وحشتناکی کرد که باعث شد چشمهام از ترس گشاد بشه .نالیدم:
 شما چیکارمون دارین؟ مگه چیکار کردیم؟نیروی تاریکی که توی هوا معلق بود و شمشیر قرمز درخشانی داشت؛ توی هوا خودش رو جلو کشید و با صدای
دورگه و گوشخراشی گفت:
 شما دشمن بانو هستید .شما باید بمیرید!شمشیرش رو که باال آورد؛ جیغی کشیدم و سرم رو برگردوندم و چشمهام رو محکم به هم فشار دادم .من عامل این
اتفاقم...
شاید بهتر بود همونجا توی اردوگاه میموندم ،یا حداقل تنها میاومدم .اون وقت شاید این اتفاق نمیافتاد .تنم از
شدت ترس ،بیحس و کرخت شده بود .اگه چند ثانیهی دیگه تو اون حالت میموندم؛ مطمئناً قبل از اینکه اونها ما
رو بکشن ،از شدت ترس میمردم؛ اما صدای مردی باعث شد چشم باز کنم.
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 شما دوتا اینجا چیکار میکنید؟ مگه نمیدونید سربازهای تاریکی همهجا هستن؟سرم رو با احتیاط بهسمتش برگردوندم .اثری از اون غولهای تاریکی نبود .نگاهی به مرد انداختم .عصای چوبی شکل
عجیبغریبی تو دستش قرار داشت و موهای مشکیش رو باال داده بود و با چشمهای سبز رنگ جدیش ،بهمون نگاه
میکرد .دوباره با نگاهم اطراف رو کاویدم و بعد به صورت ریتا خیره شدم.
تکونش دادم و اسمش رو صدا زدم:
 ریتا چشماتو باز کن.سیلی نسبتاً محکمی به صورتش زدم و تکونش دادم؛ اما هیچ حرکتی نکرد .نگرانی تو وجودم میجوشید و به حالت
تهوعم دامن میزد .مرد جوانی که نمیشناختمش ،کنارمون نشست و دستش رو روی پیشونی ریتا گذاشت.
با تعجب نگاهش کردم .چشمهاش رو لحظهای بست و نفس عمیقی کشید .نسیم خنک و مالیمی توی دشت پیچید
و خوشههای طالیی گندم رو به رقـــ#ــص در آورد .زندگی توی این دشت و جنگل ،جریان داشت .این رو صدای
خوشههای رقصان و آواز چکاوکهایی که به پرواز در اومده بودند؛ بهم ثابت میکرد.
 حالش خوب میشه .فقط بیهوش شده.نگاهم رو از گندمها برداشتم و بهش نگاه کردم .کف دستش میدرخشید! وقتی نگاه خیرهم رو روی دستش دید؛ اون
رو مشت کرد و از جا بلند شد .با صدای بمی گفت:
 بهتره از اینجا برید .نیروهای تاریکی همهجا هستن!این رو گفت و در کسری از ثانیه ،دود رنگارنگ عجیبی ،دورش رو فرا گرفت و ناپدید شد .هنوز هم با تعجب به جای
خالی اون مرد نگاه میکردم.
سن و سال زیادی نداشت ،شاید همسن سایمون بود؛ ولی مشخص بود خیلی تجربه داره .کی بود؟ اینجا چیکار
میکرد؟
نگران و مضطرب ،ریتا رو تکون دادم و با همون استرسی که به صدام سرایت کرده بود گفتم:
 ریتا ،چشمات رو باز کن .باید بریم.صورتش زیر نور خورشید برق میزد و ریشهی موهاش توی عرق غرق شده بود .پوف کالفهای کشیدم و به اطراف
نگاه کردم .میترسیدم سربازهای تاریکی دوباره سروکلهشون پیدا بشه و اون موقع معلوم نبود چه اتفاقی میوفته.
دقیقههای طوالنی رو اونجا نشسته بودم و تمام بدنم رو چشموگوش کرده بودم تا هرخطر احتمالی پیشبینی کنم.
ریتا همچنان بیهوش بود و اثری از بهبودی دیده نمیشد .نکنه اون مرد دروغ گفته باشه و ریتا خوب نشه؟ اگه
اتفاقی برای ریتا بیفته؛ من هرگز خودم رو نمیبخشم .من باعثوبانی تمام این اتفاقات بودم.
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آهی کشیدم و به اون مرد جوان و مرموزی که بهمون کمک کرد فکر کردم .یعنی اون کی بود؟ یهو از کجا سروکلهش
پیدا شد و نجاتمون داد؟ اصالً چطور ما رو نجات داد و چه بالیی سر نیروهای تاریکی اومد؟
سؤالها مثل خوره به جون مغزم افتاده بودن و اونقدر درگیرشون بودم که درنهایت سردرد گرفتم .دستی به موهای
سبزم کشیدم و نالهای از درد کردم .تا کی باید منتظر میموندم؟ کاش یکی کمکم میکرد...
سرم رو به زیر انداختم .سر ریتا رو روی پام درست کردم و زانوهای خمیدهم رو باز کردم تا خون ،داخلشون جریان
پیدا کنه.
چشم از پلکهای بستهی ریتا گرفتم و به درهی مرگ خیره شدم .دوباره خاطرات کوتاهم با تیارانا جلوی چشمهام
نقش بست .همیشه غمگین و آروم بود.
تو این مدت کم فهمیدم که برای مردم ،دوستان و عشقش هرکاری میکنه! سایمون بد قضاوت کرده بود؛ هرچند که
هنوز هم معتقد بود تیارانا قاتل پدرشه و اگه تیارانا زنده باشه؛ روزی انتقام مرگ پدرش رو میگیره!
امیدوارم زنده بمونه؛ هرچند فکر نمیکنم کسی که از اون دره پایین بیفته ،جون سالم به در ببره.
آفتاب باالی سرم ایستاده بود و گرمای بیپایانش رو به رخم میکشید .از شدت گرمای زیاد ،به نفسنفس افتاده بودم.
دوباره چشم گردوندم تا جنبندهای رو پیدا کنم؛ اما دریغ از یک پشه!
پوف کالفهای کشیدم و موهام رو پشت گوشم فرستادم و به صورت ریتا نگاه کردم .صورتش کمی رنگ گرفته بود و
اثری از رنگپریدگی نداشت.
کاش تیارانا بود ...حداقل اگه اون بود؛ میدونستیم باید چیکار کنیم؛ ولی االن مثل افرادی بودیم که توی مه غلیظ
گیر افتادن و هیچکدوم راه درست رو نمیشناسن.
 هلن ،تو اینجا چیکار میکنی؟با صدای نسبتاً بلند سایمون که رگهای از تعجب داشت جا خوردم و شونههام پرید .وای پیدامون کردن!
لب گزیدم و سرم رو با احتیاط به عقب برگردوندم و به صورت متعجب رایان و سایمون خیره شدم .رایمون با اخم
غلیظی بهم خیره شده بود .با صدای جدی و خشمگینش تهدیدوار پرسید:
 چطور از اردوگاه بیرون اومد...گردنش رو خم کرد و با دیدن ریتا که توی بغلم خوابیده بود؛ جملهش رو کامل کرد:
 اومدین؟ مگه بهتون نگفته بودم همونجا بمونین و پاتونو از کلبه بیرون نذارین؟ چه بالیی سرش اومده؟رایان و سایمون تازه متوجه ریتا شدن .رایان با نگرانی بهسمتم اومد و روی زمین نشست .ریتا رو به آغـ*ـوش کشید
و چندبار اسمش رو صدا زد .وقتی دید جواب نمیده با نگرانی ازم پرسید:
 چه بالیی سرش اومده؟ شما اینجا چیکار میکنین؟ جواب بده هلن!18
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لحن دستوریش باعث شد تندتند بگم:
 من دیدم شما نمیتونین تیارانا رو پیدا کنین؛ واسه همین خودم تصمیم گرفتم بیام دنبالش ،ریتا هم باهام اومد؛اما ...اما وسط راه گیر چندتا موجود تاریک عجیب افتادیم و فرار کردیم .به اینجا که رسیدیم؛ مجبور شدیم باهاشون
مبارزه کنیم .اون موجودات خیلی قوی بودن و نیروهامون روی اونا اثری نداشت .همهش تقصیر من بود؛ ریتا تقصیری
ندا...
ضرب دست سنگینی که صورتم رو به درد آورد؛ باعث شد هین بلندی بکشم و صورتم رو که به راست ،متمایل شده
بود ،توی دستم بگیرم .از گوشهی چشمم به صورت خشمگین رایان خیره شدم .قطره اشکی از گوشهی چشمم پایین
چکید و فریاد سایمون بلند شد:
 به چه حقی به صورتش سیلی زدی؟رایان درحالیکه با چشمهای قرمز و از هم دریدهش نگاهم میکرد؛ تو صورتم غرید:
 برای اینکه اون باعث شده خواهرم به این حال بیفته .اون با تصمیم مسخرهش باعث شد خواهرم آسیب ببینه.راستش از رایان میترسیدم و این ترس بعد از کشتن فرمانده کارلوس بیشتر شد .درسته که ظاهر آرومی داشت؛ اما
وقتی که عصبی میشد هیچکس جلودارش نبود .مثل حاال که جوری پرههای بینیش تنگ و گشاد میشد که به
آشوب دلم دامن میزد.
از جا بلند شد و ریتا رو بغـ*ـل گرفت و با لحن تهدیدآمیزی گفت:
 دعا کن اتفاقی براش نیفته؛ وگرنه بالیی به سرت میارم که روزی هزاربار آرزو کنی کاش امروز از اردوگاه بیروننیومده بودی.
این رو گفت و با قدمهای بلندی از ما فاصله گرفت .از جا بلند شدم .رایمون پوزخندی زد و دست به سـ*ـینه نگاهم
کرد .همهش تقصیر اونه که تیارانا نیست! سایمون خواست بهم نزدیک بشه که سرم رو به معنی نه تکون دادم و چند
قدمی عقب رفتم .همونجا از حرکت ایستاد و با چشمهای نگرانش بهم خیره شد .نفس عمیقی کشیدم و دستهام رو
از هم فاصله دادم و به جسم آزاد و برگ خودم تبدیل شدم و خودم رو به دست باد سپردم؛ تا هرجا که دوست داره؛
من رو با خودش ببره.
***
ملوری (تیارانا)
موهای بلندم رو باالی سرم جمع کردم و به چشمهای خودم ،داخل آینه خیره شدم .برق عجیب و خاموشی رو داخل
چشمهام احساس میکردم اما...
 ملوری ،عزیزم بیا بیرون!19
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چشم از تصویر خودم ،داخل آینه گرفتم و بهسمت پنجرهی چوبی کلبه رفتم .ویلیام درحالیکه عصای چوبیش رو به
زمین تکیه میداد؛ از بیرون نگاهی به من انداخت و لبخند دلنشینی به صورتم پاشید.
با لبخند کمرنگی جوابش رو دادم و از پنجره فاصله گرفتم .کلبه غرق در روشنایی بود و این روشنایی رو مدیون
پنجرههایی بودم که دورتادور کلبه وجود داشت .چشم گردوندم وبه اجزای کلبه خیره شدم .اینجا هنوز هم برام ناآشنا
بود.
 مل! کجا موندی؟هیچ حسی به اسمم نداشتم .ویلیام میگفت این اسم متعلق به منه اما من حس خوبی به این اسم نداشتم .با صدای
نسبتاً آرومی گفتم:
 االن میام( ...نگاهم رو به زمین دوختم) ویلیام!اسمش رو زمزمهوار بیان کردم؛ این درحالی بود که مطمئن بودم بهخاطر آروم بودن صدام ،قسمت پایانی حرفم رو
نشنیده .آروم و سربهزیر قدم برداشتم و از کلبه بیرون رفتم .زخم پهلوم همچنان درد میکرد و نمیتونستم بهدرستی
راه برم.
ویلیام که وضعیتم رو دید؛ بالفاصله عصا و کولهی لوازمش رو روی چمنهای نسبتاً کوتاه رها کرد و بهسمتم دوید.
بازوم رو توی دستش گرفت و با لحن نگرانی پرسید:
 خوبی ملوری؟ میخوای بغلت کنم و ببرمت داخل کلبه؟و بعد منتظر جوابی از جانب من نشد و خم شد تا من رو به آغـ*ـوش بکشه که خودم رو عقب کشیدم و درد پهلوم
زیاد شد .از شرم گونههام رنگ گرفت .این رو از داغی ناگهانی گونههام فهمیدم .لبم رو از درد گاز گرفتم و با صدای
تحلیل رفتهای گفتم:
 نه! نه! من حالم خوبه .الزم نیست بغلم کنی.نفسهای کالفه و درموندهش رو میشنیدم اما من نمیتونستم ...هنوز با این موضوع کنار نیومده بودم .هنوز هیچچیز
رو به خاطر نداشتم و این باعث میشد سرگردون و گیج باشم.
ویلیام ،لعنتیِ بلندی گفت و ازم فاصله گرفت .از گوشهی چشمم بهش نگاه کردم .پشت به من ایستاده بود و درحالیکه
سرش رو به آسمون بود؛ دستی داخل موهای خوشفرم و براقش کشید .چند دقیقهای تو اون حالت موند و بعد با
صدای نرم و مالیمی گفت:
لباسخونی و پارهت رو ،که
ِ
 ملوری ،عزیزم! من چطور باید بهت ثابت کنم که تو همسر من هستی؟ من حتیسهلانگاری من باعث شد بچهمون رو از دست بدیم ،بهت نشون دادم .این برای اعتماد کردن کافی نیست؟
20
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سرم رو بیشتر به زیر انداختم .بچه؟ هنوز با این قضیه کنار نیومده بودم .یعنی من باردار بودم و بچهی داخل شکمم
رو از دست دادم؟ ولی چطور و برای چی؟ ویلیام هیچی در این باره بهم نگفته بود؛ اما من حس میکردم که همه
چیز اونطور نیست که باید باشه .کاش حافظهم رو از دست نداده بودم.
دستی که دور بازوم نشست؛ باعث شد از جا بپرم و دست از فکر کردن بردارم .نگاه نگرانم رو به صاحب دست دوختم
و با دیدن ویلیام ،نفس آسودهای کشیدم .چشمهاش غم عجیبی داشت...
یعنی چون من همهچیز رو فراموش کرده بودم غمگین بود؛ یا چون اون رو به خاطر نمیآوردم؟ شاید هم دلیلش چیز
دیگهای بود!
حرفی نزدم و آروم بهسمت کولهی لوازم رفتم و از روی زمین برداشتمش .نگاهی به چوب بلند و زیبایی که
نقشونگاری از گل ،روش حکاکی شده بود انداختم .ویلیام همیشه این چوب رو با خودش به همراه داشت ولی چرا؟
سؤالهای زیادی توی سرم چرخ میخوردند .سؤالهایی که هیچ جوابی براشون نداشتم .خم شدم و چوب رو برداشتم
که شروع به درخشیدن کرد .وحشت زده و با تعجب ،چوب رو به طرفی پرت کردم و قدمی به عقب برداشتم.
ویلیام که توجهش به من جلب شده بود پرسید:
 چی شده ملوری؟ اتفاقی افتاده؟کامالً مشخص بود اصالً متوجه تغییر عصاش نشده .با دست لرزونم چوب رو نشونش دادم و گفتم:
 اون ...اون ...درخشید! برق زد! چرا؟!و بعد نگاه پر از سؤالم رو به چشمهای متعجب ویلیام دوختم .زیر لب امکان ندارهای زمزمه کرد و خودش رو به چوب
رسوند و اون رو از زمین برداشت .منتظر بودم اون چوب باز هم واکنش عجیبی نشون بده؛ اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
ویلیام نگاه عجیبی بهم انداخت .حتماً داره با خودش فکر میکنه که من توهم زدم .با تردید به عصا و بعد به ویلیام
نگاه کردم و با لرزش آشکاری گفتم:
 من ...من خودم دیدم اون درخشید! مطمئنم ...اشتباه نکردم.سرش رو تکون داد و از روی زمین بلند شد و عصای عجیب رو توی دستش گرفت .عصا ،تقریبا هم قد ویلیام بود؛
اما قد ویلیام ،به عصا برتری داشت.
نگاهش کمی اخم داشت .دستش رو دور شونهم حلقه کرد که تنم مورمور شد .خواستم خودم رو از زیر دستاش بیرون
بکشم؛ اما اون محکم نگهم داشت و من محکوم به سکوت شدم.
از این همه نزدیکی احساس وحشت میکردم .درسته! وحشت! من االن مثل کودک تازه متولد شدهای بودم که ذهنش
سفیدِسفید بود و هر چی که میشنید توی ذهنش ثبت میشد و من این رو نمیخواستم .من باید میفهمیدم که چه
اتفاقی افتاده.
21
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 مهم نیست چه اتفاقی افتاده .حتماً اشتباه کردی.درحالیکه حرف میزد؛ من رو بهسمت کلبه هدایت کرد .اخمی کردم و با صدای نهچندان راضی گفتم:
 یعنی من توهم زدم؟ ولی من مطمئنم که اشتباه نکردم و چوبِ عجیبِ تو درخشید!سعی کرد متقاعدم کنه .آروم و شمردهشمرده گفت:
 باشه عزیزم .تو برو استراحت کن؛ من هم ببینم علت درخشیدن عصا چیه .اینطوری خوبه؟سرم رو فقط تکون دادم و به جلو پیش رفتم .دوست داشتم هرچه زودتر از حصار انگشتهای ویلیام خارج بشم اما
نمیشد! سعی کردم با نگاه به اطراف ،ذهنم رو از این همه نزدیکی گمراه کنم و موفق هم شدم!
کلبهی ویلیام روی تپهی نسبت ًا بلندی که ارتفاع چندانی نداشت قرار گرفته بود و اطرافش رو درختهای کاج در
برگرفته بود .پایین تپه رودخونهای قرار داشت که اکثر مواقع ،ویلیام اونجا ماهیگیری میکرد.
با دیدن تپهای از خاک که سنگ گردی روش قرار داشت ابرویی باال انداختم .پرسیدم:
 اون چیه؟و با دستم تپهی خاکی کوچیک رو نشون دادم .ویلیام از حرکت ایستاد که من هم به تبعیت از اون ایستادم و نگاهش
کردم .چشمهاش غمگین بودند و میخ تپهی خاکی شده بود .اسمش رو صدا زدم که به خودش اومد و گفت:
 چند هفتهی پیش یه دختر رو کنار رودخونهی اون سمت جنگل پیدا کردم .وضعیت وخیمش باعث شد جونش رواز دست بده .برای اینکه جسمش خوراک حیوونهای وحشی نشه؛ اینجا دفنش کردم.
آهانی زمزمه کردم؛ اما احساسم بهم میگفت مسئله چیزی فراتر از اینهاست؛ چون ویلیام کامالً کالفه و ناراحت بود.
بهسمت کلبه رفت و من هم اینبار پشت سرش به راه افتادم .وارد کلبه که شدیم ویلیام بهسمت تخت رفت و روش
دراز کشید .من هم بهسمت آشپزخونهی کوچیکش به راه افتادم و کوله رو روی میز ناهارخوری کوچیک گذاشتم و
بهسمت پنجرهی داخل آشپزخونه رفتم و بازش کردم.
به محض باز شدن پنجره ،هوای خنک و دلچسبی صورتم رو نوازش داد و به کلبه هجوم آورد .لبخندی زدم و از
درختهای سرسبز که میزبان پرندههای آوازخوان بودند چشم گرفتم و بهسمت میز رفتم و روش نشستم.
کوله رو باز کردم و مشغول وارسی لوازم داخل کوله شدم .چندتا سیب سرخ ،با کمی سبزیجات و در آخر ...یک دست
لباس حریر سبز رنگ زنانه.
لبخندی زدم و لباس رو از توی کوله برداشتم و بازش کردم.
لباس دامن بلندی داشت که تا قوزک پام میرسید و باالتنهی ساده و گلدوزی شدهای داشت .آستینش تا آرنجم بود
و خیلی به دلم نشست.
لباس رو تو دستم نگه داشنم و بهسمت ویلیام رفتم و با ذوق گفتم:
22
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 ممنونم .واقعاً زیباست ...رنگش به دلم نشسته.آرنجش رو از روی چشمهاش برداشت و نگاهی بهم کرد .با دیدن لبخند روی لبهام ،اون هم لبخندی زد و گفت:
 بپوش ببین اندازت هست یا نه.سری تکون دادم و بهسمت آشپزخونه رفتم تا لباسم رو عوض کنم؛ چون از ویلیام خجالت میکشیدم و دوست نداشتم
بدنم رو ببینه.
پشت میز ناهار خوری ،روی زمین نشستم و درحالیکه نگاهم به چهارچوب در بود تا ویلیام وارد آشپزخونه نشه؛ با
احتیاط لباسم رو در آوردم و بدون فوت وقت ،لباس سبزرنگ رو به تن کردم و از جا بلند شدم .دامن پفدار و پر از
چینش رو مرتب کردم و بهسمت چهارچوب رفتم و بهش تکیه دادم.
لبهی تخت چوبی نشسته بود و درحالیکه میخ زمین بود؛ سرش رو توی دستاش محبوس کرده بود و عمیقا توی فکر
بود .این رو زمانی فهمیدم که اسمش رو چندین بار صدا زدم و اون جوابی نداد.
کمی سکوت کردم تا خودش متوجه من بشه؛ اما دقایق طوالنی که سپری شد ،خودم بهسمتش قدم برداشتم .آروم و
با طمانینه نزدیکش شدم.
آفتاب از نصف گذشته بود و نور مالیمش در حال زوال بود .جام حامل شمع رو از روی میز کوچیک برداشتم و بهسمت
ویلیام برگشتم.
دستم رو روی شونهش گذاشتم و کمی خم شدم .با صدای مالیمی صداش زدم:
 ویلیام!شونههاش باال پریدن و بعد آروم سرش رو باال آورد .کمی گنگ و نامفهوم نگاهم کرد .چشمهاش خالی از هر حسی
بود؛ هر حسی! چند ثانیه تو همون حالت موند و بعد گفت:
 تو...ابروهام باال پرید و با لحن سوالی پرسیدم:
 ویلیام! تو حالت خوبه؟ اتفاقی افتاده چرا اینطوری داری نگاهم میکنی؟سرش رو به طرفین تکون داد و چندبار پشت سر هم پلک زد .لبخند محوی روی لبهاش که رنگی تو مایههای
صورتی و کرمی بود نشوند و آروم و با صدای شیرینی گفت:
 من حالم خوبه ملوری!نگاهش رو از روی صورتم سر داد و پایین تر برد .لباس رو که توی تنم دید گفت:
 انگار اندازهت رو درست گفتم .چقدر بهت میاد؛ مثل فرشتهها شدی پرنسس من!23
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لبخند شیرین و دلنشینی از تعریفش ،روی لبهای سرخ و برجستهم نشست .اما بعد با یادآوری حرفش ،لبخند از
روی لبهام پر کشید و با کنجکاوی پرسیدم:
 ویلی ،تو گفتی اندازهم رو به فروشنده درست گفتی؟ مگه تو این مدت که در کنار هم زندگی میکردیم؛ سایزم رونمیدونستی؟
لبش که به لبخند کش اومده بود؛ در کسری از ثانیه صاف و صامت شد .کمی فکر کرد و بعد که انگار جوابی برای
سوالم پیدا کرده سرش رو چندبار تکون داد و لبخند محوی زد.
از روی تخت بلند شد که صدای جیر مانندش باعث شد ابروهام باال بپرن .جام شمع رو از من گرفت و گفت:
 هوا دیگه داره تاریک میشه .شمع هارو برام بیار تا روشنشون کنم.سری تکون دادم و بهسمت پنجره رفتم تا از لبهش جام دیگهای رو بردارم؛ درهمون حال گفتم:
 ویلیام ،جواب من رو ندادی.جام رو برداشتم و بهسمتش رفتم .خیرهی شمع روشن بودم که گفت:
 راستش یکم اندازهت تغییر پیدا کرده؛ برای همون مطمئن نبودم که لباس اندازهت باشه یا نه.آهانی گفتم و به حرکت انگشتاش روی فیتیلهی شمع دقت کردم .چندباری انگشتش رو دور فیتیله گردوند و مثل
قبل ،درکمال حیرت من ،شمع روشن شد.
هنوز هم نمیدونستم چطور میتونه با حرکت انگشتاش آتیش روشن کنه؛ یا با چند حرکت ساده خاک رو جابهجا کنه
و به آب روان داخل رودخونه حالت بده! خودش که میگفت یک عنصر افزاره و قبال هم از این کارها کرده؛ ولی من
هیچی یادم نبود و همین اتفاقات کوچیک ،برام گنگ و ناباور بود.
روی تخت نشستم و پرسیدم:
 ویلیام ،منم میتونم مثل تو این کارهارو انجام بدم؟کمی نگاهم کرد و بعد جام رو سرجای قبلیش گذاشت و گفت:
 نه عزیزم فکر نکنم! من که ندیده بودم عنصر افزاری کنی .خودت هم در اینباره حرفی به من نزده بودی.حرفی نزدم .هوا دیگه کامال تاریک شده بود .بعد از اینکه چندتا سیب خوردیم؛ من بهسمت تخت رفتم و روش دراز
کشیدم .ویلیام لبخندی زد و روی تخت و در کنار من دراز کشید.
من که هنوز معذب بودم؛ خودم رو جمع کردم و به گوشهی تخت پناه بردم .آروم گفتم:
 من میخوام فردا برم بیرون.زمزمهوار گفت:
 مشکلی نیست عزیزم؛ ولی منم باید باهات بیام .اینجا پر از ببر و گرگه .برات خطرناکه!24

ر

الهه یخی
WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

با نارضایتی باشهای زمزمه کردم و شب بهخیر گفتم .بین خواب و بیداری چهرهی ناشناسی مقابل صورتم قرار گرفت
و ضربان قلبم باال رفت .من نمیشناختمش؛ اما اون گفت:
 باید برگردی! داره دیر میشه .تو به اینجا تعلق نداری!نمیدونستم اون مرد کیه و ازم چی میخواد؛ ولی لبهای ویلیام که روی گونهم نشست؛ اون مرد هم ناپدید شد و
من بدون اینکه بتونم مانع از کار ویلیام بشم به خواب عمیقی فرو رفتم.
***
ریتا
صدای برخورد تیغههای شمشیر با همدیگه و فریاد مردها ،باعث شد چشمهام رو باز کنم .نگاه گنگ و گیجم رو به
سقف چوبی دوختم .اینجا کجا بود؟ اخمی ناشی از گیجی روی پیشونیم نشست و چندبار پلک زدم تا اتفاقاتی که رخ
داده بود رو به یاد بیارم.
با یادآوری موجودات تاریک و اتفاقی که برامون افتاد؛ باترس نیمخیز شدم و مشغول آنالیز کردن اطرافم شدم .کلبهی
چوبی کوچیک و پنجرهی مربع و بدون شیشهای که درست کنار تخت قرار داشت و میتونستم اردوگاه مخفی رایمون
رو ببینم؛ باعث شد نفسم رو آسوده و آروم بیرون بفرستم.
با تکون جسمی ،چشم چرخوندم و به رایان که روی زمین نشسته بود و سرش روی لبهی تخت قرار داشت نگاه
کردم .شونههاش آروم باال و پایین میشد و نشون میداد که عمیقاً توی خواب فرو رفته.
لبخند مهربونی به خاطر برادر مهربونم روی لـبهام نشست .خودم رو روی تخت چوبی باال کشیدم .تمام بدنم بهخاطر
تخت مزخرفی که روش خوابیده بودم درد میکرد و کوفته بود.
کمی بازوهام رو با دستم مالیدم و بعد نفسم رو صدادار بیرون فرستادم و خستگی خوابم رو در کردم.
دستم رو داخل موهای سفید رایان فرو بردم و کمی نوازشش کردم که تکونی خورد .دستم رو سریع کشیدم و به
صورت خسته و خوابآلودش خیره شدم.
سرش رو باال آورد و چشمهای خمـار از خوابش رو بهم دوخت .بعد از اینکه نگاه خندونم رو دید؛ چندبار پلک زد و
بعد بهسرعت من رو بغـ*ـل کرد و اسمم رو صدا زد:
 ریتا ،خوشحالم که بهوش اومدی .خیلی نگرانت شدم خواهر عزیزم.من هم متقابالً در آغوشش گرفتم و عطر دلنشین برادرم رو به مشام کشیدم .عطری که سالها از داشتنش محروم
بودم؛ درست از زمانی که اون اتفاق شوم افتاد و من خانوادهم رو از دست دادم .اما این عطر با قبل فرق داشت...
نمیدونم شاید من اون موقع اشتباه کرده بودم؛ ولی مطمئنم که فرق داشت! این بوی تن برادرم نبود. ...
25
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با دقت به صورتش نگاه کردم .میخواستم مطمئن بشم شخصی که من رو بغـ*ـل کرده رایانه و همینطور هم بود!
اون خود رایان بود و شاید من دچار اشتباه شده بودم.
لبخند نصف و نیمهای زدم و پرسیدم:
 ما چطور به اینجا برگشتیم؟ هلن کجاست؟شنیدن قسمت دوم حرفم باعث شد اخم وحشتناکی روی صورتش بشینه و با صدای نسبتاً خشمگینی پرسید:
 برای چی از اردوگاه بیرون رفتی؟ مگه چندین و چندبار بهتون تأکید نکرده بودیم توی اردوگاه بمونین؟ ریتا توداشتی با دستای خودت ،خودت رو به کشتن میدادی میفهمی؟ نمیدونم دقیقاً چه اتفاقی افتاده؛ ولی تو سه روز
بیهوش بودی و هرکاری کردیم ،قصد بهوش اومدن نداشتی.
نفسی تازه کرد و در سکوت بهم خیره شد .منتظر جوابی از طرف من بود؛ ولی من هنوز هم توی بهت و تعجب قرار
گرفته بودم .با همون تعجب پرسیدم:
 سه روز؟! چرا مگه چه اتفاقی افتاده؟و بعد با یادآوری اتفاقات ،سرم رو آروم تکون دادم و در جواب خودم گفتم:
 ما با نیروهای تاریکی درگیر شدیم و یکیشون بهسمتم گلولهی تاریکی پرت کرد و بعد دیگه هیچی یادم نیست.رایان با لحنی که تهمایهای از عصبانیت داشت گفت:
 ما وقتی نتونستیم راه ورودی به دره رو پیدا کنیم؛ راهی اردوگاه شدیم؛ ولی لبهی دره ،تو و هلن رو دیدم کهمواظبت بود .وقتی فهمیدم چه اتفاقی افتاده؛ تورو به اردوگاه آوردم و دعوای بدی با هلن کردم.
باورم نمیشد رایان با هلن دعوا کرده باشه .من خودم خواستم با هلن برم و شاید اون کمترین تقصیر رو توی اتفاقی
که برای من افتاده بود داشت؛ اما بیشترین تنبیه برای اون بود.
دستم رو درحالیکه پنج انگشتم از هم فاصله داشتن؛ روی قفسهی سـیـنهم گذاشتم .تند تند و باهول گفتم:
 من خودم خواستم با هلن برم .اون اصالً مقصر نبود .حاال کجاست؟ حتماً خیلی از دستم ناراحته .باید ازش عذرخواهیکنم.
سرش رو به طرفین تکون داد و از جا بلند شد .درحالیکه بهسمت در میرفت گفت:
 نمیدونیم .از اون روز غیبش زده و معلوم نیست کجاست .سهروزه که به اردوگاه برنگشته.با تعجب نگاهش کردم .سه روز از هلن خبری نبود؟ وای خدای من! نکنه براش اتفاقی افتاده؟ حتماً اتفاقی افتاده که
اگه نیفتاده بود تا االن باید برمیگشت! حاال شدن دو نفر! دو نفر که از گروه رفته بودن؛ هلن و تیارانا!
***
هلن
26
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سطل آب رو به دست لیلی که با چشمهای بیفروغش داشت اطراف رو میکاوید دادم و اسمش رو صدا زدم:
 لیلی ،اتفاق خاصی که تو این مدت نیفتاده؟به صورتم نگاه کرد و لبخند هرچند کمرنگی تحویلم داد:
 نه ،از وقتی که بانو تیارانا به ما کمک کردن تا نیروهامون رو به دست بیاریم؛ به راحتی تونستیم از پس مشکالتبر بیایم .فقط نمیدونم چرا ایشون دیگه مردم خودشونو قابل نمیدونن و بهمون سر نمیزنن.
با این حرفش سرم رو پایین انداختم و به خاکهایی که کمی نم داشتند خیره شدم .هنوز نمیدونستن برای تیارانا چه
اتفاقی افتاده.
گیجی و سرگردونیم رو که دید؛ سطل آب رو روی سکوی آشپزخونه گذاشت .دستش رو روی شونهی من گذاشت و
سرش رو خم کرد تا به صورتم دید داشته باشه .گرچه قامت من ،مقابل قامت خمیدهی اون برتری داشت .با تردید
پرسید:
 اتفاقی افتاده؟ نکنه ملکه زندانی جادوگر شده؟ هان!شونهام رو تکون داد .آشوب صداش به من هم سرایت کرده بود .دوباره تکونم داد و لحن نگرانش ستون بدنم رو به
لرزه در آورد:
 چرا حرف نمیزنی هلن؟ خودت میدونی که همهی ما به ایشون احتیاج داریم؛ اگه براشون اتفاقی افتاده باید بدونیم؛شاید بتونیم کمکش کنیم.
نفس عمیقی کشیدم .تردید توی صدام مشخص بود .مطمئن نبودم گفتن این حرف درست باشه؛ اما لبم رو با زبونم
تر کردم و گفتم:
 فکر کنم تیارانا مرده!این حرف کافی بود تا چشمهاش گرد بشه .صدای افتادن جسمی باعث شد به سرعت برگردم و به صورت وَنِسا خیره
بشم .ظرف آب از دستش افتاده بود و به هزار تیکهی نامساوی تقسیم شده بود .چشمهای ناباورش رو بهم دوخت و
با وحشت گفت:
 بدون ملکه تیارانا هممون میمیریم! هممون!***
جادوگر
دستی به گوی بیرنگ و روحم کشیدم .چرخی دور میز گرد زدم و از حرکت ایستادم .روی گوی خم شدم و با ناخن
بلندم روش زدم و گفتم:
 نشونش بده! هرجا که هست! چه مرده چه زنده! میخوام ببینمش...27
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گوی سیاه شد و رگههایی از سفیدی توش پیچید .با چشمهای ریز شده به ستیز میان رنگها خیره شده بودم .اونقدر
توی هم پیچیدند که درنهایت محو شدن و تصویر ناواضحی از یک عصا ،تو گوی نقش بست.
چشمهام رو گرد کردم و با صدای خراشیدهای گفتم:
 گوی احمق! من اون دختر بچه رو میخوام!صدای بلند و عصبیم چهارستون اتاق مخفیم رو لرزوند .پردههای بنفشی که دورتادور اتاق کشیده شده بود؛ تکونی
خوردن و سرجاشون ثابت موندن.
لب باز کردم تا دوباره به گوی دستور بدم که صداش توی گوشم پیچید .بهسمتش برگشتم و توی چشمهای سردش
خیره شدم .با سرم اشارهای به صندلی کوچکی که درست وسط اتاقک قرار داشت کردم .صاف بهسمتش رفت و
نشست .گفتم:
 میشنوم .بگو تو چه وضعیتی هستن.صدای سردش تنم رو لرزوند:
 هیچ خبری از تیارانا نیست .اونا دارن دنبالش میگردن ولی بیفایدهست! هر کی تو اون دره افتاده؛ دیگه زندهنمونده.
سرم رو تکون دادم و خوبهای گفتم .برندهی بازی چندصدساله من بودم! اون این بازی رو شروع کرده بود؛ ولی من
پیروز بیرون میرفتم .جالب شد.
حاال که اون مرده؛ میخوام ببینم توانایی مقابله با من رو داره؟
از جا بلند شد .چشمهای بنفش و بیروحش رو بهم دوخت:
 بهتره دست از سر پسرم برداری؛ وگرنه من میشم کابوس رویاهات! فهمیدی؟!حرفش که تموم شد؛ بیتوجه به من ،از اتاقک بیرون رفت .پوزخندی زدم؛ من رو نشناخته بود که اونطور تهدیدم
میکرد .هنوز هم بهخاطر اون اتفاق عصبی بود .بهسمت گوی برگشتم .همچنان اون عصای عجیب و به شدت آشنا
رو نشون میداد.
صبر کن! من این عصا رو میشناسم .با هول دستم رو روی میز گذاشتم و روی گوی خم شدم .آره خودشه! سرم رو
به معنی نه تکون دادم و زمزمه کردم:
 نه این امکان نداره! از کجا پیداش کرده ...از کجا؟!صدای فریادهای عصبیم دیوارهای قصر رو لرزوند؛ اما من اون لحظه به یک چیز فکر میکردم؛ انتقام!
***
هلن
28
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همه دور هم جمع شده بودن و صدای زمزمهوارشون اونقدر زیاد شده بود که به راحتی میتونستم صداشون رو بشنوم.
این یه واقعیت تلخ بود! واقعیت تلخی که باید با نبود تیارانا حلش میکردیم .با اینکه همه میگفتن تیارانا مقصر
اتفاقاتیه که رخ داده؛ اما من نمیتونستم باور کنم .من خودم با چشمهای خودم دیدم که تیارانا چه کارهایی انجام
میده .چه تالشی برای نجات مردمش میکنه .اون عالوه بر اینکه قلب مهربونی داشت؛ با گذشت بود .از گـ ـناه
سایمونی که برای کشتنش اومده بود گذشت و با خودش از اون قصر جهنمی نجاتش داد .درست مثل یک ملکه!
ملکهای که غیر از خودش ،به فکر مردمش هم بود.
رفتم باالی سکو و با صدای بلندی گفتم:
 خواهش میکنم ساکت باشید .باید باهاتون حرف بزنم.سرها یکییکی بهسمتم چرخیدند و زمزمهها آروم گرفت .به جمعیت انبوهی که روبهروی قصر مخفی تیارانا و کارل
ایستاده بودند و با کمک نور مشعل ،چهرههاشون قابل تشخیص بود خیره شدم .اینجا توی تاریکی مطلق فرو رفته
بود و برای من هنوز هم جای سوال داشت که چرا و چطور در این دره در طول روز هم توی تاریکی غرق شده بود.
مرد جوانی که قیافهی جا افتادهش نشون میداد باالی چهل سال سن داره؛ جمعیت رو کنار زد و جلو اومد .با چشمهای
طوسی رنگش بهم خیره شد .توی چشمهاش نفرت دیده میشد .جا خوردم! با دستش من رو نشانه رفت و با صدای
بلندی خطاب به مردم غرید:
 این دختر اومده میگه ملکه تیارانا مرده! همونکه ما رو به این وضعیت انداخت!بهسمت مردم برگشت و با صدای پرنفرت و سوءظنی ادامه داد:
 فکر نمیکنین اون ملکهی بیلیاقت به ما کلک زده؟ اون وانمود کرده مرده تا از خشم ما در امان بمونه .اونزندهست و این دختر داره دروغ میگه!
چشمهام گرد شد .واقعاً نمیدونستم چی بگم .هیاهوی عظیم مردم بلند شد و حرفش رو تایید کردن .سعی کردم
متقاعدشون کنم .تندتند گفتم:
 نه! نه این دروغه! من خودم دیدم که ملکه افتادن تو درهی مرگ .االن هفتههاست که گروه تجسس ما دارندنبالش میگردن؛ ولی نمیتونن راه ورودی به اون دره رو پیدا کنن .درثانی ملکه تیارانا اونقدر به فکر شما بود که
داشت راه حلی برای مقابله با جادوگر پیدا میکرد.
زنی پا به جلو گذاشت .لباسهای کهنه مندرسی که به تن داشت نشون میداد سالهاست لباس نویی به تن نکرده.
موهای خاکستری رنگی و چشمهاش که گود افتاده بود و توی حالهای از چین و چروک فرو رفته بود؛ مشخص
میکرد که سن زیادی داره .به عصای کوچیکش تکیه داد و همونطور که کمرش خم بود سرش رو باال گرفت و
بهم نگاه کرد .صداش که به خاطر پیری میلرزید توی محیط طنینانداز شد:
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 پس اون اژدها به چه دردی میخوره؟اخمی از نامفهومی بین ابروهام نشست .سرم رو تکون دادم و با صدایی که تهمایهای از ناباوری و سوال داشت گفتم:
 من متوجه منظورتون نمیشم! این ماجرا چه ربطی به اژدهای عالیجناب کارل داره؟این بار لحنش تمسخرآمیز شد:
اون اژدها میتونه پرواز کنه .درنتیجه میتونه خیلی راحت به درهی مرگ نفوذ کنه و تیارانا رو پیدا کنه.سکوت کرد .چند نفر از بین جمعیت گفتن:
 راست میگه. اژدها میتونه پرواز کنه .پس چرا میگی راهی به دره وجود نداره.و...
عمیقا توی فکر فرو رفتم .واقعاً چرا به فکر خودم نرسیده بود؟ حتی خود من هم وقتی تبدیل میشدم میتونستم به
داخل دره برم .انگار ما با دقت به راه ورودی دره فکر نکرده بودیم .با صدای شرمندهای گفتم:
 متأسفم! ما به این راه فکر نکرده بودیم .باید برم و این مسئله رو باهاشون درمیون بزارم.خواستم تبدیل بشم ولی همون مرد که چشمهاش پر از نفرت بود گفت:
 ما هم با تو میایم .ما رو باید ببری پیش دوستات! اصالً از کجا معلوم راست گفته باشی؟ حتماً خودتونو نجات دادینو ما رو انداختین توی ظلمات .شما دارین با خیال راحت زندگی میکنین و زندگی ما به لجن کشیده شده .برای همینه
که ما رو پیش اون دوستات نمیبری.
واقعاً سر در نمیآوردم .این مردم دیوانه شده بودن .به همه چیز بدبین بودن و دوست داشتن ثابت کنن حرف خودشون
درسته .خواستم بگم نمیتونم که مردم به یکباره بهسمت سکو حرکت کردن و درحالیکه با دستاشون من رو نشون
میدادن هرجومرج رو به پا کرده بودن .انگار شورش کرده بودن .با صدای بلندی گفتم:
 باشه! باشه! باهام بیاین .اما راه خطرناکه .من نمیخوام به زن و بچهها آسیب برسه .درثانی مطمئن نیستم که براتونجای کافی باشه.
دوباره همون مرد گفت:
 مشکلی نیست .ما جای خواب برای خودمون پیدا میکنیم و مواظب زن و بچههامون هستیم.مرد فرماندهی مردم رو به دست گرفته بود و با کوچکترین اشارهای که میکرد؛ مردم شورش میکردن .درمونده و
ناتوان گفتم:
 وسایلتون رو جمع کنین .راه میفتیم.30
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بدون اینکه تبدیل بشم؛ تو قالب انسانیم ،به مردم کمک کردم تا از راه پلهی عجیبی که خودش ظاهر میشد عبور
کنند .تعدادی از مردها جلوتر حرکت میکردند و زن و بچهها و افراد میانسالی که توانایی حرکت کردن رو نداشتند؛
به کمک زنهای جوان راه میرفتند ،پشت اونها در حرکت بودن.
هنوز هم مطمئن نبودم بردن اونها به اردوگاه مخفی رایمون درست باشه؛ ولی مگه چارهی دیگهای داشتم؟ اگه
اینجا میموندم یه بالیی سرم میآوردن؛ اگه میرفتم هم ممکن بود از مخفیگاهشون بیرون بیان و گیر یکی از اون
نیروهای تاریکی بشن و اونوقت معلوم نبود چه بالیی سرشون میاومد .قطعا همگی قتلعام میشدن!
به دنبال بقیه و آخر از همه ،من از پلهها باال رفتم و همزمان با اینکه آخرین پله رو رد کردم؛ پله غیب شد .نگاهم
مات جای خالی پلهها بود که صدای پیر و دورگهای گفت:
 خب ...حاال باید از کدوم سمت بریم؟ آفتاب از نیمه گذشته و ما باید تا شب به یه جای امن برسیم؛ وگرنه تو شببه خطر میافتیم.
صورتم رو بهسمت صدا چرخوندم .با دیدن همون پیرزن که درکمال خونسردی بهم نگاه میکرد؛ بهش خیره شدم.
با یه حساب سر انگشتی میشد فهمید که فاصلهی اردوگاه تا اینجا خیلی زیاده و با پای پیاده ،حتماً بیشتر از یک روز
طول میکشه تا به یه مکان امن برسیم .ولی االن این مسئله مهم نبود .مهم دستوراتی بود که من از این پیرزن و
اون مرد میگرفتم .انگار تو مدتی که ما به اینجا سر نزده بودیم اتفاقات زیادی افتاده بود .اتفاقاتی که منتهی به
شورش مردم علیه ما شد .شورشی که به دست این دو نفر رهبری میشد.
بیحس فقط نگاهش کردم و با بیخیالترین لحن ممکن گفتم:
 ما راهی رو در پیش گرفتیم که بیشتر از یک یا دو روز طول میکشه .اونوقت تو چطور انتظار داری تا شب بهاردوگاه برسونمتون؟
مرد با عصبانیت بهسمتم اومد .انگشتش رو بهسمتم گرفت و شمرده شمرده و تهدیدوار گفت:
 تو مسئول اتفاقاتی هستی که برای ما افتاده .سایمون و اون ملکهی بهدرد نخورتون که ما رو دست به سر کردن؛ولی تو نمیتونی! حاال چرا تو هم ما رو ول نکردی و نرفتی ،برامون جای سؤاله .اما تا شب باید به اردوگاه برسیم.
فهمیدی؟!
پوزخند صداداری زدم .چشمهام رنگ تمسخر گرفته بود .پس اونها فکر میکردن ما رهاشون کردیم و رفتیم تا جون
خودمون رو نجات بدیم .واقعاً که جای تأسف داشت .نگاه گذرایی به جمعیت انداختم و سرم رو تکون دادم .پشت
بهشون کردم و درحالیکه میخواستم وارد جنگل بشم گفتم:
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 راه بیفتین! این انتخابیه که خودتون انجام دادین .به من دیگه مربوط نیست .ظاهراً همتون تحت اوامر رهبرینجدیدتون هستید و یادتون رفته چی بودین و چطور زندگی میکردین .راه طوالنیه؛ امشب نمیرسیم .اگه ناراضی
هستین میتونین اصالً با من نیاین.
خونم به جوش اومده بود .هر لحظه آماده بودم تا اگه اتفاقی علیه من انجام دادن؛ تبدیل بشم و از اینجا برم؛ ولی
ظاهراً پذیرفته بودن که بدون کمک من نمیتونن کاری انجام بدن.
راه خاکی که بین درختها قرار داشت و اطرافش رو چمنها و سبزههای ریزودرشت پر کرده بودن؛ راه عبور ما از
جنگل بود .درختهای کوتاهوبلندی که بدون هیچ نظم و قاعدهای و در فاصلههای دور و نزدیک از هم ،اطراف جاده
رو در بر گرفته بودند .باد مالیمی توی جنگل در جریان بود و هر از چند گاهی صدای زوزهای که از بین درختها
عبور میکرد؛ به گوشم میرسید.
تمام وجودم چشموگوش شده بود تا هر خطر احتمالی که تهدیدمون میکرد رو تشخیص بدم .با اینکه این مردم،
نمکنشناس شده بودند ولی ما در مقابل اونها مسئول بودیم.
دوباره فکرم سمت دره رفت .واقعاً چرا به فکر خودمون نرسید تا با آذرخش بهسمت دره پرواز کنیم؟ نکنه اون سهتا
تو این مدت ما رو گول میزدن و دروغ میگفتن که رفتن دنبال تیارانا! اگه همهی تالششون رو کردن؛ پس چرا به
فکرشون نرسیده با آذرخش به ته دره پرواز کنن؟ فکرم شدیداً مشغول بود .یعنی ممکنه اونها به خاطر کینههایی که
از تیارانا به دل گرفتن دنبالش نگشته باشن؟
سرم رو تکون دادم تا از دست افکار مشوّش و نابسامانم آزاد بشم ولی نمیشد .تیارانا اگه زنده بود باید برمیگشت
ولی االن چندین هفتهست که ازش خبری نیست .حتماً مرده.
صدای خرت مانندی که حاصل برخورد سنگهای ریزودرشت با کفشهامون بود جنگل رو در بر گرفته بود .خورشید
پشت سرمون بود و نور در حال زوالش سایههای بلند و کشیدهمون رو روی زمین به تصویر کشیده بود.
سَرم رو طی فواصل زمانی کوتاه و مختلف ،به اطراف میگردوندم تا اطراف رو رصد و محیط رو آنالیز کنم .از تراکم
اولیهی درختها کمتر شده بود و بوتههای پرحجم تمشک و توتفرنگی به چشم میخورد.
انبوه برگهای سبز و زردی که روی درختها خودنمایی میکردند؛ باعث شده بود سایههای متعددی ،زیر درختها
ایجاد بشه .کامالً مشخص بود که زیر سایهی این درختها میشه مدتها استراحت کرد و از خنکای دلچسبی که
توی جنگل جریان داشت لـ*ـذت برد.
جنگل توی سکوت بود و هرازچندگاهی صدای آواز بلبلی به گوش میرسید که مشخص نبود روی کدوم شاخه از
کدوم درخت نشسته و داره صدای زیبا و فاخرش رو به رخ ما میکشه .هرازگاهی پرندهای به سرعت باد از این شاخه
به اون شاخه پر میکشید و من فقط میتونستم صدای بال زدنشون رو توی سکوت جنگل بشنوم.
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کف پاهام از شدت پیادهروی زیاد درد میکرد و کمرم رو که مدتها صاف نگه داشته بودم خشک شده بود .دستم رو
نامحسوس به کمرم کشیدم و از روی لباس نرم و لطیفم ،کمرم رو کمی نوازش کردم تا خوب بشه؛ ولی هیچ فایدهای
نداشت.
خنجرم رو که دستهی سفیدی با زمرد سبز داشت و تنها یادگاری پدرم برای من بود ،از ابتدای ورودمون به جنگل
توی دستم نگه داشته بودم رو داخل غالفش ،توی پارچهای که دور کمرم بسته بودم گذاشتم و از حرکت ایستادم.
صدای پا که قطع شد؛ خبری از صدای اعصاب خوردکن خرت مانند نبود .بهسمتشون برگشتم و به جمعیتی که
صورتشون از شدت خستگی قرمز شده بود و
چشمهای جمع شدهشون که خستگیشون رو نشون میداد ،نگاه کردم .قفسهی سـ*ـینهی همگی تندتند باال و پایین
میشد؛ درست مثل دوندهای که کیلومترها دویده و در نهایت فرصتی برای استراحت پیدا کرده.
یکی از زنها درحالیکه با دست راستش گوشهی لباس سفیدش رو ،که پر از گردوخاک و کثیفی بود و پارگیهای
لباس رو به راحتی میشد دید ،توی دستش گرفته بود چند قدمی به جلو اومد .کمی توی راه رفتن لنگ میزد .به من
که رسید نگاهی به مردم پشت سرش انداخت .انگار تردید داشت حرف بزنه و میترسید مورد مجازات مردم قرار
بگیره .برای همین بدون اینکه به من نگاه کنه سرش رو پایین انداخته بود و به لباسش که بین انگشتهاش به بازی
گرفته بود نگاه میکرد.
یه تای ابروم رو باال انداختم و درحالیکه هر دو دستم رو به کمرم زده بودم؛ نفسم رو صدادار بیرون فرستادم .آوایی
شبیه به اوم از دهنم خارج شد و بعد لبم رو بیرون دادم و همزمان گفتم:
 پوف! اینجا چه خبر شده؟ چرا همتون تغییر کردین؟ این زن...و با دستم همون زن رو که پیشتاز بقیه بود نشونه گرفتم و ادامه دادم:
 میترسه با من ،منی که لحظهبهلحظه در کنار شما بودم .همراه شما از استرسِ فراری بودن بهره بردم؛ حرف بزنه؟دو دستم رو به معنی چرا باال آوردم و بهسمت چپ قدمی برداشتم:
 حاال چرا اینطوری شدین رو نمیدونم .من از کار شما سر در نمیارم .به منم بگین ببینم چی شده تا شاید اینقدراز رفتارای شما تعجب نکنم.
حرفم که تموم شد؛ نفس عمیقی کشیدم تا کمی آروم بشم .واقعاً نمیدونستم چرا یهویی تغییر کردن و این رفتار غلط
و سراسر بودار رو در پیش گرفتن.
با دستم اشاره کردم به اون زن و گفتم:
 تو! با من بیا کارت دارم!سرش رو که باال گرفت ترس توی چشمهاش نینی میزد .با دستش به خودش اشاره کرد و لرزون پرسید:
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 من؟ ب ...برا ...ی چی؟با سرم قسمت اول جملهش رو تایید کردم و گفتم:
 آره تو! میخوام ببینم چی میخواستی بگی.باترس دوباره از گوشهی راست و چپ شونهش به پشت سرش نگاه کرد .بدنش میلرزید و انگشتهاش باهم در
جدال بودن .دیگه واقعاً تعجب کرده بودم .یه چیزی باعث شده بود این زن بترسه .شدت ترسش اونقدر باال بود که
اشک از چشمهاش جریان یافت و گفت:
 من ...من کاریتون نداشتم .فقط خواستم بگم ...خواستم بگم...آب گلوش رو به سختی قورت داد که سیبک گلوش باال و پایین شد .جوری ایستاده بود که احساس میکردم کمرش
قوز داره .موهای خرمایی رنگش رو آشفتهونابسامان ،باالی سرش بسته بود و چشمهای مشکی رنگ بیفروغش واقعاً
احساس ترسش رو به من منتقل میکرد.
 خواستم بگم که ...آها ...خواستم بگم یکم آرومتر حرکت کنین؛ اما منصرف شدم.ابروهام باال پریدن و به زن که آرومآروم ،پشت به جمعیت عقب میرفت نگاه کردم .سر در نمیآوردم اینجا چه خبره.
با تردید نگاهی به بقیه انداختم .یکبهیکشون رو آنالیز کردم و قیافههاشون رو از نظر گذروندم .تعدادی از یه منبع
نامشخص میترسیدند و تعدادی با شرارت نگاهم میکردن.
با دستم به محوطهی نسبتاً بازی که بین پنجتا درخت تنومند بود اشاره کردم و درحالیکه به درختها نگاه میکردم
گفتم:
 بهتره کمی استراحت کنیم .زنها و بچهها و همینطور مسنترهایی که بینمون هستن نیاز به استراحت دارن تابتونن قوای خودشون رو به دست بیارن.
مرد جلوتر اومد و درحالیکه خشمِ اندکی ،چاشنی صداش شده بود گفت:
 ما وقت برای استراحت نداریم .تا شب باید به یه جای امن برسیم.سرم رو به طرفین تکون دادم:
 امکان نداره تا شب به اردوگاه برسیم .بهتره استراحت کنیم.انگشتش رو بهسمتم نشونه رفت:
 ببین تو داری بیش از اندازه وقت رو تلف میکنی .نکنه میخوای ما رو از سرت باز کنی؟و بعد چشمهاش رو ریز کرد و با سوءظن نگاهم کرد .پوف کالفهای کشیدم و مردمک چشمم رو تو کاسهش چرخوندم.
کم مونده بود از سرم دود بلند بشه .عجب اشتباهی کردم اون روز که از دست رایان (برادر ریتا) عصبی و ناراحت
بودم؛ به اینجا اومدم و خودم رو اسیر اینها کردم.
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از داخل لپم رو به دندون گرفتم و لبم رو جمع کردم .این هم نمونهای از استرسم بود .درست مثل تیک عصبی...
قفسهی سـ*ـینهم از زیر لباس نرم و لطیفی که به تن داشتم؛ باال و پایین میشد .چندتا نفس عمیق کشیدم و
پرسیدم:
 اسمت چیه؟نیشخندی کرد و گفت:
 اسم من برات مهم شده؟ من دارم میگم تو میخوای ما رو دستبهسر کنی بعد تو اسم من رو میپرسی؟پوزخندی زد و درحالیکه نگاهش رو از من میگرفت؛ سرش رو به معنی تأسف تکون داد و ادامه داد:
 واقعاً که! مردم ببینین ما تو این مدت به کیا اعتماد کرده بودیم و مثل گوسفند ،خودمون رو به دست اینا سپردهبودیم .واقعاً تو این مدت حواسمون کجا بوده؟ ما فکر کردیم اینا میخوان کمکمون کنن؛ اما فقط به فکر منفعت
خودشون هستن .یه همچین آدمایی رو باید سالخی کرد!
قسمت آخر حرفش رو با صدای بلندی گفت که باعث شد صدای تعدادی از مردم که به نشونهی موافقت بلند شده
بود؛ محیط جنگل رو پر کنه و همزمان چیزی تو دلم فرو ریخت .این حس اونقدر بد بود که دستم رو کمی پایینتر
از گلوم گذاشتم و چندتا نفس عمیق کشیدم.
مرد عجیب و ناآشنایی که تابهحال ندیده بودمش؛ خیلی خوب تونسته بود جو رو متشنج و آشوب به پا کنه .تعدادی
از مردم با بغـ*ـلدستیشون حرفی میزدن و بعد سرشون رو تکون میدادن و (هو کنان) ابراز شادی میکردن.
دستی به پیشونیم کشیدم و با صدای بلندی گفتم:
 آروم باشین ! بسه! من اصالً قصد نداشتم شما رو از سرم باز کنم .فقط خواستم اسم این مرد رو بدونم تا از این بهبعد با اسم خطابش کنم .من اگه قرار بود شما رو از سرم باز کنم؛ هرگز به اینجا بر نمیگشتم .اما حاال میبینین که
اینجام و قصد دارم شما رو با خودم ببرم.
تعدادی آروم شدن ولی تعداد دیگه همچنان میخواستن یه بالیی سر من بیارن .دیگه خشمم به سطوح اومده بود .با
چند گام تند و نامیزان خودم رو به اون مرد که پشتش به من بود رسوندم .با دستم از پشت و از باالی شونهاش یقهی
لباسش رو گرفتم و بهسمت خودم برگردوندمش که چون آمادگی نداشت؛ تلوتلو خورد و بعد خودش رو کنترل کرد.
نگاهی عصبی به دست مشت شدهی من که لباسش رو توی خودش مچاله کرده بود انداخت و بعد نگاهش رو باال
کشید و به من خیره شد .دلم از دیدن چشمهاش که توی حالهی قرمزی فرو رفته بود و خشم و نفرت توشون بیداد
میکرد فرو ریخت؛ ولی سعی کردم آروم بشم و با همون حرص و عصبانیتی که درونم غلیان میکرد ،از بین
دندونهای کلید شدهم غریدم:
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 ببین یا همیناالن آرومشون میکنی؛ یا من دیگه با هیچکدومتون کاری ندارم .واسم مهم نیست چه فکری داریدو قصدتون از این کارها چیه؛ ولی...
مشتم رو سفتتر کردم و لباسش بیشتر توی دستم جمع شد .با همون دست مشت شدهم ضربهای به کتفش زدم و
ادامه دادم:
 من میخوام کمکتون کنم و این به نفع توئه که اونا رو آروم کنی .من هیچ مسئولیتی در قبال شما ندارم و صرفاًبهخاطر اینکه میخواستم دنیایی که ازش حرف میزدین رو ببینم؛ قبول کردم بهتون کمک کنم .ولی ظاهراً شما،
تنها افرادی هستین که اصالً براتون مهم نیست به تاراگاسیلوس برگردین یا نه.
پوزخند صداداری زدم که گوشهی لبم باال رفت و خشم اون مرد زیادتر شد .لحظهای احساس کردم چشمهاش
یکدست قرمز شد و درخشید.
این رمان در نگاه دانلود آماده شده است.
http://www.negahdl2.ir
با اینکه تعجب کرده بودم؛ ولی سعی کردم همون خشم ظاهریم رو حفظ کنم و موفق شدم .یقهی لباسش رو رها
کردم و با کف دو دستم ،ضربهای به تخت سـ*ـینهش کوبیدم که یه قدم به عقب رفت.
من هم ازش فاصله گرفتم دست به سـ*ـینه شدم .درحالیکه نوک پای راستم رو که جلوتر از پای چپم بود ،مدام
روی زمین میزدم؛ از گوشهی چشمم نگاهش کردم و گفتم:
 منتظرم! یا همین االن آرومشون کن .یا من میرم.دندون قروچهای کرد و بدون اینکه نگاه نفرتبارش رو از من بگیره ،خطاب به مردم گفت:
 کافیه دیگه آروم باشین! باید به حرفش گوش بدیم؛ وگرنه ممکنه راه رو گم کنیم و خوراک موجودات درندهی تویجنگل بشیم.
آرومآروم به من نزدیک شد .یقهی لباسش رو با دستش درست کرد و بعد روی من خم شد .صورتش رو به نزدیکی
صورتم آورد .کامالً بهسمتش برگشتم و خیره به چشمهای عصبیش گفتم:
 اونطوری با نگاهت واسم خطونشون نکش! من فقط اسمت رو پرسیدم و تو این جنجال رو به پا کردی .پس...با نوک انگشت اشارهم ضربهی سطحی و آرومی به قفسهی سـ*ـینهش زدم و ادامه دادم:
 خودت مقصری و این به من مربوط نیست که تو پیش این مردم و در مقابل من کم آوردی.این بار اون بود که پوزخند زد .با صدای دورگهای گفت:
 -اسم من سِباستیَنه .مطمئن باش کاری میکنم که تا آخر عمرت این اسم رو هرگز فراموش نکنی.
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لحن صدای خشن و چشمهای عصبیش باعث شد بدنم بلرزه .اعتراف میکنم که ترسیدم! ضربان قلبم باال رفت و
لرزش کوچیکی که توی تنم نشست باعث شد پوستم مورمور بشه .بدون اینکه متوجهش بشم ،از من دور شد و من
به زمین زیر پام خیره شدم .حس میکردم باید از اون بترسم .آره باید بترسم از مردی که تو چند ثانیه تونست کنترل
مردم رو به دست بگیره .مردم فقط با یه اشارهی کوچیک اون شورش میکنن یا آروم میشن.
نفس عمیقی کشیدم .تیارانا کجایی که بیای ببینی چه بالیی سر مردمت اومده .همهی این اختالفها و جنگ اعصابی
که بین همه شکل گرفته بود؛ فقطوفقط بهخاطر این بود که تیارانا گم شده و معلوم نیست زندهست یا مرده .اون با
اینکه از مردم دلشکسته بود ،یا سایمون به نوعی دشمن خونیش بود؛ ولی چقدر خوب تونسته بود همهچی رو
سروسامون بده و مثل یک ملکه رفتار کنه.
سرما که به تنم خورد؛ لرزی کردم و نگاه ماتم بـردهم رو که به زمین دوخته بودم باال کشیدم .سرم رو باال گرفتم و
نگاهی به باالی درختها انداختم .شاخههای باالیی درختها که به آسمون منتهی میشدن؛ بعد هر وزش باد ،آروم
به اینطرف و اونطرف میرفتن .هوا داشت تاریک میشد و بهتر بود امشب رو همینجا سر کنیم .باد دوباره شدت
گرفت و موهای سبزم رو به رقـ*ـص در آورد .لباسم رو که بهخاطر باد توی هوا پیچوتاب میخورد رو گرفتم و با
دستم نگهش داشتم .با چشمهای ریز شدهای که به خاطر ورود گردوغبار به داخل چشمم بود سرم رو چرخوندم و به
محوطهی باز بین درختها که حاال توسط مردم پر شده بود نگاه کردم.
زنها ،بچه هاشون رو بغـ*ـل گرفته بودن و سر فرزندانشون رو به سـ*ـینههاشون تکیه دادن بودن .تعداد کمی از
مردم با بقیه حرف نمیزدن و به نوعی کز کرده بودن .دیگه نمیدونستم باید چیکار کنم و چطور کنترلشون کنم.
بزاق دهنم رو بلعیدم؛ ولی بهخاطر خشک بودن دهنم هیچی نصیبم نشد .طعم گس دهنم باعث شد گوشهی چشمم
جمع بشه و اخمی از اون مزهی تلخ روی صورتم بشینه .ساعتها چیزی نخورده بودم و برای همین این مزهی بد رو
احساس میکردم.
از همون جایی که ایستاده بودم ،با صدای بلند و لطیف خودم گفتم:
 میرم کمی میوه جمع کنم و بیارم .همینجا بمونین تا بیام.هیچکدوم سر بلند نکردن تا به من نگاه کنن .حتی حرفی هم نزدن؛ بنابراین سرم رو به نشونهی تأسف تکون دادم و
بهسمت درختها رفتم .آرومآروم جلو رفتم و کمکم از نگاه مردم محو شدم .بوتهی توت فرنگی زیر درخت چنار نظرم
رو جلب کرد .توتفرنگیهای بزرگ و سرخی داشت و بهنظر رسیده میاومدن .صدای شکمم بلند شد و من خیلی
سریع دستم رو روش گذاشتم .واقعاً گشنهم شده بود و رنگ مجذوبکنندهی توتفرنگیها باعث شده بود این دل
ضعفه ،دو برابر بشه.
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آروم بهسمت بوته پیش رفتم و روی زمین زانو زدم .بااحتیاط چندتا از توتفرنگیهارو چیدم تا آسیبی به بوتهش نرسه.
یکی که از بقیه درشتتر و سرختر بود رو برداشتم و گاز زدم .مزهی شیرینش که توی دهنم پیچید؛ از لـ*ـذت
چشمهام رو بستم مزهیدوستداشتنیش رو بهخاطر سپردم .بعد از اینکه توتفرنگیهارو خوردم و احساس سیری
کردم ،از روی زمین بلند شدم .دامن لباسم رو تکون دادم تا خاکهایی که بهش چسبیده بودن جدا بشن.
نگاهی به راهی که اومده بودم کردم .عجیب بود که فکر نکردن فرار کردم و کسی رو دنبالم نفرستادن .شونهای باال
انداختم و همونطور که راه اومده رو برمیگشتم؛ زیر لب گفتم:
 حاال که اونا کاری با من ندارن؛ بهتره منم زیاد دم پرشون نچرخم.هنوز هم رفتار بدشون رو بهخاطر داشتم و هربار با یادآوری اون مسئله ،این فکر به ذهنم خطور میکرد که بهتره
دیگه برنگردم و از همین جا ،مستقیم برم به اردوگاه رایمون .از طرفی هم میترسیدم راه رو گم کنن و خوراک
حیوونهای درندهی جنگل بشن.
سری برای خودم تکون دادم .این دل نازکواحساساتی من آخرش کار دستم میده .فقط امیدوارم زمانی این اتفاق
بیفته که کسی برای کمک به من وجود داشته باشه.
 خبخب! حاال میخواستی ما رو لو بدی آره؟ مثل اینکه تو یکم اختیاردار شدی ،جسور شدی.صدای سرد و خشن سباستین بود .سرم رو باال گرفتم و به فاصلهی بین درختها نگاه کردم .با دیدن چیزی که
روبهروم بود هینی کشیدم و زود دستم رو روی دهنم گذاشتم تا صدام بلند نشه و پشت درخت قایم شدم.
سه نفر از مردم ،بین چندتا از نیروهای تاریکی گیر افتاده بودن .یکیشون همون زنی بود که میخواست با من حرف
بزنه و اون دو نفر دیگه یه پسر بچه و یه پیرمرد بودن.
ولی چطور؟ چطور تونستن مارو پیدا کنن؟ اصالً چه بالیی سر مردم تاراگاسیلوس اومده .غولهای تاریکی از کجا
تونستن مخفیگاه مردم رو تو دره پیدا کنن؟ پس یعنی از اول بازی خوردم؟
عرق سردی روی تیغهی کمرم حرکت کرد و حالم رو دگرگون کرد .داشتم از ترس پس میافتادم .از شدت
ترسواسترس ،حالت تهوع گرفته بودم .پس همین بود...
مردم به خاطر این علیه من شورش میکردن؛ چون اونها اصالً مردم تاراگاسیلوس نبودن ،اونها نیروهای تاریکی
بودن .صدای اون زن که به نیروی تاریکی التماس میکرد بلند شد:
 خواهش میکنم آقا ...بذارین ما بریم .ما نمیخوایم مثل بقیه تسخیر بشیم.زن به گریه افتاده بود و صدای گریههای تلخودردآورش توی جنگل پیچیده بود .لحظهای قلبم درد گرفت .بیچاره
اون زن .به آهستگی سرم رو از پشت درخت بیرون آوردم و بااحتیاط نگاهش کردم .زن جلوی سباستین که همون
نیروی تاریکی بود زانو زد و التماسش میکرد تا اجازه بده اون بره؛ اما نیروی تاریکی که فقط از روی صداش تشخیص
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میدادم کیه و جسمش کامال مثل یه دود غلیظ شده بود ،دورش چرخید و پشت سرش ایستاد .با صدای ترسناک و
دورگهای گفت:
 بهتره کمتر حرف بزنی تا راحتتر بمیری.و بعد ،از کمرزن وارد بدنش شد .جیغی کشیدم که صدا توی جنگل پیچید و بقیهی نیروهای تاریکی متوجه من شدن
و سرشون بهسمتم چرخید؛ ولی من بیتوجه به اونها ،نگاهم فقط روی اون زن مونده بود که روی زمین افتاده بود
و بدنش کمکم داشت سیاه میشد .دهنش بازوبسته میشد ولی صدایی ازش بیرون نمیاومد .کمکم چشمهاش مثل
آتیش قرمز شد .نیروی تاریکی که از بدن اون زن بیرون اومد؛ بدنش در کسری از ثانیه تبدیل به خاکستر شد.
با وحشت داشتم به اون صحنه نگاه میکردم .چشمهام گرد شده بود و دهنم خشک .دیگه خبری از مزهی
دوستداشتنی توت فرنگی نبود .همهش تبدیل به زهری شده بود که داشت کمکم من رو به مرگ میرسوند .آروم
عقب رفتم و با دستم لباسم رو چنگ زدم .یکیشون فریاد زد:
 بگیرینش! اون تنها کسیه که میتونه به ما بگه جای بقیه کجاست!ناگهان همهشون توی هوا معلق شدن و بهسمتم اومدن .جیغی زدم باید تبدیل میشدم؛ همیناالن؛ اما نمیدونم چه
مرگم شده بود که نمیتونستم کاری انجام بدم .نگاهم میخ اون پسر و پیرمرد بود؛ اگه من از اینجا برم پس چه اتفاقی
واسهی اونها میفته.
صدای ضربان قلبم رو از تو سَرم میشنیدم! چشمهای گرد شدهم مدام بین اون دو نفر و نیروهای تاریکی در گردش
بود .نمیتونستم درست تصمیم بگیرم و نگاه سرگردونم ،که مدام چرخ میخورد و جای ثابتی نمیایستاد ،توی این
مسئله دخیل بود.
باد زوزهکشی که از بین درختها میوزید ،موهای آشفته و پریشونم رو بیشتر بههم ریخت .تنم از شدت ترسواسترس
یخ زده بود و قدرت کنترل دستهای لرزون و یخ زدهم رو که مدام میلرزید رو نداشتم .حس میکردم قلبم یخ زده
و این یخزدگی داشت آرومآروم توی بدنم پخش میشد.
به خودم که اومدم؛ دیدم دورتادورم پر شده از موجودات سیاهرنگی که شعلههای چشمشون از شدت شرارت زبانه
میکشید .چشمهام حال نزارم رو به نمایش گذاشته بود و قوای حرکت دادن تن بیحسم رو ازم گرفته بود.
فضای خالی که بین موجودات بود؛ جسم کوچیک پسر کوچولو و پیرمرد رو قاب گرفته بود .چیزی مثل خوره تو سرم
وول میخورد .چیزی که من رو محکوم میکرد و فریاد میزد:
 تو باعث این اتفاقات هستی .تو مسئولیتت رو به خوبی انجام ندادی .تو...سرم رو آروم به چپ و راست تکون دادم .من تقصیری نداشتم .من اگر میدونستم این اتفاق قراره واسهی اونها
بیفته و توسط نیروهای تاریکی تسخیر بشن ،هرگز تنهاشون نمیذاشتم .همونطور که نگاهم میخ اونجا بود ،قدمی
39

ر

الهه یخی
WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

به عقب رفتم .موجود تاریکی که خودش رو سباستین معرفی کرده بود؛ توی هوا شناور شد و بهسمتم اومد .جای خالی
بین موجودات که پر شد؛ نگاهم رو آروم باال کشیدم.
از شدت ترس همونجا ثابت موندم و هیچ کاری انجام ندادم .قبالً هم با این موجودات برخورد کرده بودم و میدونستم
نیروی من روی اونها تاثیری نداره .نمیخواستم فرار کنم ،چون اون دو نفر هنوز هم اونجا بودند .سباستین با صدای
دورگهی گوشخراشش که لرزه به اندامم انداخت گفت:
 گفتم کاری میکنم که هرگز اسمم رو فراموش نکنی .حیف که نتونستم تا مخفیگاهتون باهات بیام؛ وگرنه تو وهمهی دوستهای یاغیگرِت رو درجا نابود میکردم؛ اما در عوض جسم انسانهای بیارزش توی دره رو تسخیر
کردیم .علت اینکه من نمیخوام به جسم انسانیم برگردم همینه .اینجوری قدرتمند و برترم.
قطرهای اشک از پلک چپم روی گونهی یخزدهم افتاد و آرومآروم راهش رو تا چونهم پیدا کرد .لبهای خشک شدهم
رو به سختی باز کردم .لبهام رو آروم بههَم زدم؛ ولی هیچ صدایی از گلوم خارج نشد .اثرات ترس بود یا مرگ رو
جلوی چشمهام دیده بودم؟ شاید هم...
هرچی که بود و هرحالتی که داشتم؛ باعث خندهی سباستین و همراهانش شد .شروع به چرخیدن کردن .آرومآروم
دورم میچرخیدن و من رو نشون میدادن .صدای خندههای وحشتناکشون جنگل رو پر کرده بود و توی سرم اکو
میشد .هر آن ممکن بود یکی از اونها بهسمتم حملهور بشه .درحالیکه آرنجم رو خم کرده و دستم رو کمی باال
آورده بودم؛ آروم چرخیدم.
پاهام قدرت نگهداشتن من رو نداشتن؛ ولی من باید مقاومت میکردم .باید نشون میدادم که قوی هستم و ازشون
نمیترسم .ولی مگه میشد؟ دندونهام به هم میخوردند و هیچ کنترلی روی انگشتهای لرزونم نداشتم .باالخره از
حرکت ایستادند .به زور لب زدم:
 چ ...چی ...ازم. ..چی ...می ...خوای؟جون کندم تا یه جملهی ساده رو بگم .پوزخندی زد و درحالیکه آتیش شعلهورشدهی چشمهاش رو به رخم میکشید
گفت:
 من هیچی ازت نمیخوام .به جز جونت!لحن ترسناکش باعث شد ناخودآگاه لرز کنم و توی خودم مچاله بشم .با سرش به پشت سرم اشاره کرد و قبل از
اینکه به خودم بیام ،برخورد جسمی رو به کمرم حس کردم .در مقابل چشمهای ناباور و بهتزدهم یکی از اون
موجودات ،از کمر وارد بدنم شد و از شکمم بیرون اومد.
به نفسنفس افتادم .اکسیژن کم بود یا اثرات ورود اون موجود کریح به بدنم بود؟ نفسهای تند و مقطعم رو میشنیدم.
دور خودم چرخیدم و دستم رو به قلبم رسوندم .درد وحشتناکی داشت .اونقدر وحشتناک که من رو وادار به نالهی
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خفیفی کرد .از روی لباسم چنگش زدم تا بتونم اون درد رو از بین ببرم ولی نمیشد .کمکم حس کرختی به بدنم نفوذ
کرد و نگاه من میخ رگهای آبی دستم بود که آروم آروم داشت به رنگ سیاه تبدیل میشد.
پاهام تحمل بدن بیحسم رو نداشت و روی زمین ولو شدم .از گوشهی چشمم فقط به اون بچه و پیرمرد نگاه میکردم.
ارزشش رو داشت؟ من هم کاری رو انجام دادم که تیارانا میخواست انجام بده .من خودم رو قربانی اون دو نفر کردم؛
تیارانا میخواست خودش رو قربانی همه کنه.
صدای ناواضح سباستین توی گوشم پیچید:
 شانس آوردی سرورمون ...اون دوتارو از بین ...این دختره رو هم...کلماتی رو که یک در میان میشنیدم رو دیگه نشنیدم .دنیای اطرافم برام تیرهوتار شد و تنها چیزی که حس کردم؛
اشکی بود که از گوشهی چشمم آروم سر خورد درحالیکه صورتم رو نوازش میداد ،روی زمین افتاد.
***
ویلیام
از دور شاهد اتفاقی که برای اون دختر افتاد بودم .نمیدونم اونها اینجا چیکار میکردن و برای چی توی جنگل
میگشتن؛ ولی حاال اون دختر تو چنگ نیروهای تاریکی بود.
یکی از نیروهای تاریکی وارد بدنش شد و در کسری از ثانیه ،سم مُهلکی رو که توی بدنش بود رو وارد بدن اون دختر
کرد .چشمهای ریزم رو به اون صحنه دوختم .دختر دور خودش چرخید و با بیحالی روی زمین افتاد.
با انگشتهام تنهی درخت رو چنگ زدم و از اون فاصلهی زیاد نظارهگر ماجرا بودم .عصای سبکم رو توی دستم
جابهجا کردم و روی شاخهای که ایستاده بودم؛ چمباتمه زدم و به فاصلهی زیاد زمین تا شاخهای که روش نشسته
بودم نگاه کردم .باید اون دختر رو نجات میدادم .قبل از اینکه سیلوانای لعنتی سر برسه و نتونم براش کاری کنم.
نفس عمیقی کشیدم و از شاخهی درخت پایین پریدم .جریان عبور باد توی گوشم نواخته شد و موهام رو به بازی
گرفت .بهنرمی روی زمین فرود اومدم .نگاهی به اطراف انداختم .هوا تاریک شده بود و نور ماه نقرهایرنگ ،کمی
جنگل رو واضح و قابل دید کرده بود.
باید اون دختر رو نجات بدم و ازش بخوام که دیگه این اطراف پیداش نشه .نمیدونم چرا و به چه علت ،نیروهای
تاریکی بهدنبال اون هستند؛ ولی تا دیر نشده باید نجاتش بدم.
با سرعت باد ،بین درختها حرکت میکردم و جلو میرفتم .به درخت تنومندی که رسیدم پشتش سنگر گرفتم .آروم
سرم رو بیرون آوردم و به اونها نگاه کردم .سردستهشون گفت:
 اون پیرمرد و پسربچه رو هم مثل بقیه تسخیر کنین .سرورمون دستور دادن هیچکدوم از مردم اون سرزمین نبایدزنده بمونن.
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بلهای گفتند و بهسمت اون دوتا رفتن .پیرمرد با کمر خمیدهش روی زمین نشسته بود و دست راستش رو تکیهگله
بدنش کرده بود .ترس رو از این فاصله هم میتونستم از چشمهاش بخونم.
پسربچه با نزدیک شدن نیروهای تاریکی فریادی از ترس کشید و بهسمت دیگهی جنگل دوید که در کسری از ثانیه،
یکیشون بهسمتش خیز برداشت و وارد بدنش شد.
جسم بیجون پسربچه روی زمین افتاد و بدنش کمکم سیاه شد .دستم رو از شدت خشم مشت کردم و سعی در مهار
کردن لرزشش داشتم ولی نمیشد .با خارج شدن نیروی تاریکی از بدن پسربچه ،بدن نحیف بچه که کامالً سیاه شده
بود دود شد و توی هوا پخش شد.
به پیرمرد نگاه کردم که با جای خالیش مواجه شدم .اون هم مثل پسربچه تسخیر شده بود .دندونهام رو روی هم
سابیدم .سردستهشون با صدای نخراشیدهای که گوشم رو آزار میداد گفت:
 بهتره این دختر رو ببریمش به قصر .ملکه خیلی دوستدارن بدونن سردستهشون کجاست.همه بلهای گفتند و من مات رگهای دخترک بودم که همگی از دم سیاه شده بودند .لبم رو محکم روی هم فشار
دادم و خواستم از پشت درخت بیرون بیام که صدای زنونهای باعث شد همونجا پشت درخت بمونم.
 بهتون نگفت تیارانا کجاست؟زن شنلپوش از بین درختها بیرون اومد و آرومآروم به اونها و دختر ناشناس نزدیک شد .دامن پفدار و پر از چین
قرمزرنگ لباسش ،از شنل بلند مشکیرنگ براقی که حتی توی تاریکی شب هم میدرخشید ،بیرون مونده بود .به
جمع تاریکی که رسید؛ از حرکت ایستاد و کاله بزرگ شنلش رو کنار زد.
با نمایان شدن صورت زن ،اونها تعظیم کردن ودستهای من مشت شد .اون زن لعنتی اینجا بود .سیلوانا ...زنی که
تمام داشتههای من رو ازم گرفت .هزاران سال صبر کرد و حاال از مخفیگاهش بیرون اومد؛ ولی چرا حاال؟ چه دلیلی
داشت؟ اون آخرین بازمانده از نسل من رو میخواست؛ یعنی تونسته اون و به دست بیاره؟
 سرورم شما چرا اومدین؟ ما خودمون بهخدمتتون میرسیدیم.سیلوانا نگاه خشمگین و چشمهای دریدهش رو بهسمت تاریکی که این حرف رو گفته بود دوخت .به لطف چشمهای
آتشینشون میتونستم کامالً جاهاشون رو تشخیص بدم.
سیلوانا قدم آروم و مرموزی بهسمتش برداشت .تاریکی از ترس سرش رو پایین انداخت و روی زمین به زانو در اومد.
 من رو ببخشین سرورم.سیلوانا چشمهای مشکی رنگش رو گشاد کردم و سرش رو کمی باال گرفت .باحالت سؤالی و مرموزی پرسید:
 من بهت گفتم حرف بزن؟ با اجازهی کی حرف زدی و اظهار وجود کردی؟چشمهاش رو ریز کرد؛ مثل کسی که میخواد زهرچشم بگیره.
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 موجود احمق! من خودم شما رو بهوجود آوردم؛ بهتون اجازهی زندگی دادم .حاال داری در مقابل من اظهار وجودمیکنی و به من میگی چرا به اینجا اومدم؟ هان!
تاریکی که بدنش به رعشه افتاده بود نالید:
 سرورم من...حرفش تموم نشده بود که سیلوانا دست عریانش رو که تا االن زیر شنل مونده بود رو بیرون آورد و عصای
نفرتانگیزش رو بهسمت اون گرفت .وردی رو زیرلب زمزمه کرد که در چند ثانیه ،تاریکی آتیش گرفت و از بین رفت.
این زن ترسناک بود!
پوزخند صداداری زد و بهسمت اون دختر ناشناس رفت .باالی سرش چمباتمه زد و با خشونت موهای سبزرنگ دختر
رو کنار زد تا صورتش رو بهخوبی ببینه .سرش رو چندبار تکون داد و گفت:
 فکر کردی اون دختر میتونه نجاتت بده؟ یکی میخواد اونو نجات بده .هه! ویلیام هرگز فکر نمیکرد روزی مردمشبه این روز بیفتن و آخرین بازمانده از نسلش هم بهطرز مضحکی بازیچهی من بشه.
چشمهام ریز شد .آخرین بازمانده از خاندان من؟ پس یعنی تونسته بود پیداش کنه .لعنتی ...باید پیداش کنم .باید
نجاتش بدم؛ ولی کجاست؟ من حتی اون رو نمیشناسم و نمیدونم چه شکلیه؟
ظاهراً دختر ناشناس بازماندهی من رو میشناخت که اینقدر برای سیلوانا مهم بود .باید نجاتش بدم .من سالها قبل،
از وظیفهی خودم شونه خالی کردم .حاال باید کنترل همهچیز رو به دست بگیرم.
بااینکه بعد از اون اتفاق تلخودردآور ،نیرویی برام باقی نمونده بود؛ ولی از پشت درختی که باهاش خودم رو مخفی
کرده بودم بیرون اومدم.
صدای پای من روی چمنها باعث شد سرها بهسمتم برگردن .تاریکیها بالفاصله گارد گرفتن و آمادهی حمله بودن.
سیلوانا سرش رو باالآورد و با دیدن من لحظهای چشمهاش گرد شد .خونسردی خودش رو حفظ کرد و با پوزخندی
از روی زمین بلند شد .درحالیکه از روی دختر ناشناس عبور میکرد و پارچهی براق قرمزرنگ لباسش روی تن
دخترک کشیده میشد ،بهسمتم اومد.
با فاصله از من ایستاد و نگاهی به من انداخت .از نوکپا شروع به آنالیز کرد و به چشمهام که رسید؛ دوباره پوزخند
زد و با زبون نیشدارش گفت:
 فکر میکردم بعد از اون اتفاق خودت رو سربهنیست کردی! اما ظاهراً از همهچیز خبردار شدی و دنبال بازماندهتمیگردی .انگار بعضی چیزها برات مهم شده.
عصبانیتم رو روی عصای توی دستم خالی کردم .دستم میلرزید ،نه از ترس؛ بلکه از خشم؛ اما سیلوانا جور دیگهای
فکر کرد و تحقیرآمیز گفت:
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 آخی! ترسیدی؟ نترس ویلیام!جدی شد و با لحن ترسناکی ادامه داد:
 نترس! من با تو کاری ندارم .با تیارانا کوچولو کار دارم .اون باید تاوان کار تو رو بده.عصا رو توی دستم جابهجا کردم و درحالیکه از روی شونهاش نگاهی به دختر بیهوش مینداختم گفتم:
 خودت میدونی که ما هیچوقت با تو و جیمز خصومتی نداشتیم .این شما بودین که همهچی رو شروع کردین؛ حاالتو داری از تاوان حرف میزنی؟
حرکت کرد و با قدمهای نرم و آهستهای که بیشتر مرموزش میکرد بهسمت درختکاج رفت و گفت:
 راستی چهخبر از نیروهات؟ آخرینبار که دیدمت خیلی عاجز بودی .نمیتونستی از قدرتت استفاده کنی.دندونقروچهای کردم و گفتم:
 با اون دختر چیکار داری؟ ولش کن بره.به دختر نگاه کرد و بدون اینکه نگاهم کنه نیشخندی زد و خطاب به من گفت:
 هاه! خیلی واسهت مهمه؟ خب میگم...به چشمهام خیره شد و درحالیکه عصای توی دستش رو باال میآورد گفت:
 فکر کنم اون میدونه آخرین بازمانده از نسلت کجاست .هنوز مطمئن نیستم؛ ولی ظاهراً خودت داری ازش محافظتمیکنی!
با دقت عکسالعملم رو تحتنظر گرفت .من ازش محافظت میکردم؟ منظورش کیه؟ کسی به جز اون دختر غریبه
پیشم نیست .نکنه...
 خب ظاهراً خودت هم از وجودش خبر نداری و احتماالً گوی من اشتباه کرده .بدرود ویلیام!عصاش رو به زمین کوبید و قبل از اینکه بتونم کوچکترین واکنشی نشون بدم ،اطرافم رو دود غلیظی فراگرفت.
سرفهای کردم وچشمهام رو بازوبسته کردم .تو دود غلیظی غرق شده بودم که نمیذاشت جایی رو ببینم .دستم رو
توی هوا تکون دادم تا دودها رو از خودم دور کنم.
از غلظت دود که کم شد با جای خالی سیلوانا و نیروهاش و اون دختر ناشناس مواجه شدم .دندونهام رو بههم فشار
دادم و لعنتی زیرلب گفتم .رفته بودن.
باورم نمیشد تونسته باشه آخرین فرزند از نسل من رو پیدا کنه .اون موقع من ناپدید شدم و به آینده اومدم تا جلوی
کارهای سیلوانا رو بگیرم؛ ولی اینکارم باعث شد نیروهام خیلی کم بشه .وقتی به این دورهی زمانی رسیدم ،فهمیدم
که سیلوانا کنترل همه چی رو به دست گرفته و من هم مثل آدمهای ترسو به دره فرار کردم و با نیروی اندکی که
داشتم راه ورود به دره و سرزمینهای دیگه رو بستم تا سیلوانا نتونه به طمع قدرت ،سرزمینهای دیگه رو از بین ببره.
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وای خدای من! چه فاجعهای به بار آورده بودم و خودم خبر نداشتم .لعنت به من!
باید به دره برمیگشتم و مطمئن میشدم .درحالیکه لبام رو از استرس زیاد میجویدم ،دستهام رو از هم فاصله دادم
و دودی از عصام خارج شد و دورم پیچید.
چشمهام رو بستم تا خیلی سریع انتقال صورت بگیره و ثانیههای اعصابخوردکن رو تحمل نکنم .نفسهای تند و
عصبی میکشیدم .نمیدونم باید از خودم عصبی باشم یا از سیلوانا؛ ولی من مقصر نبودم .من فقط به خاطر عشقم از
مسئولیت شونه خالی کردم.
نفس عمیقی کشیدم و صدای پرندهها باعث شد چشم باز کنم .نگاهم رو از روی درخت تنومندی که برگهای سوزنی
و شادابی داشت گرفتم و به بوتههای سرسبز نگاه کردم.
طراوت و شادابی این دره با جنگلهای اون باال (بیرون دره) اصالً قابل مقایسه نبود .اینجا بوی زندگی میداد و اون
باال بوی مرگ!
آرومآروم قدم برداشتم و با نوک عصا ،برگهای پهن و سمی رو کنار زدم تا از سرراهم کنار برن .شونههام خمیده
شده بود و سرخورده شده بودم.
من سالها کورکورانه خودم رو اینجا قایم کردم و تو فراق عشقم اشک ریختم؛ درحالیکه باید میرفتم اون باال و
جلوی سیلوانا رو میگرفتم.
کالفه و گیج ،موهایی رو که روی پیشونیم ریخته بود رو با دستم باال فرستادم و آخرین بوتهی بلند و پهن رو کنار
زدم و وارد دشتی که کلبهی من توش قرار داشت شدم.
صدای آبشار بزرگی که در فاصلهی چندمتری از کلبه قرار داشت؛ محیط رو پر کرده بود و رنگینکمان زیبایی که
پایین آبشار تشکیل شده بود ،منظره رو دلانگیز کرده بود .کلبهی من بهواسطهی نور خوشیدی که از البهالی ابرها
میتابید ،روشن شده بود.
طلسمی روی دره اجرا کرده بودم تا مانع از ورود هر انسان ناشناسی از طریق آسمون به اینجا بشه .چندباری پسرهای
ناشناسی رو دیده بودم که با کمک اژدهای قرمزرنگی میخواستند وارد دره بشن و طلسم اونها رو به عقب پرت
میکرد .برای اونها پرت شدن از لبهی دره به پایین یه ریسک بزرگ بود .ریسکی که هرکسی که انجامش داده بود؛
زنده نمونده بود.
نگاهم روی جثهی ظریف و اندام نحیف ملوری افتاد .لبخندی زدم .عشق مردهی من دوباره برگشته بود! هزاران سال
برای دیدنش صبر کرده بودم و باالخره صبر من نتیجه داد.
موهای بلندش رو که رگههای سفید زیادی داشت رو پشت گوشش فرستاد و با لبخند شیرینی که لبهای سرخش
رو مزین کرده بود ،به گلها آب میداد و اصالً متوجه حضور من نشده بود.
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وقتی جسم زخمی و خونآلودش رو پایین سنگهای تیز و برندهی دره پیدا کردم ،به زنده موندنش امیدی نداشتم.
همسری رو که بعد از عشقم ملوری ،انتخاب کرده بودو هم همین نظر رو داشت؛ اما سرنوشت جور دیگهای رقم خورد.
همسرم مرد و این دختر ناشناس که بسیار شبیه به ملوری بود ،زنده موند.
وقتی بهوش اومد ،فهمیدم حافظهاش رو از دست داده و این یه فرصت مناسب برای من بود .داستان ساختگی رو
براش تعریف کردم و سعی کردم بهش ثابت کنم که اون همسر منه؛ ولی قبول نکرد.
نگاهش سمت تپهی کوچیکی که قبر همسرم بود رفت .همسرم رو بعد از مرگ ،اونجا دفن کردم .نفسی گرفتم و
بهسمت کلبه رفتم.
صدای پای من رو که شنید؛ نگاهش رو از قبر گرفت و به من دوخت .لبش به معنی لبخند کمرنگی کش اومد و
گفت:
 دیشب نبودی .کجا رفته بودی؟ نگرانت شدم.دستی پشت گردنم کشیدم و بهش نگاه کردم.
 شرمنده! یکم کارم طول کشید وبرای همین مجبور شدم شب رو بمونم.کارم طول نکشیده بود؛ روش انتقالی که انتخاب کرده بودم زمانبر بود .برای من چند دقیقه بود و برای بقیه چند
ساعت! با نیروی اندکی که برام مونده بود ،فقط میتونستم از این روش انتقالی استفاده کنم.
آهانی گفت و سرش رو پایین انداخت .خیلی دوست داشت از این دره بیرون بره؛ ولی ریسک بود .من نمیخواستم
کسی بهدنبال این دختر برگرده و پیداش کنه .برای همین چندبار که از من خواست با خودم از دره بیرون ببرمش،
خیلی سخت باهاش برخورد کردم و دیگه حرفی در اینباره نزد.
من خودخواه بودم .با بچهای که از دست داده بود میشد فهمید که متأهله؛ ولی برام مهم نبود .من تازه تونسته بودم
عشقم رو در قالب شخص دیگهای پیدا کنم و اصالً نمیخواستم اون رو با کس دیگهای شریک بشم.
فکر کنم هزاران سال زندگی در دره ،عقلم رو از کار انداخته بود! باید مطمئن میشدم اون آخرین بازمانده نیست؛
چون در اینصورت من باید رهاش میکردم تا مردم رو نجات بده.
اصالً دوست نداشتم دست از عشق عزیزم بشورم و اون رو دو دستی بهراهی که آخرش به مرگ ختم میشه ،هل بدم.
ذهنم درگیر گذشتههای دور شد .وقتی که با ملوری عزیزم قرار ازدواج گذاشتیم و همسر سیلوانا ،به ملوری ابراز عالقه
کرد و وقتی که جواب منفی از ملوری شنید؛ ملوری عزیزم رو به قتل رسوند و علیرغم میلباطنیش با سیلوانا ازدواج
کرد.
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من انتقام مرگ ملوری رو از همسر سیلوانا گرفتم و این آغاز کینهی چندهزار سالهی ما شد .اون روزبهروز قویتر شد
تا آخرین بازمانده از سلطنت من رو زجرکش کنه و من هم سالها خودم رو مخفی کردم تا بتونم دختری رو پیدا کنم
که شبیه ملوریه و تا روز مرگم ،در کنارهم زندگی کنیم.
دستی روی شونهم نشست و صدای شیرین ملوری به گوشم رسید:
 ویلیام! اتفاقی افتاده؟ چرا حرف نمیزنی؟دست از کنکاش گذشته برداشتم و به چشمهای ملوری خیره شدم .تغییر رنگ داده بود؛ آبیخالص! چندبار پلک زدم
تا مطمئن بشم که اشتباه نکردم؛ اما درست بود! رنگ چشمهاش تغییر کرده بود.
لبم رو از استرس جویدم و گفتم:
 نه اتفاقی نیفتاده .فقط به فکر رفته بودم و به اخالق منحصربهفردت فکر میکردم.جدیداً بهخاطر نگهداشتن این دختر دوستداشتنی دروغ زیاد میگفتم؛ ولی ارزشش رو داشت .من تمام عمرم رو برای
پیدا کردن دختری که شبیه به ملوریه صرف کرده بودم و حاال هم پیداش کرده بودم .تو افسانههای قدیمی اومده که
هر کسی چندین و چندبار در گذشته و آیندهی خودش زندگی میکنه .من هم برپایهی همین افسانهی قدیمی صبر
کردم تا یکی شبیه به ملوری پیدا کنم و پیدا کردم.
لبخند دلفریبی روی لبهاش جا خوش کرده بود .بهسمت کلبه رفتم که اسمم رو صدا زد:
 ویلیام! یهلحظه صبرکن!از حرکت ایستادم که سریع خودش رو بهم رسوند و درحالیکه آستینم رو میگرفت گفت:
 اون...و با دستش به قبر همسرم اشاره کرد و ادامه داد:
 اون چطوری مرد؟نفس عمیقی کشیدم .فکرم کامالً درگیر بود و به زمان احتیاج داشتم؛ بنابراین فقط گفتم:
 باید استراحت کنم ملوری .حالم اصالً خوب نیست.مکثی کردم و بیتوجه به قیافهی درهم رفتهش اضافه کردم:
 از اینجا دور نشو .خطرناکه.وارد کلبه شدم و روی تخت چوبی دراز کشیدم که صدای جیرجیرش بلند شد .سرفهی کوتاهی کردم و روی شونهی
چپم ،بهسمت دیوار خوابیدم و چشمهام رو بستم .فکرهای مختلفی توی سرم چرخ میخورد و گیجم میکرد .همهی
اتفاقات فقط میخواستند به من بفهمونن که من مقصرم! انگشت اتهام بهسمت من بود و بههیچوجه نمیتونستم
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منکر بشم .تقصیر من بود که جلوی سیلوانا رو نگرفتم .اگه اون زمان کنترلش میکردم تا به کوهستانتاریکی نره؛
هیچوقت به اون معجون دست پیدا نمیکرد و وجودش رو سرشار از تاریکی نمیکرد.
کمکم خواب مهمون چشمهای خستهم شد.
***
ملوری (تیارانا)
به در کلبه تکیه دادم و با چشمهای ریز شده ،بهجسم مچاله شدهی ویلیام نگاه کردم .هیچ حسی بهش نداشتم؛ هیچ
حسی!
قلبم بهم میگفت که من به اینجا تعلق ندارم و وجودم میخواست از این زندان بزرگِ دره شکل ،نجات پیدا کنه.
نگاهم روی صندوقچهی کنار پنجره افتاد .شاید بتونم چیزی توش پیدا کنم که بتونه به برگشتن حافظهم کمک کنه.
تکیهم رو از در برداشتم و بهسمت صندوقچه رفتم و روی زمین نشستم.
نیم نگاهی به ویلیام کردم ،کامالً خواب بود و بدنش خیلی آروم ،همراه با نفس کشیدن ،باال و پایین میشد.
نفس آسودهای کشیدم و با احتیاط در صندوقچه رو باز کردم .مقدار زیادی لباس توی صندوقچه قرار داشت .با دیدن
لباسها لب برچیدم و با لحن دمغی زمزمه کردم:
 یعنی واقعاً هیچی نیست که بتونه حافظهی من رو برگردونه؟ناامید و سرخورده خواستم صندوقچه رو ببندم که درخشش جسم ظریفی توجهم رو جلب کرد.
با کنجکاوی و ابروهای باال رفته ،لباس رو کنار زدم و زنجیر ظریفی رو که کنار یک تاج درخشان و پر از زرقوبرق
بود رو برداشتم.
کلمهی تیارانا که به شکل التین نوشته شده بود؛ وسط زنجیر خودنمایی میکرد .چشمهام رو ریز کردم و با گیجی به
اون گردنبند خیره شدم .به نظرم آشنا میاومد.
زنجیر رو برگردوندم و به نوشتهی پشت پالک خیره شدم:
 از طرف کارل برای تیارانای عزیزم در تولد بیست سالگی.زیر لب چندبار اسمها رو زمزمه کردم:
 کارل ...تیارانا ...کارل ...آه! خدای من! چرا این اسمها اینقدر برای من آشناست؟دستم رو به سرِ دردناکم گرفتم و ادامه دادم:
 -چرا هیچی یادم نمیاد؟

48

ر

الهه یخی
WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

دستم رو از سرم جدا کردم و همونطور که زنجیر رو دور انگشتهام پیچیده بودم و حواسم بود تا میون لباسها گم
نشه؛ لباسهارو زیر و رو کردم .دستم که جسم لیزی رو لمس کرد؛ دست از کنکاش لباسها برداشتم و اون جسم رو
از زیر لباسها بیرون کشیدم.
لباس سیاه براقی که از جنس ساتن بود رو توی دستم گرفته بودم و به پارگیهای زیادی که روش مشخص بود نگاه
میکردم.
با دقت و ریزبینی ،لباس رو که چیز زیادی ازش باقی نمونده بود وارسی کردم .قسمتهایی از لباسِ پاره ،خشک بود.
انگار که چیزی روش ریخته بود و بر اثر پاک نشدن ،خشک شده بود .لباس رو به بینیم نزدیک کردم و بو کشیدم که
بوی خون توی مشامم پیچید و باعث شد سردردم بیشتر بشه.
لباس رو سریع و با انزجار از خودم دور کردم و درحالیکه با اخمهای درهم ،نگاهش میکردم ،به این فکر کردم که
چرا ویلیام باید یه همچین چیزی رو نگهداره؟ لباس رو که نوارهای مشکی رنگی داشت رو روی زمین گذاشتم و
دوباره به صندوقچه نگاه کردم .تکهی دیگهای از لباس رو که شبیه به قبلی بود برداشتم و نگاهش کردم .شلوار
مشکیرنگی با خطهای قرمزرنگ که پاره بود .احتماالً این دوتا روی هم بودن.
درحالیکه لبم از شدت تعجب و کنجکاوی جمع شده بود ،تاج براق رو برداشتم و نگاهش کردم .تاج ظریف رو که
کامالً مشخص بود زنانهست برداشتم و وارسیش کردم .زمردها و یاقوتهایی که روی تاج کار شده بود ،زیبایی
خیرهکنندهای بهش بخشیده بود.
باهیجان و کنجکاوی نگاهش میکردم .نگاهم رو توی کلبه گردوندم و با دیدن آینهی بزرگی که روی میز کوچکی
قرار داشت و به دیوار تکیه داده بود ،از جا بلند شدم و سریع خودم رو به آینه رسوندم.
نگاهی به تاج درون دستم انداختم و با لبخندی که به خاطر هیجان ،روی لبم نقش بسته بود ،تاج رو روی موهام
گذاشتم .به چهرهی خودم توی آینه نگاه کردم .چشمهام از شدت هیجان میدرخشید و نگاهم روی تاج ثابت مونده
بود .چقدر زیباست .دستی به الماس درخشانی که درست در رأس تاج قرار داشت کشیدم که ناگهان درد وحشتناکی
توی سرم پیچید و تصویری مثل برق از جلوی چشمهام عبور کرد.
نالهای کردم و روی زمین زانو زدم .دستم رو به سرم که به طرز فجیعی درد میکرد گرفتم و نالیدم:
 چقدر درد میکنه! آه! خدایا!دوباره تصویری مثل برق از جلوی چشمهام رد شد و من به حالت سجده روی زمین افتادم .دختری با موهای یکدست
سفید توی سالنی پر از جمعیت ایستاده بود و پسر مومشکی مقابلش ایستاده بود .اون پسر تاج ظریفی رو از روی
بالشتک مخصوص برداشت و روی موهای اون دختر گذاشت .همزمان با اینکار ،صدای مردم بلند شد:
 زندهباد تاراگاسیلوس .زندهباد ملکهتیارانا!49
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نمیدونم چقدر تو اون حالت موندم و به اون صحنهی بسیار آشنا فکر کردم؛ ولی وقتی بلند شدم و نگاهم به خودم
توی آینه افتاد ،از شدت بهت ،دستم رو روی لبم گذاشتم و به چهرهی خودم تو آینه نگاه کردم.
 وای خدای من! موهام ...چشماموحشتزده از اتفاقی که افتاده بود ،خواستم تاج رو به طرفی پرت کنم که از موهام جدا نشد! چشمهای گردم مدام
روی تاجی که همراه با موهای سفیدم ،درخششش رو به رخ میکشید و چشمهای یکدست آبیم درگردش بود.
دوباره از تاج گرفتم تا بلندش کنم؛ ولی ذرهای تکون نخورد .دیگه ترسیده بودم .عامل اتفاقی که برای من افتاده بود،
این تاج بود .از شدت استرس قلبم محکم خودش رو به قفسهی سـ*ـینهم میکوبید و یه حس خنک و دلهرهآوری
وجودم رو در بر گرفته بود.
موهام رو پشت گوشم بردم تا ببینم اثری از رنگ قهوهای ،توی موهام هست یا نه؛ ولی با دیدن خالکوبی روی شقیقهم
بهت و تعجبم دوبرابر شد .گلسرخ کوچیکی درست روی شقیقهم خودنمایی میکرد.
آب دهنم رو بلعیدم و دستهام رو که بهخاطر ترس ،خشک شده بود رو پایین انداختم .حالم خیلی بد بود؛ اونقدر بد
که باعث لرزش بدنم میشد .پاهای سست و لرزونم رو که نمیتونست وزنم رو تحمل کنه تا کردم و روی زمین زانو
زدم .با کمک دستم به زمین تکیه کردم تا مانع از افتادنم بشه .لبهای نیمهبازم میلرزید و صدای چقچق برخورد
دندونهام بههم ،کلبه رو پر کرده بود.
جوری ترسونگرانی تو وجودم رخنه بسته بود که دستم رو رها کردم و روی زمین دراز کشیدم .قفسهی سـ*ـینهم
همراه با ریتمِ نفسهام نامنظمم باالوپایین میشد .برای بار چندم ،آب دهنم رو بلعیدم.
خیره به سقف باالی سرم ،آروم پلک زدم و نفسم رو رها کردم .واقعاً سر در نمیآوردم ،اینجا چه خبره؟ اون رویای
کوتاه متعلق به کی بود و چرا من شبیه اون دختر توی رویام شده بودم؟ ذهنم از هجوم افکار مختلف ،مشوش و درهم
شده بود.
 تیارانا بلند شو! وقتش رسیده!چشمهام دوباره گشاد شد و سریع روی زمین نشستم .نگاه هراسون و ترسیدهم رو توی کلبه چرخوندم و درنهایت
روی جسم سفیدرنگی که شبیه به انسان بود و اونقدر مالیم و بیحرکت اونجا ایستاده بود که تکونی خوردم و خودم
رو عقب کشیدم.
لب باز کردم تا جیغ بکشم که خودش رو روی هوا به جلو کشید و دستش رو به معنی سکوت باال آورد.
 آروم ملکهی من! من هیچ خطری برای شما ندارم .من...ادامهی حرفهاش رو نشنیدم و نگاهم تنها روی پاهای اون که چند سانتی از زمین فاصله داشت و توی هوا شناور
بود ،ثابت موند.
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مثل روح بود؛ همونطور سفید ،همونطور محو .اونقدر محو بود که میتونستم از توی بدنش ،اجزای پشتسرش رو
ببینم.
دوباره خودم رو به عقب کشیدم که پشتم به دیوار چسبید و درحالیکه سرم رو بهطرفین تکون میدادم ،لبهای
لرزونم رو از هم باز کردم و گفتم:
 نـ ...نیا نزدیک ...تر...خودم رو به دیوار فشار دادم و از ترس نزدیک بود قالب تهی کنم .همونجا ایستاد و با صدای نرمی گفت:
 من خطری براتون ندارم؛ فقط حامل خبری هستم .زمانش فرا رسیده و شما باید از اینجا برید .بهزودی همه چیز روبهیاد میآورید.
حاال که مطمئن شده بودم خطری برام نداره پرسیدم:
 از چی داری حرف میزنی؟ پس...با دستم به ویلیام که غرق خواب بود اشاره کردم.
 اون چی؟ اون اینجا میمونه؟درحالیکه موهای طالییش که به خاطر محو بودنش به سفیدی میزد ،توی هوا پیچوتاب میخورد؛ جلوتر اومد و
نیمنگاه کوتاهی به ویلیام انداخت و گفت:
 اون خیلی وقته که طرد شده! یک نفرین شده که مسئولیتش رو رها کرده و مثل یک ترسو اینجا مخفی شده .ماکار مهمتری داریم .حاال که چهرهی واقعیتون رو بهدست آوردید باید از اینجا برید .تاج و گردنبندتون رو به همراه
مقدار زیادی سکه داخل اون کیف قرار دادم.
نگاهم بهسمت کیف کوچکی رفت که از اول اونجا نبود؛ ولی حاال...
دوباره نگاهش کردم که ادامه داد:
 دروازهی انتقال ،بیرون از کلبه تشکیل شده .هرچه زودتر اینجا رو ترک کنید .مردم به کمکتون احتیاج دارن .بهزودیحافظهتون برمیگرده .عصای قدرت رو هم با خودتون ببرید .اون مرد لیاقت داشتن عصا رو نداره.
به کمک دیوار از روی زمین بلند شدم و درحالیکه عصای ویلیام رو از کنار تخت برمیداشتم پرسیدم:
 آخه چرا؟ مگه من ملوری نیستم؟ چرا مردم بهکمکم احتیاج دارن؟چشمهاش رو آروم بازوبسته کرد و گفت:
 نه ملکه! شما بانو تیارانا هستید .خودتون همهچیز رو به زودی میفهمید .من دیگه باید برم.رنگش بیشتر از قبل محو شد که سریع قدمی بهسمتش برداشتم و باهول گفتم:
 صبر کن! تو از طرف کی اومدی؟51
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 من اجازه ندارم حرفی بزنم .فقط این رو به یاد داشته باشید که کنترل بعضی اتفاقات که رخ میده ،از عهدهی شماخارجه .بهزودی میبینمتون .شاید...
و بعد محو شد و از بین رفت .دوباره اطراف رو گشتم .خبری از اون نبود .بااسترس لبم رو جویدم و نگاهی به عصای
توی دستم و کیف روی میز انداختم .بیهیچ معطلی کیف رو برداشتم و از کلبه بیرون رفتم .اون نگهبان جوری قاطع
حرف زد که جای هیچ شکی رو باقی نذاشت.
آفتاب همچنان از البهالی ابرهای باالی دره ،به پایین میتابید و من به دری که درست روبهروی در کلبه قرار داشت
و بیهیچ دیواری ،روی زمین ثابت مونده بود نگاه کردم .در به رنگنقرهای بود و دستگیرهی سفیدش برق میزد.
یعنی این همون دروازهی انتقالیه که ازش حرف میزد؟ نفسی کشیدم و بهسمتش رفتم .جلوی در ایستادم و قبل از
اینکه بازش کنم ،دستی به موهام کشیدم و از نبودن تاج ،مطمئن شدم .یعنی ویلیام متوجه میشه من از اینجا رفتم؟
چه واکنشی نشون میده و چرا به من دروغ گفت؟ اون روح بهم گفت حافظهم رو بهدست میارم ،پس باید برم.
با استرس در رو باز کردم که نور سفید و خیرهکنندهای چشمم رو زد و در کسری از ثانیه ،سفیدی بهسمتم هجوم آورد
و من رو به داخل نور کشید .چشمهام رو از شدت نور بستم و درحالیکه جیغ میکشیدم ،بیهوش شدم.
***
ریتا
با دیدن رایان و رایمون که با چندتا سرباز مشغول حرف زدن بودند ،بهسمتشون دویدم و وقتی بهشون رسیدم از
حرکت ایستادم .رایمون با دیدن من ،آروم چیزی به سربازها گفت و اونها سریع تعظیم کردن و بهسمت دستهی
دوازدهتایی سربازها که به ورودی اردوگاه میرفتند ،رفتند.
درحالیکه نگاهم اونها رو بدرقه میکرد ،خودم رو به برادرم رسوندم و بیتوجه به حضور رایمون ،خطاب به رایان
پرسیدم:
 چی شد؟ تونستین هلن رو پیدا کنین؟حرفم که تموم شد ،آب دهنم رو بلعیدم و با چشمهای منتظرم بهش نگاه کردم تا خبر خوبی دریافت کنم؛ ولی رایان
سرش رو به معنی نه تکون داد و درحالیکه قبضهی شمشیرش رو توی دستش جابهجا میکرد گفت:
 هیچ نشونهای ازش پیدا نکردن .انگار آب شده رفته تو زمین.به یکباره تمام امیدم پر کشید و صورتم دَرهم شد .درحالیکه وزنم رو روی پاهام جابهجا میکردم نالیدم:
 همهش تقصیر توئه .اگه اتفاقی براش بیفته تو مقصری رایان.از گوشهی چشمش نگاهم کرد .نگاهی اخمآلود که باعث شد از حرف خودم پشیمون بشم.
 یادت رفته اون باعث شد گیر نیروهای تاریکی بیفتی؟ پس بدتر از اون سیلی حقش بود.52
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معترض و عصبی ،یقهی لباس آبی رنگش رو که از جنس پارچهی نسبتاً نرمی بود گرفتم و بهسمت خودم کشیدمش.
کمرش رو خم کرد تا هم قد من باشه و درحالیکه موهای یخیرنگش رو با دستش باال میداد ،کالفه گفت:
 کارت اصالً خوب نیست ریتا! دستت رو بردار!بدون اینکه توجهی به لحن دستوری و جدیش کنم ،سرم رو به معنی نه تکون دادم و درهمونحال گفتم:
 اون بهخاطرِ رفتار بدی که تو باهاش داشتی ،رفته ،غیب شده! تو باید اون رو پیدا کنی .اول تیارانا رو تخریب کردینو به کام مرگ فرستادین ،حاال هم هلن غیبش زده.
دستش رو روی دستم گذاشت و با فشار ،انگشتهای قفل شدهم رو از یقهش جدا کرد و صاف ایستاد.
فقط نگاهش کردم و از حرص دندونهام رو روی هم فشار دادم .گردنش توی حصار یقهی ایستادهی لباسش قرار
داشت و من خیلی دوست داشتم االن خفهش کنم! درسته که برادرمه؛ ولی گاهی اوقات خیلی دستور میده و بیمالحظه
رفتار میکنه.
داشت با چشمهاش برام خطونشون میکشید که صدای دویدن و نفسنفسهای شخصی ،باعث شد قفل چشمهامون
باز بشه .به سایمون که چشمهاش رو از خستگی جمع کرده بود و عرق ریزودرشتی روی پیشونیش خودنمایی میکرد.
لباس طوسیش رو که بلندیش تا دو وجب باالی زانوش بود و کمربند مشکیرنگی از جنس پارچه ،به دور کمرش
پیچیده بود رو صاف کرد و گفت:
 جادوگر ،هلن رو گرفته! اون االن تو قصر جادوگره ،باید نجاتش بدیم.با اومدن اسم جادوگر و قصر خورشید ،صورتم رنگ باخت و نگاه بیروح رو به رایان دوختم .اون هم با ناامیدی داشت
نگاهم میکرد .نگاهم رو با تأخیر ازش گرفتم و به صورتش که از شدت دویدن سرخ شده بود نگاه کردم .مردمک
چشمهاش مدام روی ما میچرخیدومیچرخید .منتظر بود تا یکی از ما سه نفر حرفی بزنیم؛ ولی اسم جادوگر ،همهی
ما رو به سکوت واداشته بود.
وقتی دید هیچ حرفی نمیزنیم ،با نگرانی قدمی به جلو برداشت و لحن دلخراشش ،روحم رو آزار داد.
 نمیخواین که هلن رو رها کنین؟ اون به همهتون کمک کرده و این حقش نیست!بهوضوح تشکیل حلقهی اشک رو توی چشمهاش دیدم و سرم رو از شرمندگی پایین انداختم .اگه من اون روز قبول
نمیکردم باهاش به درهی مرگ برم و دنبال تیارانا بگردم؛ هیچوقت اینطوری نمیشد .من هم مقصرم ،درست به
اندازهی رایان!
 چرا سرت رو انداختی پایین شاهزاده ریتا؟ میدونی چیه؟ اون از تو در مقابل نیروهای تاریکی مواظبت کرد؛ ولیجواب خوبیاش چی شد؟ جوابش سیلی دردناکی بود که وقتی به صورتش خورد ،از صداش ،صورت من هم درد گرفت.
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اون سالها به همه کمک کرد؛ حتی وقتی به قصر آوردمش به بهبود حال تو کمک کرد .این دستمزد کارهای خوبش
نیست.
صداش رفتهرفته تحلیل رفت و من واقعاً حرفی برای گفتن نداشتم .لحن سرزنشگر و حرفهایی که بهم گفت ،جای
اعتراضی برام باقی نذاشت .سرم رو آروم باال آوردم و به شونههاش که از شدت گریه تکون میخوردن نگاه کردم.
صدای هقهق مردونهش که بهخاطر جون بهخطر افتادهی هلن ،تو محیط پیچیده بود قلبم رو لرزوند و باعث شد با
بغض بگم:
 من نمیخواستم همچین اتفاقی بیفته .شاید اگه اون روز باهاش نمیرفتم؛ اگه من...بغض توی گلوم سر باز کرد و اشکهام راه خودشون رو باز کردن .هق آرومی کردم و لبم رو به دندون گرفتم تا صدام
بلندتر نشه .با پشت دستم اشکهای روی گونهم رو پاک کردم و خواستم حرفی بزنم که رایمون نیمنگاهی به من
انداخت و بهسمت سایمون رفت.
دستش رو روی شونهی لرزون سایمون گذاشت و با فشار دستش ،کمر خم شدهی سایمون رو صاف کرد و سرش رو
کمی خم کرد تا چهرهی سایمون رو که توی دستش گرفته بود ببینه.
اون هم گیج و سرگردون بود .هیچکدوممون نمیدوستیم باید چیکار کنیم .نگاهی به رایان کرد؛ انگار از اون کمک
میخواست؛ ولی رایان آروم سرش رو تکون داد و قدمی به عقب رفت و دستش رو تو جیب شلوارش گذاشت.
درحالیکه به زمین نگاه میکرد ،با پاهاش خطهای فرضی روی زمین کشید و با لپهای بادکردهش سخت مشغول
فکر کردن بود.
رایمون نگاهش رو از برادرم گرفت و با صدایی که سعی در قانع کردن سایمون داشت گفت:
 ببین سایمون من درکت میکنم .میفهمم چه حالی داری...قبل از اینکه ادامهی حرفش رو بزنه ،سایمون با خشونت دستش رو از روی شونهش پس زد و با لحنی که نفرتش رو
نشون میداد و تهمایهای از تمسخر داشت گفت:
 میفهمی؟! تو حال من رو میفهمی؟! هه! میشه بدونم چطور حال من رو میفهمی؟ با تیارانایی که ادعا میکردهمسرشی و اسمت کارله؛ جوری رفتار کردی که فرار کرد و به دره افتاد و همهی ما به این وضع افتادیم؛ حاال ادعات
میشه من رو درک میکنی؟ رایمون کمتر چرتوپرت بگو.
رایمون چشمهاش رنگ تعجب گرفت و درحالیکه دوتا دستش رو باال آورده بود و تکونشون میداد ،باهاش حرف
زد:
 سایمون بهتره منطقی حرف بزنی! هلن توی قصر خورشیده ،تو دستهای جادوگره ،ما نمیتونیم به اونجا نفوذکنیم.
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 من میرم دنبالش! من نمیتونم عشقم رو تنها بذارم.رایمون با عصبانیت فریاد زد:
 احمق نباش! خودت رو به کشتن میدی .باید صبر کنی تا توی موقعیت مناسب که پیش اومد ،با نقشهی مطمئنینجاتش بدیم .االن کوچکترین واکنشمون برابر با لو رفتن پناهگاهه .ما فقط اینجا رو برای مخفی شدن داریم .بیرون
از این اردوگاه ،نیروهای تاریکی که مثل غولهای نامیرا هستن؛ به انتظارمون نشستن و منتظر شکار ما هستن.
متأسفم اینو میگم؛ ولی قربانی کردن یه نفر ،خیلی بهتر از قربانی کردن صد نفره.
این حرف رو گفت و بیتوجه به نگاههای متعجب ما و چشمهای ناباور سایمون که چشمهی اشکش خشکیده بود ،از
ما دور شد .سایمون با مکث طوالنی نگاهش رو از جای خالی رایمون گرفت و به ما نگاه کرد .پوزخندی به چهرهی
مستأصل من و سَر پایین رایان انداخت و عقبگرد کرد و از ما دور شد؛ ولی من زمزمهی نفرتبارش رو شنیدم.
 از همهتون متنفرم!***
تیارانا
 فکر میکنی چرا بیهوش شده؟ االن چند ساعته که بیهوش روی تخت افتاده و چشماش رو باز نمیکنه .نکنه براشاتفاقی افتاده؟
 نه! فکر نمیکنم ،میبینی که خیلی آروم و با ریتم نفس میکشه؛ ولی نمیدونم چرا بهوش نمیاد .شاید واقعاً مشکلیداشته باشه.
صدای جیغ مانند دختری که چند دقیقهای میشد با پسر کناریش مشغول بگومگو بود رو شنیدم
 اه! یه کاری کن .برو طبیب بیار ،یا نمیدونم ...برو یکی رو بیار تا بهمون بگه چه بالیی سر این دختر اومده.چند دقیقهای میشد که بهوش اومده بودم و از شدت خاطراتی که به ذهنم هجوم آورده بود و همه چی رو به یادآورده
بودم ،نمیخواستم چشمهام رو باز کنم.
تشکی که روش دراز کشیده بودم رو لمس کردم و لحاف رو چنگ زدم که صدای اون دوتا که داشتن باهم بحث
میکردن قطع شد .لحاف رو رها کردم و پلکهای لرزونم رو باز کردم و به صورت دو نفری که با دقت بهِم نگاه
میکردن ،خیره شدم .دختر موهای فرفریش رو باالی سرش جمع کرده بود و چند تا فر کوچیک رو ،روی پیشونیش
ریخته بود .لبش کوچیک و صورتیرنگ بود و صورت سبزهش ککمکهای ریزی داشت .مژههای کم پشتش رو باز
و بسته کرد و با چشمهای سیاهرنگش که از ذوق زیاد میدرخشید ،چشمهام رو وارسی کرد .به نظر بچه میومد؛ چون
جثهی نحیفی داشت و معصومیت صورتش شبیه بچهها بود .با هیجان گفت:
 وای! جِیک! ببین رنگ چشماش چقدر خوشگله! کاش رنگ چشمای منم این رنگی بود!55
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چند بار پشتسرهم پلک زدم .درست فکر کرده بودم .ذوقوشوقش و صدای نازکش نشون میداد که اون بچهست.
با تعجب نگاهش کردم و نیمخیز شدم .ابروهام رو باال فرستادم و همونطور که دستم رو تکیهگاه بدنم کرده بودم،
نگاهم رو روی پسر غلتوندم .درست شبیه بههم بودند؛ با این تفاوت که پسر موهای مواجی داشت و خبری از ککمک
روی صورتش نبود .قدش بلندتر بود و بهنظر بزرگتر میرسید.
جیک سرش رو تکون داد و قدمی عقب رفت و من تونستم اتاق کوچیکی رو که توش بودم رو ببینم .فانوسهایی
دورتادور اتاق آویزون شده بودن و یک سمت دیوار ،به جای دیوار ،پنجره قرار داشت و منظرهی بیرون دیده میشد و
آفتاب توی آسمون با ابرها محاصره شده بود .نفسی کشیدم تا سنگینی توی قفسهی سـ*ـینهم رو بردارم و موفق
هم شدم .جیک خطاب به دختر کنارش گفت:
 جولیا ،بهتره آروم باشی .نمیبینی تعجب کرده؟بعد هم خطاب به من ادامه داد:
 اسم من جِیکه ،اینم خواهرم جولیاست .ما شما رو بیهوش تو اطراف شهر پیدا کردیم .اتفاقی براتون افتاده بود؟لبخندی به محبتشون زدم و با صدای شیرینی گفتم:
 ازتون ممنونم .نه اتفاقی نیفتاده بود ،بهخاطر اینکه چند روز غذا نخورده بودم ضعف کردم و از شدت ضعف بیهوششدم .از لطفتون ممنونم.
و بعد نگاهم رو به زمین دوختم .مجبور بودم این دروغ مصلحتی رو بگم؛ چون نباید هویتم رو آشکار میکردم .دقیقا
به یاد میارم که تو جنگل ،سربازهای جادوگر به من گفتن که جادوگر داره دنبال من میگرده و هر لحظه ممکن بود
با فهمیدن اسمم ،جای من رو به جادوگر لو بدن .سرم پایین بود و به افکارم سروسامون میدادم که حرف جیک ،من
رو به بهت فرو برد.
 ما شما رو میشناسیم ملکه تیارانا.آروم پلک زدم و وحشتزده نگاهشون کردم .من رو میشناختن و این یعنی تا حاال به جادوگر خبر داده بودن .من
نباید به اونجا میرفتم ،نباید مردم رو از خودم ناامید میکردم .باید از اینجا برم؛ وگرنه معلوم نیست چه اتفاقی بیفته.
من نمیخوام امید هزاران نفر رو به ناامیدی تبدیل کنم.
نگاهم مدام بین جیک و جولیا چرخ میخورد و آروم و قرار نداشت .جیک که متوجه نگاه آشفتهم شد ،کف دو دستش
رو باال آورد و آروم و شمردهشمرده گفت:
 نگران نباشید ما از دوستانتون هستیم و به جادوگر خبر ندادیم .جاتون اینجا امنه و هیچ خطری شما رو تهدیدنمیکنه.
بعد از این حرفش دست خواهرش رو گرفت و ادامه داد:
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 میتونید استراحت کنید .صورتتون خیلی رنگ پریدهست و به استراحت نیاز دارید تا بتونید قوای از دست رفتهتونرو بهدست بیارید .وقتی بیدار شدین میتونین بیاین بیرون و غذا بخورین.
بدون اینکه منتظر جوابی از جانب من باشه ،خواهرش رو که سعی داشت دستش رو از دست اون بیرون بیاره رو با
خودش به بیرون اتاق برد و در رو بست .نفسم رو آسوده بیرون فرستادم ،لحن صادق و قانعکنندهش باعث شد که
حرفش رو باور کنم.
بدنم کسل و بیحال بود و این حالتم بیشتر بهخاطر این بود که مدت زیادی رو بیهوش بودم .کشوقوسی به بدنم
دادم و از جام بلند شدم و درحالیکه نگاهی به لباس صورتی بلند توی تنم میانداختم ،بهسمت دیوار پنجرهای رفتم
تا بیرون رو ببینم .دقیقاً یادمه که این لباس توی تنم نبود و بعد از اینکه توی کلبهی ویلیام ،اون روح رو دیدم ،لباسم
تغییر کرد .یه لباس صورتی که بلندیش تا روی زانوم بود و دور آستین حلقهایش و یقهی هفت مانندش سنگ دوزی
شده بود و دور کمر لباس هم گلدوزی زخیمی شده بود که آدم فکر میکرد پارچهی دیگهای رو روش چسبوندی؛
ولی اونطور نبود .دامنش پف زیادی داشت و من عاشق همچین لباسی بودم .با یادآوری کاری که ویلیام در حقم
کرد ،خشم توی وجودم فوران کرد و دندونهام رو روی هم ساییدم .دستم رو از شدت عصبانیت مشت کردم و با
حرصی آشکار گفتم:
 لعنتی! عوضی! تاوان دروغهایی که به من گفتی رو پس میدی .اونوقت خودت از اینکه تصمیم گرفتی به من دروغبگی پشیمون میشی.
یعنی اون متوجه نشد که وقتی من حاملهم ،همسری دارم که چشم انتطارمه؟ شک ندارم که وقتی توی دره افتادم و
چشمهایی که آخرین لحظه دیدم ،متعلق به ویلیام بود .اون چشمهای سبز لعنتی به من دروغ گفت .واقعاً قصدش
چی بود؟ تا کِی میخواست به من دروغ بگه و من رو پیش خودش نگهداره؟ فکر نمیکرد که من روزی حافظهم رو
بهدست میارم؟ فکر نمیکرد اونموقع باید جواب من رو چی بده؟
پوف کالفهای کشیدم و موهای بلند سفیدم رو که روی شونههام پخش شده بود رو جمع کردم و پشت گردنم فرستادم.
حاال که چهرهم برگشته بود ،باید برمیگشتم و حق اون جادوگر عوضی رو کف دستش میگذاشتم .اون باعثوبانی
تمام اتفاقاتیه که برام افتاده .اون کارل رو ازم گرفت و من رو آواره کرد ،کاری کرد که مردمم علیه من شورش کنن
و بهم اعتماد نداشته باشن .من رو فراری خطاب کنن و هر لحظه تحقیرم کنن .اون تاوان تکتکِ اشتباهاتش رو پس
میده؛ چون من دیگه گیج و سرگردون نیستم .من دوباره همون تیارانایی شده بودم که اتحاد شیطانی آالریس رو از
بین برد و سرزمینش رو متحد و یکپارچه کرد.
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درحالیکه از پنجره به دهکدهی کوچیکی که دود از دودکشهای خونهها بیرون میاومد نگاه میکردم،
دستبهسـ*ـینه شدم .چشمهام رو ریز کردم و از اتاقی که توی بلندترین خونه قرار داشت ،حرکت مردم رو آنالیز
کردم .چقدر با عشق رفتار میکردن و توی بازار خرید میکردن.
آروم پلک زدم و زمزمه کردم:
 منتظرم باشین .من برگشتم!موهای سفیدم رو شُلووِل بافتم و روی شونهم انداختم .درحالیکه سعی داشتم لبخندم رو مهار کنم ،زیر لب زمزمه
کردم:
 خدایا ،ممنونم بابت فرصتی که بهم دادی تا جبران کنم .من با قدرت برگشتم تا انتقام همسرم و بچهای رو که ازدست دادم رو بگیرم.
دوباره به یاد بچهای که از دست داده بودم افتادم ،مغموم و گرفته ،موهام رو رها کردم و دستم رو دو طرف بدنم ،روی
تخت تکیه دادم و به زمین خیره شدم.
اگه اون روز مثل ترسوها فرار نمیکردم ،یا حداقل از خودم در برابر اون سربازها دفاع میکردم و نمیذاشتم من رو
زندانی کنن ،اون اتفاق نمیافتاد و من از دره به پایین پرت نمیشدم که بچهم رو از دست بدم.
من مطمئنم که اون روز ،وقتی لبهی دره ایستاده بودم ،یکی من رو هول داد و شک ندارم که کار اون فرماندهی
عوضی بود .اگه پیداش کنم حتی یک لحظه هم برای کشتنش درنگ نمیکنم .دیگه برای پیدا کردن کارل نباید به
چهرهشون اهمیت بدم؛ چون رایمونی که خیلی شبیه کارل بود ،اصالً مثل کارل رفتار نمیکرد و از هر چیزی برای
تحقیر و اذیت کردن من استفاده میکرد.
نفس عمیقی کشیدم و بغضی رو که داشت تو گلوم تشکیل میشد رو بلعیدم و اشک گوشهی چشمم رو با نوک
انگشتم پاک کردم .با صدای گرفته و خشداری که دورگه شده بود گفتم:
 پیدات میکنم کارل .بهزودی...از روی تخت چوبی که با لحاف آبیرنگ پوشیده شده بود ،بلند شدم و بهسمت در نیمدایرهای شکل قهوهای رنگ
رفتم و بعد از نگاه گذرایی به اتاق ،از در بیرون رفتم .در رو که بستم ،با تعجب به تعداد درهایی که با فاصله یکی-دو
متری از همدیگه قرار داشتند نگاه کردم.
همهی درها یکدست قهوهای بودند و دستگیرهی نقرهای رنگی که زیر نور خورشید ،که از پنجرههای دایرهای شکل
به داخل میتابید ،میدرخشیدند .نگاهم رو از تابلوهای نقاشی که بین درها و روی دیوار نصب شده بودند گرفتم و
بهسمت پلهها رفتم.
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آرومآروم پلههای چوبی رو پایین رفتم و درحالیکه از نردهیچوبی مربعی شکل گرفته بودم ،به فانوسهای نصب
شدهی روی دیوار نگاه کردم .به پایین پلهها که رسیدم ،با تعجب به مردمی که دور میزهای مربعی شکل نشسته
بودن و با صدای بلندی میخندیدن و نوشیدنی میخوردند نگاه کردم.
انگار اینجا مسافرخونه بود ،چون یک نفر تندتند بین میزها میچرخید و سفارشات رو از میزها جمع میکرد و سراغ
میز بعدی میرفت.
سعی کردم بدون اینکه جلب توجه کنم و نگاه کسی رو سمت خودم بکشونم ،از گوشهی دیوار بهسمت آشپزخونه برم؛
چون جیک رو موقع رفتن به آشپزخونه دیده بودم.
واقعاً برام جای سوال بود که چرا و برای چی ،اونها از من خواستن برای خوردن غذا ،از اتاق بیرون بیام .یعنی فکر
نمیکردن ممکنه یکی از بین اینهمه آدم ،جاسوس جادوگر باشه؟ لپهام رو کالفهوار باد کردم و بعد نفسم رو بیرون
فرستادم .درحالیکه زیر چشمی رفتارهای مردم رو زیر نظر گرفته بودم ،خودم رو به آشپزخونه که پشت دیواری که از
تنههای چوبی درست شده بود رسوندم و با دیدن جیک که داشت با جولیا حرف میزد ،بهسمتشون پا تند کردم.
نزدیکشون که شدم ،توجه جیک به من جلب شد و با تعجبی که چاشنی ترس داشت پرسید:
 شما اینجا چیکار میکنید؟و بعد درحالیکه به پشت سرم نگاه سرسری میانداخت ادامه داد:
 فکر نمیکنین ممکنه کسی شمارو اینجا ببینه و براتون مشکل ایجاد کنه؟دندونم رو روی هم فشردم و از بین دندونهای کلید شدم گفتم:
 تو خودت گفتی برای غذا خوردن بیام ،فکر نکردی من نمیدونم اینجا چهخبره؟ابروهاش باال پریدن و قدمی به جلو برداشت تا حرف بزنه که صدای کوبیده شدن جسمی به دیوار آشپزخونه ،باعث
شد چشم هر سه ما ،گرد بشه.
قبل از اینکه جیک به خودش بیاد ،از پشت دیوار چوبی بیرون رفتم و به مردهایی نگاه کردم که همگی از پشت میزها
بلند شده بودن و باتعجب و تعدادی باترس ،به مرد عظیمالجثهای که وسط سالن غذاخوری ایستاده بود و از چشمهای
سرخ شدهش شرارت میریخت نگاه میکردن.
با فاصلهی زیادی از مرد ،روبهروش ایستادم و اخمآلود نگاهش کردم .تو چشم همه کورسویی از ترس نمایان بود و
من این رو از چشمهای گشاد شده و بدن کز شده شون فهمیدم .آروم پلک زدم و با دستم اون مرد خشمگین رو
نشون دادم و پرسیدم:
 تو کی هستی؟ برای چی اینکار رو کردی؟59
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پوزخندی زد و با پای چپش ضربهای به فنجون شکستهی روی زمین زد که فنجون به شدت روی زمین قل خورد و
بهسمتم اومد .با نوک انگشتهای پام ،جلوی فنجون رو گرفتم و آروم کنارش زدم.
این مرد هر کی که بود ،مطمئناً قرار نبود بهراحتی آروم بشه و بدون اینکه دردسر ایجاد کنه ،از اینجا بره .نیشخندی
به صورت من زد و با صدای زمخت و گوشخراشی گفت:
 تو دیگه کی هستی؟ پس اون دوتا موشکوچولو که مسئول اینجا هستن کجان؟ نمیبینمشون!و بعد به صورت نمایشی گردن کشید و از دو طرف صورتم به پشت سرم نگاه کرد.
چشمهام رو ریز کردم و درحالیکه دستهام رو مشت میکردم پرسیدم:
 فکر میکنم ازت پرسیدم کی هستی و اینجا چیکار میکنی ،تو با من طرفی! پس بهتره حرفت رو به من بزنی.نگاه اجمالی به جمع انداخت و با دیدن نگاههای ترسیدهشون ،پوزخند ترسناکی زد .پای راستش رو باال آورد و روی
پایهی صندلی چوبی که واژگون شده بود گذاشت و دستش رو هم خم کرد و روی زانوش گذاشت .با صدای بلندی
گفت:
 جیک احمق کجا قایم شدی؟ فکر کردی با فرستادن یکی بدبختتر از خودت ،من از قید پولم میگذرم؟چشمغرهای نثارش کردم و کوبنده گفتم:
 چطور به خودت جرئت میدی من رو تحقیر کنی؟تکیهش رو از روی صندلی برداشت و آرومآروم بهم نزدیک شد .کامالً آماده بودم تا اگه حرکتی کرد ،حسابش رو
برسم .دستش رو پشت کمرش قفل کرد و درحالیکه دور من میچرخید ،با لحن تحقیرآمیزی پرسید:
 تو کی هستی؟ کلفت جدید اینجا؟مقابلم ایستاد .نگاهش رو از پاهای عـریـان و کشیدهم باال آورد و به صورتم خیره شد .یک سمت لبش باال رفت و
درحالیکه با چشمهای طوسی حال بهم زنش نگاهم میکرد ادامه داد:
 شاید هم معشـ*ـوقهشی! چقدر بهت پول میده تا تختش رو...قبل از اینکه جملهش رو کامل کنه ،مشت محکمی به صورتش زدم؛ چون انتظار این کار رو از من نداشت ،آخی از
درد گفت و عقبعقب رفت .سرش رو به پایین بود و با دستش ،صورتش رو گرفته بود .صدای هولزدهی جیک از
پشت سرم بلند شد:
 چیکار کردین بانو؟بیتوجه به جیک ،رو به مرد ناشناس ،با چشمهایی که تیز شده بود غریدم:
 من ملکه تیارانام ،پس بهتره مواظب حرف زدنت باشی.پوزخندی زد و گفت:
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خوبه ،خوبه! فکر کنم باید از ملکهی قصر خورشید مژدهگونی بگیرم.حرفش که تموم شد بهسمتم هجوم آورد و دست مشت شدهش رو باال آورد .قبل از اینکه مشتش روی صورتم فرود
بیاد ،چرخیدم و پشت سرش قرار گرفتم .پای راستم رو باال آوردم و به کمرش زدم که به جلو پرت شد .قبل از اینکه
فرصت کنه به خودش بیاد ،خاک رو کنترل کردم و دور پاهای پهن مرد پیچیدم و به عقب کشیدم که به پشت روی
زمین افتاد .سریع دور دستها و پاهاش ،زنجیری از جنس خاک درست کردم و دست و پاش رو عمالً به زمین قفل
کردم.
فریادهای دیوانهوارش مسافرخونه رو برداشته بود.
 من تو رو میکشم! زنیکهی هر ...حاال کارت به جایی رسیده که ادمونت رو دست میندازی؟ آزادم کن لعنتی تانشونت بدم بهت برتری دارم.
پوزخندی زدم و بیتوجه به چهرهی متعجب مردم ،بهش نزدیک شدم و پای چپم رو باال آوردم و روی قفسهی
سـ*ـینهش که زیر لباس سیاه خاکیش ،مخفی شده بود گذاشتم و با تمسخر گفتم:
 برو به اون ملکهت بگو فرشتهی عذابش برگشته تا انتقام مرگ همسر و فرزندش رو بگیره .برو بهش بگو تیارانادیگه ضعیف نیست!
دندونهاش رو روی هم سایید که بوی تعفنبرانگیز دندونهای زردرنگش باعث شد چهرهم مچاله بشه و با انزجار
نگاهم رو ازش بگیرم .به جیک که با نگرانی جلوی دیوار چوبی ایستاده بود و پشت سرش ،جولیا روی زمین نشسته
بود و تکههای شکستهی ظرفهارو از گوشه و کنار میز واژگون شده جمع میکرد ،نگاه کردم.
با سرم به اون مرد ناشناس اشاره کردم و خطاب به جیک پرسیدم:
 این مرد کیه و اینجا چیکار داره؟ مشکلی برات پیش اومده؟درحالیکه با انگشتهای دستش بازی میکرد ،نیم نگاه کوتاهی به جولیا انداخت و بعد به ادمونت که زیر پای من
درحال تقال بود نگاه کرد .با دستش اون رو نشونه گرفت و گفت:
 این مرد یک ماه پیش به من صد سکهی طال قرض داد تا این مسافرخونه رو بنا کنم .من هم همون چند روز اولکه کارم جور شد ،صد سکه بهعالوهی پنجاه سکه به عنوان قدردانی بهش دادم؛ اما اون بهخاطر پنجاه سکهی طال
دندون تیز کرد و هرروز میاد اینجا و ازمون باج میگیره و اگه بهش باج ندیم ،با گروه آشوبگرش اینجا رو خراب
میکنه.
سرم رو تکون دادم .رو بهسمت ادمونت کردم و گردنم رو کج کردم .درحالیکه گوشهی لبم به معنی نیشخند باال رفته
بود ،گفتم:
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 جالبه! پس آشوبگر هم هستی ،باید تو و امثال تو رو از روی جهان محو کرد؛ ولی من بهت یه فرصت میدم تاجبران کنی.
دستم رو باال آوردم و درحالیکه ناخن انگشت اشارهم رو با ناخن انگشت شستم بازی میدادم ،ادامه دادم:
 بهت اجازه میدم همیناالن گورت رو گم کنی و از اینجا بری و دیگه اینجاها پیدات نشه؛ چون دفعهی بعد دیگهبهت رحم نمیکنم و جونت رو میگیرم .میدونی که این کار رو میکنم؛ چون با توهینی که به من کردی ،انگیزهش
رو هم بهم دادی .حاال هم پاشو برو!
پام رو از روی قفسهی سـ*ـینهش برداشتم و کمی ازش فاصله گرفتم .کف دستم رو گرد کردم و آروم باال آوردم و
بعد سریع پایین بردم .خاکهایی که دور دست و پاش پیچیده بود ،توی زمین فرو رفتن و در مقابل نگاههای متعجب
جمع حاضر در مسافرخونه ناپدید شدن.
از روی زمین بلند شد و لباسش رو که ترکیبی از قرمز و سیاه بود و یک بلوز کوتاه به تن داشت که شکم گندهش
حتی از زیر پارچهای که به دور کمرش پیچیده شده بود هم خودنمایی میکرد ،تکوند تا خاکها از روش پاک بشن.
بهش پشت کردم و خواستم بهسمت جولیا برم تا کمکش کنم که فریاد نگران جیک بلند شد:
 بانو مواظب باشین! پشت سرتون!قبل از اینکه به خودم بیام ،ضربهی محکمی به کمرم خورد که چشمهام از درد گشاد شد و به جلو پرت شدم .صدای
جیغ دردناکم توی محیط پخش شد و اشک به چشمهای مچاله شدهم هجوم آورد .نفسم مقطع و یکی در میون شده
بود و بدنم اونقدر از درد میلرزید که نمیتونستم دستم رو به کمرم بگیرم .حس میکردم کمرم از وسط نصف شده
و نمیتونم حرکت کنم.
آخ ...لعنتی عوضی ...آی ...میکشمت لعنتی!میخواستم از روی زمین بلند بشم؛ ولی همین که نیمخیز شدم ،درد زیادی که تو وجودم پیچید باعث شد نالهی
بلندی کنم و دستم رو به کمرم برسونم .اشکها یکی از پس دیگری ،از چشمهام جاری شدن و روی گونهم غلتیدند.
بافت موهام باز شده بود و موهای سفیدم دورم پخش شده بود .صدای قدمهای نفرتانگیزش گوشم رو آزار میداد.
از حرکت که ایستاد ،سوزش وصفناپذیری رو توی سرم احساس کردم و سرم همزمان با این کارش به عقب برگشت
و من خیره به چشمهای مردی شدم که موهای بلندم رو دور دستش پیچیده بود و میکشید.
تمام وجودم از شدت نفرت و عصبانیت به غلغله افتاده بود و بدنم از شدت حرص میلرزید .کف دستم رو روی زمین
گذاشتم تا تکیهگاه بدنم باشه و نفرت وجودم رو به چشمهام منتقل کردم و با خشم گفتم:
 به چه حقی به من دست زدی؟ از این کارت پشیمون میشی.گوشهی لبش باال رفت و لبهای کبودش کمی باز موند و من بوی منزجر دندوناش رو شنیدم و چهرهم مچاله شد.
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 هه! زبونت واقعاً نیشدار و درازه .اما اشکالی نداره ،خودم کوتاهش میکنم.موهام رو بیشتر کشید که سرم به عقب متمایل شد و گوشهی چشمهام از درد جمع شدن و نالهی ضعیفی کردم.
بغض توی گلوم رو بلعیدم تا تبدیل به اشک نشه و همزمان با باال و پایین شدن سیبک گلوی من ،نگاه هــ*ـرز
ادمونت هم روی گلوم نشست.
اگه درد کمرم زیاد نبود ،االن این چشمهای هـ*ـرزش رو که روی بدنم میچرخید رو از کاسه در میآوردم تا دلم
خنک بشه و یکم از خشم وجودم کم بشه.
ریشهی موهام بهخاطر کشیدهشدن زیاد میسوخت .میخواستم از زیر دستش بیرون بیام ولی نمیشد و درد کمرم به
این اتفاق دامن میزد.
صورتش رو کمی به عقب برگردوند و خطاب به جیک گفت:
 فکر کردی اگه این دختر بچه رو بیاری تا با من مبارزه کنه ،میتونی قِسِر در بری؟ کارم که با این لقمهی چربونرمتموم شد ،بالیی به سرت میارم که روزی هزار بار از کار خودت پشیمون بشی.
صورت جیک رو نمیدیدم ولی صدای لرزونش تو گوشم پیچید:
 من ...اصالً قرار نبود همچین اتفاقی بیفته .من پنجاه سکهی امروز رو آماده کرده بودم تا بهت بدم؛ ولی...ادمونت بین حرفش پرید و ادامه داد:
 ولی پیشخدمتت گفت تو اینجا نیستی ،درحالیکه توی مسافرخونه بودی؛ بنابراین میخواستی از دادن سکهها شونهخالی کنی ،ولی مهم نیست!
از غفلت ادمونت استفاده کردم و دستم رو کمی باال آوردم تا مثل چند دقیقهی قبل خاکافزاری کنم که پاش روی
دستم نشست .درحالیکه فشار کفشش روی انگشتهام بیشتر میشد با تمسخر گفت:
 آ! آ! ملکه کوچولوی چموش ...فکر کردی من دوبار از یک سوراخ گزیده میشم؟ با همین دستات داشتی به منصدمه میزدی؟ آره؟
درحالیکه پاشنهی کفشش رو به چپ و راست تکون میداد و نوک کفشش ،انگشتهای دردناکم رو له میکرد ،از
شدت سوزش پوست دستم نالیدم:
 ولم کن لعنتی! حسابتو کف دستت میذارم! هه! هنوز هم که زبونت میجنبه .نمیخوای تمومش کنی؟ من همیناالن هم درد رو از توی چشمات میخونم.فقط کافیه ازم طلب بخشش کنی.
سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم:
 هرگز! من هیچوقت غرورم رو مقابل مرد بیارزشی مثل تو ،خُرد نمیکنم.63
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سرش رو آروم تکون داد و پاش رو از روی دستم برداشت که نفس عمیقی کشیدم.
 هر کی جای من بود؛ سرت رو با خنجر قطع میکرد و به ملکه تقدیم میکرد .اما من یه فرصت بهت میدم.انگشت اشارهش رو از گوشهی چشمم حرکت داد و آرومآروم به لـ*ـبم نزدیک کرد .از برخورد انگشتش با لـ*ـبهای
یخ زدهم حس انزجار بهم دست داده بود .با لحن اغواگرانهای ادامه داد:
 تو جذابی و همینطور زیبا! بهت اجازه میدم که یک شب مهمون تخـ...با نفرت فریادی کشیدم و آب دهنم رو به صـورتش پاشیدم که با پشت دستش محکم به صورتم کوبید و دستش رو
به صورتش کشید که از این فرصت استفاده کردم و بیتوجه به گزگز صورتم ،پام رو زیر پاش کشیدم که سکندری
خورد و روی زمین ولو شد .از جا بلند شدم و چندبار پشت دستم رو که پوستش داغون شده بود رو روی لبم کشیدم
تا جای انگشتاش رو از روی لبم پاک کنم.
ناسزای ادمونت توی مسافرخونه پیچیده بود و لحن عصبیش باعث شده بود کسی جرئت نکنه جلو بیاد.
از شدت عصبانیت نفسنفس میزدم و لرزش تنم بیشتر به این عصبانیت دامن میزد .مردک پست چطور به خودش
اجازه میداد از من همچین تقاضایی کنه؟ واقعاً فکر کرده بود من بهش اجازه میدم اونطور حرف بزنه و با لـ*ـذت
بهم خیره بشه و دستش رو آزادانه روی صورتم به حرکت در بیاره؟ درسته که کارل عزیزم رو از دست دادم و هنوز
هم بهخاطر نبودنش عذاداری میکنم؛ اما اونقدری بیحواس نشدم که اجازه بدم همچین مرد رذل و کثیفی به من
پیشنهاد بده.
 باهاش در نیفت دختر جون؛ وگرنه بد میبینی. دخترهی نادون نمیدونه با کی در افتاده. اون ادمونته! به کسی اجازه نمیده بهش بیاحترامی کنه.و...
این صداها و حرفها توی گوشم میپیچیدند و من هر لحظه بیشتر از قبل تنفر و کینهی ادمونت رو توی قلبم پرورش
میدادم.
کمی پریدم و بعد خیلی ناگهانی روی زمین چمباتمه زدم .بهطوریکه پای راستم رو کامالً دراز و پای دیگهم رو خمیده
نگه داشته بودم .با این کارم صخرهی نسبتاً کوچک و تیزی از زیر زمین بیرون اومد و ادمونت رو که قصد بلند شدن
داشت رو به گوشهی دیوار پرت کرد.
با این کارم جولیا جیغ خفهای کشید و نگاهم رو بهسمت خودش معطوف کرد .به لباسِ جیک چنگ انداخته بود و
لرزش بدنش نشون میداد ترسیده .جیک سریع جثهی نحیف خواهرش رو به آغـ*ـوش کشید و نگاه ترسیدهش رو
به من دوخت.
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نگاهم رو بهسختی از اون دوتا گرفتم و بیتوجه به صداهای جمعیتی که جرئت نکردن به کمکم بیان تا مبادا مورد
خشم ادمونت قرار بگیرن ،به ادمونت نگاه کردم.
صدای نالهمانندش دوباره به ناسزا بلند شد و از شدت درد نمیتونست بلند شه و کمرش رو صاف کنه .لباسش که
ترکیبی از قرمز و مشکی بود ،کثیف شده بود و موهاش آشفته شده بود.
من بهش فرصت زندگی دوباره دادم؛ ولی اون خودش نخواست .اون مرگ رو انتخاب کرد و موند؛ چون فکر میکرد
پیروز این جدال اونه و میتونه من رو به تختخوابش بکشونه.
 اونقدر هـ ...هستی که باید چندتا مرد تنومند بیفتن روت و تا میتونن...بقیهی حرفش رو نشنیدم چون در یک لحظه میزان عصبانیتم به اوج خودش رسید و بدنم مثل کورهی آتیشی که
آمادهی ذوبکردن آهن بود ،داغ شد .فریادی از خشم کشیدم و به نیروی درحال خروشی که داشت تو وجودم غلیان
میکرد اجازه دادم آزاد شه.
جریان حرکت اون نیروی قدرتمند رو حس میکردم که چطور از پاها ،زانوها و بدنم به دستم منتقل میشه .کمکم در
کمال تعجب من و بُهت مردم ،پاهام از زمین کنده شد و روی هوا معلق شدم .موهای سفیدم با هربار درخشش دستم
توی هوا پیچوتاب میخورد و من درحالیکه چشمهای گشادشده از خشمم رو به بدن کز کرده و نگاه مبهوت ادمونت
دوخته بودم ،با صدای دورگهای فریاد زدم:
 خطاکار باید تاوان گناهش رو پس بده؛ پس بمیر!با پایان یافتن حرفم کف هر دو دستم رو کنار هم قرار دادم و آب که تو دست راستم و باد که تو دست چپم تشکل
شده بود ،مثل گردبادی بههم پیچیدند و درحالیکه رفتهرفته منجمد میشدن ،وارد بدن ادمونت شدن .در کسری از
ثانیه چشمهای گرد شدهی ادمونت به من دوخته شد و زیر لب زمزمه کرد:
 این امکان نداره...بدنش کمکم به یخ تبدیل شد و حتی فریادها و التماسهاش و گاهی ناسزاهاش هم دل من رو به رحم نیاورد و
ذرهای از خشم وجودم رو کم نکرد .چند دقیقهی بعد جسم یخ زدهش برای همیشه خاموش شد و یخ مثل پودری شد
و از بین رفت .انگار که اصالً اینجا اتفاقی نیفتاده.
بدنم سست و بیحال شد و چشمهای خمـار از بیحالیم رو به جیک و جولیا دوختم و بدنم روی زمین ولو شد .احساس
میکردم هرچی قدرت توی تنم بود ،خالی شده و حاال جای اون همه انرژی رو درد گرفته .نالهای کردم و دستم رو
به زمین تکیه دادم تا بلند بشم؛ ولی اصالً نیرو نداشتم .دست از تقال برداشتم و چشمهای تارم صبر نکرد تا جولیا
خودش رو بهم برسونه و بسته شد.
***
65

ر

الهه یخی
WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

عصبی و کالفه ،درحالیکه تو اتاق به اینسمت و اونسمت میرفتم با صدای نسبتاً بلندی فریاد زدم:
 درسته که نجاتم دادین و منو به مسافرخونهتون آوردین؛ ولی فکر نمیکنین ممکنه با اون کار احمقانهتون ،جادوگراالن از محل زندگی من باخبر شده باشه؟
صدای بلندم باعث شد شونههای جیک به عقب پرت بشه و لباس نخی سبزش با این کار ،تکون خفیفی خورد .خیره
به چشمهای عصبیم سعی کرد آرومم کنه.
 ببینید بانو ،ما واقعاً فکر نمیکردیم یه همچین اتفاقی بیفته و از اون گذشته؛ اگه استراحت میکردین و بعد پایینمیاومدین ،زمان تعطیلی مسافرخونه بود و همچین فاجعهای ایجاد نمیشد.
دستم رو باال آوردم و درحالیکه تکونش میدادم و راه میرفتم ،کمی بدنم رو به جلو متمایل کردم و بدون اینکه
لحنم رو تغییر بدم گفتم:
 تو باید به من میگفتی! من نمیدونستم اینجا مسافرخونهست .فکر کردی وقتی از این موضوع باخبر بودم ،باز هممیاومدم پایین؟
این بار جولیا که با کمی فاصله از جیک ایستاده بود ،جثهی ریزش رو تکون داد و با صدای ظریفی گفت:
بانو ببخشید! سهلانگاری از طرف ما بوده؛ اما این مسئله مهم نیست؛ چون قراره اینجا رو ترک کنیم.از حرکت ایستادم و قدمی بهسمتشون برداشتم که خودشون رو جمعوجور کردن و آروم ایستادن .اخم توی پیشونیم
نشست و درحالیکه حالت صورتم نشون میداد از حرفش گیج شدم نگاهشون کردم .پرسیدم:
 چی؟! منظورت از این حرف چیه؟جولیا نگاهی به برادرش انداخت و با سر اشاره کرد تا اون جوابم رو بده .نفس عمیقی کشید.
 ما نمیتونیم شما رو اینجا نگهداریم .اینجا پر از جاسوسه و تا االن حتماً جادوگر متوجه ورود شما به روستا شده.پس باید از اینجا بریم .باید بتونیم دوستان شما رو پیدا کنیم و بهشون ملحق بشیم .باعث افتخارمونه اگه کمک ما
رو بپذیرید.
دستم رو مشت کردم و جلوی صورتم؛ بین بینی و دهنم گرفتم و درحالیکه دستم دیگهم رو روی شکمم قفل کرده
بودم به فکر رفتم .صددرصد باید از اینجا میرفتیم؛ ولی من جای ریتا و بقیه رو نمیدونستم .با این حساب مجبور
بودیم به دل جنگل پناه ببریم تا دست جادوگر به ما نرسه .درسته که نیروهام رو به دست آوردم؛ ولی فعالً نباید با
جادوگر رودررو بشم .یه حسی بهم میگفت هنوز زوده که باهاش روبهرو بشم .باید منتظر فرصت مناسب باشم.
 اگه وسیلهای مورد نیازتونه بردارین .همیناالن باید از اینجا بریم .حتی یه لحظه هم نباید تأمل کنیم.باشهای گفتن و سریعاً از اتاق بیرون رفتن .من هم بهسمت تخت رفتم و کیف کوچیکی رو که با خودم از کلبهی
ویلیام برداشته بودم رو برداشتم و قفل کیف رو باز کردم.
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گردنبندی رو که هدیهی کارل تو روز تولدم بود رو برداشتم و کیف رو کنار عصا گذاشتم.
با حسرت و اندوه به اون گردنبند نگاه کردم .این آخرین چیزیه که از عشقم برام بهیادگار مونده .آهی کشیدم و
بـ..وسـ..ـهای به گردنبند زدم .دوست داشتم کارل خودش این رو به گردنم آویزون کنه؛ ولی نمیشد.
بارهاوبارها خواستم زمان به عقب برگرده و من اون روزِ لعنتی ،به خودم اجازهی ضعف نمیدادم .من اگه اون روز از
تمام قدرتهام استفاده میکردم ،هرگز این اتفاقات شوم نمیافتاد.
قفل گردنبند رو باز کردم و به گردنم آویزش کردم .برخورد سرمایِ پالک با پوستِ تنم حس خیلی خوبی بهم داد.
لبخندی محوی رو که غم درونیم رو به نمایش گذاشته بود ،روی لبم نشوندم و زمزمه کردم:
 هرطورشده ،باید کارل رو برگردونم.با داشتن این گردنبند احساس میکردم کارل پیشمه و داره من رو نگاه میکنه .من باید کاری که در حقم کرد رو
جبران کنم .اون روز خودش رو جلوی من پرت کرد و از من محافظت کرد ،حاال من خودم رو قویتر از االنم میکنم
تا انتقام اون روز رو بگیرم .انتقام فرزند از دست رفتهم و دوری از همسرم رو از اون زن منفور میگیرم.
لباسی رو که بعد از بهوش اومدنم از جولیا خواسته بودم برام تهیه کنه رو برداشتم و به ترکیب رنگ فیروزهای با
سفیدش نگاه کردم و بعد داخل کیف گذاشتم و بعد از مرتب کردن تاج براقم و سکهها کیف رو بستم و روی شونهم
انداختم .عصای چوبی رو برداشتم که عصا شروع به درخشیدن کرد.
تو این مدت اونقدر چیزهای عجیبغریب و سحرآمیز دیده بودم که این چشمهی کوچیکی از اون همه عجایب بود؛
پس نمیتونست باعث تعجب و بُهت من بشه.
ابروهام رو کمی از روی کنجکاوی باال دادم و زمزمه کردم:
 مثل اینکه این عصا واقعاً خاصه .اصالً شبیهش رو تا بهحال ندیدم.با دقت به طرحهای درخشان روی عصا نگاه کردم .مطمئنم قبل از اینکه من بهش دست بزنم ،این طرحها وجود
نداشت؛ ولی حاال اون طرحهای پیچدرپیچ روی عصا به رنگ آبی در اومده بود و میدرخشید.
دو دستی عصا رو گرفتم و به صورتم نزدیک کردم .اون طرحها برق میزدن و با هربار درخشش ،مثل ستارهی
چشمکزنی پرنور و کمنور میشدن.
از روی کنجکاوی نوک انگشتهام رو آروم و با احتیاط روی طرح براق کشیدم .تا بهحال این عصا رو توی دستم
نگرفته بودم؛ اما توی دست ویلیام دیده بودم و مطمئنم که تو دست اون هم این طرحها و درخشش رو نداشت.
ناخودآگاه انگشتم رو در چند میلیمتری اون طرحها نگه داشتم و ضربان قلبم باال رفت .بدنم گر گرفته بود و باال
رفتن دمای بدنم رو بهخوبی احساس میکردم .سعی کردم به خودم تحمیل کنم که هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته؛
ولی افتاد!
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با لمس اون طرحها که مثل یک تکه یخ ،سرد بود ،بدنم لرزی کردم و در آن واحد که تو اتاق بودم ،تونستم صحنهی
دیگهای رو ببینم .صحنهای که باعث شد ضربان قلبم رو از توی گوشم بشنوم و بزاق دهنم رو ببلعم.
سرم رو به طرفین تکون دادم و وحشتزده گفتم:
 نه نه! این امکان نداره!هر کار کردم تا عصا رو از خودم دور کنم و به دورافتادهترین نقطهی اتاق پرت کنم ،نمیشد .قلبم ،قلبم...
قلبم داشت توی دهنم میزد و چشمهام اونقدر گرد شده بود که حس میکردم االن از کاسه در میاد .باورم نمیشد
این اتفاق داره میفته .واقعی بود؟ آره واقعی بود! اونقدر واقعی که گرمای آتش پوستم رو میسوزوند و صدای جیغهای
دردناکش گوشم رو آزار میداد و قلبم رو به درد میآورد.
توی اتاق مسافرخونه بودم؛ ولی صحنه اونقدر واضح بود که جای هیچ شکی رو نمیگذاشت.
یعنی اونها گیر افتادن و همچین بالیی سرشون اومده؟ وای! خدای من! خدای من...
من مقصر بودم .من نباید تنهاشون میذاشتم .من اگه اون روز از خودم ضعف نشون نمیدادم این اتفاق نمیافتاد.
حتماً وقتی توی دره افتادم اونها هم اسیر جادوگر شدن.
صدای خندههای منزجرکنندهی جادوگر نفرتم رو بیشتر میکرد .نمیخواستم باور کنم که واقعیه؛ ولی شعلههای آتیش
که هرلحظه شعلهور میشدن و برتری خودشون رو به رخِ تنِ بیجونش میکشیدن ،این باور رو در من زنده میکرد
که همه چی واقعیه.
جیغ زدم ...جیغ زدم و اشکهام یکی پس از دیگری روی صورتم سر خوردن و راهشون رو از کنار لبم تا روی چونهم
پیدا کردن .دستم میلرزید؛ درست مثل بدنم که یخ بسته بود.
از ته دل جیغ کشیدم .دلم میخواست اونجا بودم و با یک حرکت آتش رو کنترل میکردم و زندگی رو بهش
برمیگردوندم .یا حداقل تیرک چوبی تنومند رو از بین میبردم تا اون میتونست زنده بمونه؛ اما نمیشد .من دستم
بهشون نمیرسید و این یعنی اوج درد!
دردی که بهخاطر از دست دادن دوست مهربون و دلسوزی مثل اون توی قلبم سنگینی میکرد .نفسهام مقطع و
یکیدرمیون از دهنم بیرون میاومد .چندبار اسمش رو با فریاد صدا زدم؛ اما هیچکدوم نشنیدن چون من اونجا نبودم.
من فقط اون صحنه رو میدیدم و عذاب میکشیدم.
انگار خدا برای تنبیه من همچین صحنهای رو مقابل چشمهام قرار داده بود تا ببینم و تا عمق وجودم بسوزم و نتیجهی
بیمسئولیتی خودم رو ببینم .من مقصر بودم .من نمیخواستم اون بمیره .اون بیگـ ـناهترین بود.
اسم خدا رو با ضجه صدا زدم و تالشی برای پس زدن سیل اشکهام نکردم .جولیا و جیک که به اتاق اومدن ،با
چشمهای وحشت زده و نگرانشون به مَنی که از شدت عذابوجدان ضجه میزدم نگاه کردن.
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بدنم میلرزید و صدام گرفته بود و خش داشت .حالم بد بود .بد ...بهخاطر از دست دادن یک دوست مهربون و عزیز.
آخ سایمون! ...سایمون هم اونجاست؟ دید چه بالیی سر عشقش اومد؟ دلش چطوری میتونست این حجم از درد رو
تحمل کنه؟ من که مرگ کارل رو جلوی چشمهام دیده بودم هنوز باور نداشتم اون مُرده و فکر میکردم زندهست،
حاال سایمون چیکار میکرد؟
یعنی جادوگر اون رو اول کشته و بعد هلن رو کشته؟ کاش اونجوری باشه؛ ولی مطمئنم اونقدر بیرحمه که عشقش
رو جلوی چشمهاش میکُشه.
(تیارانا فکر میکنه همه رو باهم گرفتن .نمیدونه که فقط هلن اسیر جادوگره)
مقابل چشمهام بدن کبود و زخمی هلن آتیش گرفت و سوخت و من یقین دارم که تا مدتها جیغهای دردناکش رو
توی گوشم میشنوم و اشک میریزم.
باالخره تموم شد؛ ولی دیر...
درخشش عصا خاموش شد و مثل یک تیکه یخ توی دستم رها شد .با ناراحتی که روی قلبم تلنبار شده بود عصا رو
بهسمت دیوار پرت کردم که به دیوار برخورد کرد و روی زمین افتاد و از حرکت ایستاد.
جیک با لحن وحشتزدهش پرسید:
 چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ بانو جواب بدین!با حال نزار و آشفتهم فقط تونستم صدای خشدارم رو که به زور میشنیدم رو از گلوم خارج کنم.
 جادوگر ،هلن رو زندهزنده آتیش زد.***
افسار اسب رو کشیدم و متوقفش کردم .به آرومی کاله شنل رو از روی سرم برداشتم و درحالیکه اطرافم رو آنالیز
میکردم خطاب به اون دونفر گفتم:
 اینجا استراحت میکنیم و بعد راه میفتیم .باید راه ورود به سه سرزمین دیگه رو پیدا کنیم و به مردم کمک کنیم تاخون دوستانم پایمال نشه.
دوباره اون اتفاق کذایی و غمگین مثل نمایشی زنده جلوی چشمهام اجرا شد و من برای بار هزارم بغض سنگینی رو
که توی گلوم خونه کرده بود رو پس زدم تا سد مقاومتم نشکنه.
صدای لرزونم رو که بیشک شبیه به آه بود رو بیرون فرستادم و افسار اسب رو کشیدم تا بهسمت درخت کاج تنومندی
که سایهی بزرگش روی زمین پهن بود برم.
کاش اون روز از زیر بار مسئولیتم شونه خالی نمیکردم و مثل قبل پای کارم میایستادم .نگاه سست و غمبارم رو به
جولیا دوختم و لب زدم:
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 جولی ،با کمک جیک وسایل الزم رو همین جا بذارید .کمی غذا میخوریم و به اسبها آب میدیم تا استراحتکنن ،بعد راه میفتیم.
جولیا با صدای نحیف و بچهگونهش گفت:
 چشم بانو!خیلی نرم و با مهارت از روی اسب قهوهایرنگش پایین اومد و درحالیکه بلندای شنلش رو با دست به عقب میفرستاد،
افسار اسب رو کشید و به جیک که افسار اسب سیاه-سفیدش رو گرفته بود داد.
چند تار مویِ نازک روی پیشونیم رو کنار زدم تا در فرصت مناسب دوباره از نو موهام رو ببافم و از اسب پایین اومدم.
دستی به صورت اسب که طرهی موهای بلندش روی صورتش پخش شده بود کشیدم و نگاهش کردم.
چشمهای درشت مشکیش چهرهی من رو به تصویر کشیده بود و یال بلند سفیدش صورتش رو آزین بسته بود .حاال
که قدرتهام رو دوباره بهدست آورده بودم میتونستم باهاش حرف بزنم:
 دختر زیبا! اسمت چیه؟شیههای آروم کشید و با زبون خودش گفت:
 اسمم الماسه بانوی من.لبخند کمرنگی زدم و گفتم:
 الماس ...اسم زیبایی داری .بهت میاد ،مخصوصاً به تن سفید و براقت که مثل الماس میدرخشه .من رو میشناسی؟ بله بانو .همهی موجودات چهار سرزمین شما رو میشناسن .چون باید بشناسیم!ابروهام از فرط کنجکاوی باال پرید و سؤالگونه پرسیدم:
 برای چی باید من رو بشناسن؟ ببخشید بانو! از جواب به این سؤال معذورم .ما اجازه نداریم حرفی به شما بزنیم .زمانش که برسه ،خودتون میفهمید.سعی کردم کنجکاویم رو مهار کنم؛ گرچه دوست داشتم بدونم چه کسی پشت این قضایاست ،ولی االن هم
نمیتونستم کاری کنم ،چون کسی حرفی نمیزد.
 بهتره مراقب باشید .اینجا پر از نیروهای تاریکیه .ممکنه تو دردسر بیفتین.سری تکون دادم.
 نگران نباش الماس! من حاال قدرتهام رو دارم و خطری تهدیدمون نمیکنه .مطمئن باش تقاص سالها آوارگیو بدبختی مردم رو پس میدن.
درخشش چشمهاش ،لبخند رضایت رو روی لبهام آورد .جیک رو صدا زدم و افسار الماس رو به دستش دادم.
 به همهشون آب بده .این اسبها باید استراحت کنن تا بتونن ما رو حمل و از اینجا دور کنن.70
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سری تکون داد .درحالیکه افسار رو میکشید گفت:
 فکر کنم پایین این تپه رودخونه داره .االن جولیا رو میفرستم دنبال آب.کیف رو از زیر شنل ،روی شونهم جابهجا کردم و عصا رو از زیر شنل بیرون آوردم.
 من همراه جولیا میرم .خیلی بچهست ممکنه زورش نرسه سطل آب رو بلند کنه.با این حرفم نگاهش زار شد و با لبهای برچیده نگاهم کرد .با این عکسالعملش گیج شدم و پرسیدم:
 اتفاقی افتاده؟ چرا قیافهت ناراحت شد؟سرش رو به طرفین تکون داد و از من فاصله گرفت.
 مشکلی نیست بانو .یاد یه اتفاقی افتادم.افسار رو دور تنهی درخت بست و بهسمت وسایل رفت تا مرتبشون کنه .من هم سطل رو برداشتم و به جولیا گفتم:
 بهتره ما هم بریم آب بیاریم.با ذوق بلهای گفت و سطل دیگهای رو که همراه خودمون برداشته بودیم رو از زمین بلند کرد .به دنبال من راه افتاد
و من درحالیکه مرگ دردناک هلن دوباره ذهنم رو مشغول کرده بود به دنبال آب راهی شدم.
این رمان در نگاه دانلود آماده شده است.
http://www.negahdl2.ir
درحالیکه با نگاهم درختهای ضعیفی رو که تنهی نسبتاً کوچکی داشتند و مشخص بود بیشتر از ده سال از کاشتنشون
نمیگذره رو زیر نظر گرفته بودم از جولیا پرسیدم:
 جولی تو چند سالته؟ پدر و مادرت کجا هستن؟ تنهایی اون مسافرخونه رو اداره میکنین؟صدای شیطنتوارش باعث شد نگاه متعجبم رو بهش بدوزم .لبخند نخودی زد و چشمهای گردش رو که از شیطنت
برق میزد رو بهم دوخت و گفت:
 آروم بانو .مشخصه تو این مدت سؤالهای زیادی ذهنتون رو مشغول کرده که اینطور دارین پشت سر هم سؤالمیکنین .حاال اسم خودتون چیه؟
تکخندهای از حیرت کردم و پررویی نثار دختر کوچولوی روبهروم کردم .درحالیکه سطل رو توی دستم تاب میدادم
و شیطنتوار خودم رو تکون میدادم گفتم:
 تیارانا صدام کن .اسمم اینه .حاال تو به سؤالهای من جواب بده!قبل از اینکه حرفم تموم بشه تنهی آرومی بهم زد و با همون لحن شادش گفت:
 -خب تیا جون چندسالته؟ چطوری ملکه شدی و...
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با چشمهای گرد شده نگاهش کردم و از حرکت ایستادم .اون همینطوری به حرکتش ادامه داد؛ ولی من نگاهم به
جای تنهی جولیا روی شنلم بود که مچاله شده بود.
آروم پلک زدم .چقدر زود خودمونی شد .با اینکه غم عظیمی توی دلم نشسته بود ،سعی کردم کمی به خودم روحیه
بدم .نباید پا پس بکشم و مرگ دوستانم رو بیجواب بگذارم .اگه لحظهای از خودم ضعف نشون بدم جادوگر موفق
میشه و من تا ابد بازندهی این بازی مرگ هستم! آره بازی مرگ...
بازی که عزیزانم رو از من گرفت و من رو سوگوار از دست رفتههام کرد .بازی که تا به امروز فقط جادوگر پیروز بود
و من بازنده؛ ولی از امروز من سرنوشت این بازی رو تغییر میدم .از امروز من پیروز بازی هستم و جادوگر باید جواب
دندونشکن این گستاخیش رو بگیره.
بادی که توی جنگل وزید و موهام رو به بازی گرفت من رو از فکری که توش غرق شده بودم بیرون کشید .چندتا
پشتسرهم کشیدم تا زمان و مکان رو بهتر درک کنم و بعد پشتسر جولیا که از من دور شده بود راه
ِ
نفس عمیق
افتادم .شنل لباسم با هربار وزش باد تکون میخورد و برگ درختها هرچند کم ،از شاخهها جدا میشدند و روی زمین
میریختند .پاییز کمکم داشت از راه میرسید و من شش ماه کامل رو تو این دنیا که روی دنیای من بنا شده بود
زندگی کرده بودم.
از تپه که پایین رفتیم به رودخونهی کوچیک و کمعمقی که پایین تپه جریان داشت نگاه کردم .آب زالل و شفافی
که روی سنگریزههای کف رودخونه جریان داشت من رو به وسوسه انداخت.
سطل رو روی زمین گذاشتم و کنار رود زانو زدم .دستم رو داخل آب فرو بردم و درحالیکه مواظب بودم عصا که روی
زانوهام گذاشته بودم توی رودخونه نیفته ،دستم رو به لبم نزدیک کردم و مقداری از آب رو نوشیدم.
طعم شیرین و دلچسبش باعث شد چندثانیه چشمهام رو ببندم و بعد از اینکه بازش کردم دوباره دستم رو پر از آب
کردم و وجودم رو خنک کردم.
قبل از اینکه آب رو تموم کنم؛ جسم بزرگی توی آب پرید و صدای شلپش به گوشم رسید و قبل از اینکه به خودم
بیام ،سروصورتم از آب خیس شد .نگاه متعجبم رو به جولیا دوختم که توی آب بپربپر میکرد و خندههای خوشحالش
توی محیط پیچیده بود .از رودخونه فاصله گرفتم و روی چمنهای سبزرنگ نشستم .زانوهام رو جمع کردم و دستم
رو دورشون حلقه زدم.
لباسم کمی خیس شده بود؛ ولی گرمای بیحدواندازهی خورشید باعث شده بود که اون خیسی از بین بره .چند دقیقهای
رو اونجا نشستم و جولیا بعد از اینکه خودش رو کامالً خیس کرده بود از رود بیرون اومد.
با خنده نزدیک من شد و با لحن شادش گفت:
 خیلی کیف داد .پس تو چرا نیومدی؟72
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فقط گفتم:
 دوست ندارم زیاد خیس بشم .من کارهای مهمی دارم که با بیمار شدنم اونا به تعویق میفتن.فقط یک لبخند ساده زد و بعد بهم خیره شد .بیمقدمه گفت:
 من بیست و پنج سالمه!متعجب و سؤالی ابروهام رو باال فرستادم و درحالیکه لحنم پر از بُهت بود پرسیدم:
 چی میگی؟ داری شوخی میکنی؟ آخرین بار کی خودت رو تو آینه دیدی؟تک خندهای کرد و سرش رو به طرفین تکون داد و نگاهش رو به چمنهای زیر پاش دوخت .ادامه دادم:
 چهرهت خیلی بچگونهست .اصالً شوخی جالبی نبود.این بار سرش رو باال گرفت و بهم نگاه کرد .موهای فرفریش خیس شده بود و آب ازش چکه میکرد .آروم موهاش
رو که به پیشونیش چسبیده بود رو باال فرستاد و نفس عمیقی کشید و شروع کرد.
 چند سال پیش که پای سحروجادو به دنیای ما باز شد تعدادی از اونا که حریص بودن سعی کردن با گرفتن جونمردم قدرتشون رو زیادتر کنن .تعدادیشون با کمک مردم کشته شدن و تعداد اندکی که باقی مونده بودن ،یه شب به
روستای ما حمله کردن.
نگاهش رنگ غم گرفت؛ ولی لبخند کمرنگش همچنان روی لبش بود .غمِ عجیب نگاهش به لبخندش سرایت کرد
و کمکم همون لبخند کوچیک هم از روی لبش پر کشید و رفت .تو چشمهاش غوغایی بهپا شده بود .انگار گوی
سیاه چشمهاش آشوب اون روز رو به تصویر کشیده بود.
صاف به رودخونه زل زد؛ ولی حواسش جای دیگهای بود .لحنش دیگه شادابی قبل رو نداشت .درست مثل گلی که
پژمرده باشه ،صداش هم پژمرده شد.
 اون شب همهجا به آتیش کشیده شد .پدر و مادرمون خیلی سعی کردن از من و جیک محافظت کنن؛ اما این کاربه قیمت جونشون تموم شد .اون شب جهنم واقعی رو به چشم دیدم .روستای ما توی آتیش سوخت و به خاکستر
تبدیل شد .بعد از اینکه روستا کامالً مخروبه شد ،ساحرهها توی هوا میچرخیدند و از اون باال همه جا رو بررسی
میکردن .اگه کسی زنده بود ،جونش رو میگرفتند و اگه مرده بود باهاش کاری نداشتن .خیلیها خودشون رو به
مردن زده بودن تا بعد از رفتن ساحرهها خودشون رو نجات بدن؛ مثل من و جیک .من هم خودم رو به مرگ زده بودم
و زیرچشمی اون موجودات کریه رو که ردای بلند بنفشی رو از روی بلوز سفیدشون پوشیده بودن و چشمهاشون
یکدست به رنگبنفش بود نگاه میکردم.
پدر و مادرم به طرز فجیعی مرده بودن و جسدشون توی چند متری ما روی زمین ولو شده بود .از الی پلکهای نیمه
بازم بدن تکهتکهشون رو میدیدم .میتونی درک کنی چقدر دیدن اون جسمهای دریده سخته؟
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لرزش چونه و لبش باعث شد قلبم درد بگیره .نمیدونستم چی بگم و چطوری دلداریش بدم .اشکها آروم از توی
چشمهاش پایین غلتیدند و صورتش رو خیس کردن.
 جولیا بهتره ادامه ندی .میتونم بفهمم که اون لحظه چه دردی کشیدی .نمیخوام با زنده کردن اون خاطرهی بد،حالت رو دگرگون کنم .متأسفم که از گذشتهت پرسیدم .دیگه ادامه ند...
اجازه نداد حرفم تموم بشه و بیتوجه به جملههام ،با صدای خشدار و دورگهای با گریه نالید:
 نتونستم مقاومت کنم و بقیه رو لو ندم .میخواستم انتقام مرگ پدر و مادرم رو بگیرم .اون زمان من فقط شونزدهسال داشتم .جیک که با فاصلهی کم از من دراز کشیده بود ،فهمید میخوام چیکار کنم و خیلی نامحسوس سرش
رو به معنی نه تکون داد؛ ولی من به حرفش گوش نکردم و سنگ بزرگی رو که کنار دستم بود رو برداشتم و با جیغ
از جا بلند شدم .این کارم باعث شد توجه چهارتا ساحره به من جلب بشه و همگی بهسمتم هجوم آوردند و دود ناشی
از پروازشون هوا رو پر کرده بود .سنگ رو بهسمت ساحرهای که پدر و مادرم رو کشته بودم پرت کردم که بهخاطر
ناگهانی بودن کارم صورتش زخم شد و فریادی کشید .هر چهارتاشون من رو محاصره کردن .یکیشون گفت من
بچهم و با من کاری نداشته باشن؛ ولی ساحرهای که قاتل پدر و مادرم بود آتیش بزرگی بهسمتم پرت کرد که باعث
شد بیهوش بشم .اون روز هیچی نفهمیدم؛ ولی جیک گفت ساحرهای که از من طرفداری کرده ،بعد از رفتن اون سهتا
کاری کرده تا من زنده بمونم؛ اما این کار باعث شده تا من چهرهم تو همون سنوسال باقی بمونه و روحم ،روح یه
دختر  25ساله باشه.
نفسم رو همراه با صدا بیرون فرستادم .رد اشک خشک شدهی روی صورتش رو دنبال کردم و به چشمهاش که تو
هالهای از سرخی فرو رفته بود نگاه کردم.
نوک بینیش از شدت گریه قرمز شده بود و مژههاش بهخاطر اشک ،بههم چسبیده بودن .با لبخند کمرنگی گفتم:
 اون اشکات رو پاک کن .من واقعاً متأسفم بابت اتفاقاتی که تو گذشته واست افتاده.با پشت دستش چشمهاش رو پاک کرد و دستی به صورتش کشید .فکرش مدام بهسمت اون اتفاق کشیده میشد،
این رو از چشمهاش میفهمیدم؛ چون دقایق طوالنی رو به یک نقطه خیره میشد و تو همین دقایق من میدیدم که
چشمهاش لبریز از اشک شده.
دستم رو روی شونهش گذاشتم و لبخند اطمینان بخشی به صورتش زدم .با لحن آروم متقاعد کنندهای باهاش حرف
زدم:
 جولیا من بهت قول میدم تا انتقام مرگ عزیزانت رو بگیرم .من هم مثل تو عزیزانم رو از دست دادم .همسرم رو وجنین چندماههای رو که توی شکمم درحال پرورش بود رو از دست دادم.
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دستم رو روی شکمم که دیگه برآمده نبود گذاشتم .جای خالی هردوتاشون رو حس میکردم؛ اما دیگه نباید به
احساساتم اهمیت میدادم .از اینبهبعد باید به فکر انتقام باشم و جادوگر پَستفطرت رو برای همیشه از بین ببرم.
ادامه دادم:
 با اینکه داغ هردوتاشون رو دلم سنگینی میکنه؛ ولی سعی دارم قوی و محکم باشم تا اتفاقات کوچیک مانع از جلورفتن من نَشَن .منم میتونم بشینم و ساعتها برای همسر و فرزندم و همینطور دوستانم سوگواری کنم و اشک
بریزم؛ اما این هیچی رو درست نمیکنه .کسی رو خوشحال نمیکنه و حق جادوگر رو کف دستش نمیذاره؛ اما اگه
قوی باشم و با قدرت جلو برم ،متحدانم رو بشناسم و همه رو دور هم جمع کنم ،میتونم همه رو خوشحال کنم و
حق جادوگر رو کف دستش بذارم تا درس عبرتی بشه برای بقیه که فراتر از حد خودشون قدم بر ندارن .حاال تو هم
مثل منی .باید قوی باشی تا بتونی انتقام بگیری .با گریهکردن و فکرکردن به گذشته ،هیچی درست نمیشه و فقط
خودت رو آزار میدی.
لبخند محوی زد و سرش رو تکون داد .از جا بلند شد که نگاه من رو هم همراه خودش باال برد .گفت:
 آره تو راست میگی .من باید انتقام روزهای خوشی رو که از من گرفتند رو پس بگیرم .من باید به دشمنانم بفهمونمکه بهشون اجازه نمیدم خانوادهم رو تهدید کنن.
این بار لبخند رضایتبخشی روی لبهای من نقش گرفت .من همین رو میخواستم اینکه هیچکس ،دیگه احساس
ضعیف بودن نکنه .فکر کنم این دختر با روحیهای که از االن به دست آورده ،میتونه همراه خوبی برای من باشه.
از جا بلند شدم و درحالیکه لباسم رو تکون میدادم تا اگه چیزی بهش چسبیده باشه ،روی زمین بیفته گفتم:
 این خوبه! من به کمک دوستی مثل تو نیاز دارم؛ پس همینطور پر قدرت و باانرژی بمون .برای رسیدن به اهدافیکه توی سر دارم ،باید دوستانم همراهم باشن .فکر کنم بتونم روی تو حساب کنم .مگه نه؟
و بعد دستم رو بهسمتش گرفتم و بالبخند نگاهش کردم .نگاهی به دستم که بهسمتش گرفته بودم انداخت .مکث
کوتاهی کرد و با تبسم کوتاهی ،مچ دستم رو گرفت و انگشتهای من هم دور مچش حلقه شد.
 البته! هر اتفاقی که بیفته ،من کنارتم.سرم رو تکون دادم .حاال باید دنبال مرزهای چهار سرزمین باشم .اگه مکان قبلیشون رو پیدا کنم؛ میتونم بفهمم چرا
از بین رفتن ،یا میتونم راه ورود به سرزمین بعدی رو پیدا کنم.
موهای جولیا خشک شده بودن؛ بنابراین گفتم:
 دیگه بهتره برگردیم .خیلی دیر کردیم.سرش رو به معنی آره تکون داد و سطل رو برداشت و بهسمت رودخونه رفت .من هم کنار رودخونه ایستادم و بعد از
اینکه نفس عمیقی کشیدم ،کارم رو شروع کردم.
75

ر

الهه یخی
WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

دو دستم رو همزمان در کنار هم از چپ به راست بردم و در یک لحظه دستم رو با شدت باال بردم که مقدار زیادی
از آب رودخونه توی هوا معلق موند و چشمهای جولیا گرد شد.
 این همه آب رو تو چی میخوایم نگهداریم؟ ما که دوتا سطل بیشتر نداریم.تک خندهای کردم و درحالیکه با دستم حرکتهایی رو انجام میدادم تا آب جمعوجور بشه گفتم:
 فکر کنم تو فراموش کردی که من کی هستم .من تیارانام.چشمکی زدم و چشمهای بُهتزدهش رو از نظر گذروندم و درحالیکه با نفسم باد سرد رو به آب منتقل میکردم ادامه
دادم:
 ملکهی عناصر! من میتونم به راحتی عناصر رو با هم ترکیب کنم و یا میتونم از هم جداشون کنم.حرفم که تموم شد به قالب یخی بزرگی که درست کرده بودم و روی زمین قرار داشت نگاه کردم .خوب شده بود.
نمیدونم چطور این قدرت رو به دست آوردم؛ ولی وقتی کشفش کردم که ادمونت رو با ترکیب کردن قدرتهام نابود
کردم.
جولیا با شگفتی سطلهای پرِ توی دستش رو روی زمین رها کرد که مقداری از آب روی زمین ریخت و چمنهای
سبز رو خیس کرد.
قدمهای آرومش که به سنگینی از روی زمین کنده میشد و اون رو بهسمت قالب یخی هدایت میکرد نشون میداد
که چقدر تعجب کرده .با احتیاط انگشتهاش رو بهطرف یخ دراز کرد و وقتی که سر انگشتاش یخ رو لمس کردن،
حیرتزده خندید و بدون اینکه دستش رو از روی یخ برداره به من نگاه کرد و با همون خندهش گفت:
 یخه! این واقعاً به یخ تبدیل شده .چطوری؟ چطوری این کار رو کردی؟تک خندهای کردم و چند تار از موهای سفیدم رو که روی پیشونیم رها شده بود رو با دستم باال فرستادم که دوباره
لیز خورد و سرجای قبلیش برگشت .پوفی کشیدم و با شیطنت گفتم:
 خب اینم یکی دیگه از قدرتهای منه .قدرتِ ترکیب!با دستم به سطلها اشاره کردم و ادامه دادم:
 تو اینا رو بردار ،من این رو میارم.و بعد با دستم به قالب یخی اشاره کردم .از یخ فاصله گرفت و نگاهی به سطلها و بعد نگاهی به یخ بزرگ انداخت
و دوباره به سطلها نگاه کرد .مطمئن بودم االن این سؤال تو ذهنش پیش اومده که چطور قراره این یخ بزرگ و
سنگین رو با خودم حمل کنم.
برای اینکه نشون بدم چقدر قدرت دارم ،با چند حرکت ساده ،جریان باد رو به زیر یخ هدایت کردم و باال بردم که یخ
بین زمین و آسمون معلق موند .درگیر کنترل جریان هوا در اطراف یخ بودم که جیغ بلند جولیا افکارم رو بههم ریخت
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و تمرکزم رو از دست دادم و در چند ثانیه ،اون تکه یخ بزرگ روی زمین ولو شد و دونههای ریز یخهای خورد شده
به اطراف پاشید.
صورتم رو سریع برگردوندم و با دستم پوشوندم تا صدمهای به صورتم نخوره .برخورد تکههای یخ رو به لباسم حس
میکردم و صدای ریز اونها که مثل صدای الماس خورد شده بود؛ به اندازهی هنگامی که یخ با زمین برخورد کرد
بلند نبود.
بعد از چند دقیقه دستم رو از صورتم برداشتم و به یخ که کامالً پودر شده بود نگاه کردم .افسوسوار سرم رو تکون
دادم .شاید اگه زیاد باال نبرده بودم،اینطور خرد و خاکشیر نمیشد .پوف! حاال باید از اول درستش کنم .اصالً جولیا
برای چی جیغ کشید؟
نگاه اخمآلودم رو بهش دوختم که تندتند گفت:
 آخه ...آخه تا حاال ندیده بودم یخ توی هوا حرکت کنه .برای همین تعجب کردم.و به دنبال حرفش لبخند دندوننمایی تحویلم داد و سریع سطلها رو از روی زمین بلند کرد و تقریباً با سرعت خودش
رو از من دور کرد .سری از روی تأسف براش تکون دادم و درحالیکه زیر لب غرغر میکردم ،مشغول ساختن یه قالب
یخی دیگه تو اندازهی کوچیکتر شدم.
اونقدر درگیر ساختن یخ بودم که اصالً متوجه نشدم یکی مدتهاست وایستاده و داره به من نگاه میکنه؛ اما همین
که کارم تموم شد و برگشتم تا به جیک و جولیا بپیوندم ،با دیدن شخص مقابلم بُهت و تعجب بهم هجوم آورد و این
بار خودم یخ رو رها کردم و با چشمهای گرد شده به اون نگاه کردم.
باورم نمیشد! یعنی واقعاً خودش بود؟ مگه اون هم همراه بقیه نمرد؟ نکنه اون رویایی که دیدم ،اصالً واقعیت نداشت؟
صدای خرد شدن دوبارهی یخ مانع از این نشد که اسمش رو صدا بزنم:
 رایان؟!نمیتونستم باور کنم .نه...
این باورکردنی نبود! من مطمئنم که هلن رو درحال سوختن دیدم؛ حتی االن که بهش فکر میکنم ،بوی گوشت
سوختهی هلن تو مشامم پیچیده بود؛ اما ...اما نمیتونستم وجود رایان رو اینجا باور کنم .یعنی ممکن بود که اون رویا
همهش زادهی ذهن و تخیل من باشه؟ اگه اونجور باشه ،واقعاً خوشحال میشم ،ولی من مطمئنم که همهچیز واقعی
بود1 .درصد هم نمیتونم به واقعی بودنش شک کنم .پس چه اتفاقی افتاده بود؟
همونجا خشکم زده بود و اصالً قصد نداشتم حرکت کنم .رایان هم مثل من خشکش زده بود .چشمهاش رو ریز کرد
و انگشت اشارهش رو بهسمتم گرفت و با تردید گفت:
 تیا ...رانا؟77
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انگار تغییر ظاهری که توی صورتم اتفاق افتاده بود این تردید رو تو دل رایان انداخته بود .آروم سرم رو تکون دادم
که با لحنی که تهمایهای از حرص داشت نالید:
 آخه چرا؟ ما خودمون دیدیم که توی دره افتادی .فکر میکردیم مردی! میدونی چند وقته که داریم دنبالت میگردیمو پیدات نمیکنیم؟ تا حاال کجا بودی و چرا نیومدی دنبالمون؟
وقتی حرف میزد ،کلمات رو جمع میبست؛ پس حالشون خوب بود .خداروشکر که همهی تصاویری که دیده بودم،
رویا بود .خداروشکر...
با شوق زیادی که توی لحنم آشکار بود پرسیدم:
 هلن ...هلن کجاست؟ سالمه؟ حالش خوبه؟سؤال ناگهانی من در مورد هلن باعث شد جا بخوره و چند ثانیه بعد غم آشکاری توی صورتش نشست که باعث شد
قلبم بریزه! این تغییر ناگهانی صورتش قلبم رو بهدرد آورد .نمیخواستم باور کنم اتفاقی برای هلن افتاده .اون دوست
من بود ،دوستی که همهجوره پشتم بود و در همهجا از من طرفداری میکرد.
با چند قدم لرزون و کوتاه ،خودم رو بهش رسوندم .گردنم رو کمی کج کردم و با امیدواری پرسیدم:
 هلن خوبه دیگه مگه نه؟ اتفاقی واسش نیفتاده .هر چی من دیدم فقط رویا بود .اون االن سالمه و پیش بقیهستمگه نه؟
کنترلم رو از دست دادم و با فریاد گفتم:
 دِ حرف بزن دیگه لعنتی!صدام ...صدام اونقدر بلند بود و خشم توی وجودم اونقدر فوران کرده بود که باعث شد آب رودخونه به جوشوخروش
بیفته .نگاه رایان ماتِ پشتِسرم شده بود؛ اما من نمیخواستم به پشت سرم برگردم .میدونستم که اون پشت چه
اتفاقی افتاده؛ اما مطمئن نبودم چه اتفاقی برای هلن افتاده .دوباره پرسیدم:
 رایان حرف بزن! چرا ساکتی؟ بهم بگو تو این مدت چه اتفاقی افتاده .برای چی حرف نمیزنی؟ هان!دو دستش رو باال آورد و سعی کرد من رو به آرامش دعوت کنه:
 آروم باش تیارانا .کاری نکن که به هردوتامون آسیب بزنی .تو باید آروم باشـ...دستهاش رو با دستم پس زدم و جیغ زدم:
 حرف بزن! همیناالن!با لحن آرومی گفت:
 باشه میگم؛ ولی اینجا نه .باید از اینجا بریم .اینجا اصالً امن نیست .به جای امن که رسیدیم همه چی رو بهتمیگم .فقط االن باید از اینجا بریم.
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من نمیخواستم از جواب دادن طفره بره .من میخواستم همه چی رو همیناالن بفهمم .بفهمم که چه اتفاقی افتاده
و برای چی؟!
با انگشتم به زمین اشاره کردم و لحن جدی به خودم گرفتم.
 همیناالن و همین جا ،باید بگی چه اتفاقی افتاده .زود!با عصبانیت و از روی ناچاری تندتند گفت:
 باشه باشه! االن میگم.دستی به پشت گردنش کشید و موهای سفیدش رو بههم ریخت .انگار از درون با خودش جدال داشت و نمیتونست
بهخوبی به خودش مسلط بشه .بعد از دقایق طوالنی باالخره شروع کرد:
 بعد از افتادن تو به درهی مرگ ،همهی سربازها فرار کردن و ما به اردوگاه مخفی رایمون رفتیم تا اونجا مخفیبشیم و در همون زمان هم دنبال تو بگردیم .ما باید خودت رو یا حداقل ...حداقل...
گفتن کلمهی بعدی براش سخت بود .باناچاری بهم نگاه کرد تا از شنیدن ادامهش چشمپوشی کنم که اخمهام رو
درهم کشیدم و نگاهش کردم .ناچار ادامه داد:
 حداقل جنازهت رو پیدا میکردیم .مدت زمان زیادی رو دنبالت گشتیم؛ ولی نمیتونستیم پیدات کنیم .ازاونگذشتهتوی دره ،جادویی به کار رفته بود که اجازه نمیداد با استفاده از آذرخش وارد دره بشیم و ازاونگذشته مه غلیظی که
دره رو پوشونده بود نمیذاشت جایی رو ببینیم؛ بنابراین دنبال راه ورودی به دره بودیم تا تو رو پیدا کنیم؛ اما هیچ
اثری از راه ورودی پیدا نکردیم.
نفسی کشید و چرخید و بهسمت تختهسنگی رفت و روش نشست .پاهاش رو کنار هم چفت کرد و نگاهش رو به من
که سرجای قبلیم ایستاده بودم و فقط مسیر نگاهم رو تغییر داده بودم ،دوخت.
 هلن و ریتا نباید از اردوگاه بیرون میاومدن ،ولی چون خیلی نگران تو بودن مخفیانه از اردوگاه بیرون رفته بودن وگیرِ گروهی از نیروهای تاریکی افتادن .ما وقتی اونا رو پیدا کردیم ،ریتا بیهوش توی بغـ*ـل هلن افتاده بود.
تکون خفیفی خوردم و شونههام به باال پرید .پس ریتا هم آسیب دیده .خدای من! چه اتفاقهایی افتاده بود و من خبر
نداشتم .همهی اینها فقط بهخاطر این بود که من از مسئولیتم شونه خالی کرده بودم و این دردسرها رو به وجود
آورده بودم .صداش باعث شد به خودم بیام.
 ریتا سالم بود؛ ولی من اون لحظه با دیدن وضعیتش عصبی شدم و با هلن دعوا کردم .همین باعث شد اون از ماجدا بشه .بعداً سایمون گفت که هلن توسط گروهی از تاریکی که مردم تاراگاسیلوس رو تسخیر کردن و خودشون رو
شبیه مردم کردن تا اون رو بگیرن ،دستگیر شده و چند روز بعد هم جادوگر بهخاطر این که هلن هیچی بهش نگفته
بود اون رو زندهزنده توی آتیش سوزوند!
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تو چند کلمه تونست اتفاقات وحشتانگیزی رو که در نبود من رخ داده بود رو تعریف و من رو کامالً داغون کنه.
بغض توی گلوم نشست و باعث شد سرم رو پایین بندازم .مردم مهربونم که اونطور آواره شدن و بعد هم توسط
تاریکی نابود شدن و هلن عزیزم که مرگش رو به چشم خودم دیدم.
خدایا! چقدر این بیمسئولیتی من دردسرساز شد .تقصیر من بود ،تقصیر من ...عذابوجدان شدیدی گریبانگیرم شده
بود و اگه کسی دلداریم نمیداد یا حرفی بهم نمیزد100 ،درصد این حس تبدیل به یک بحران در درون من میشد.
پاهای سستم وزنم رو تحمل نکردن و آروم روی زمین نشستم .رایان با دیدن حال من ،هول کرد و سریع بهسمتم
اومد .کنارم نشست و دستش رو روی شونهم گذاشت .تکون ضعیفی بهم داد و اسمم رو صدا زد:
 تیا ،اتفاقی افتاده؟ تو نباید اینطور به هم ریخته و آشفته باشی .همهی ما بهت احتیاج داریم.سرم رو باال گرفتم .فاصلهی کم بین صورتهامون باعث شد اشک توی چشمهام رو ببینه و به آرومی ادامه بده:
 تو نباید گریه کنی! حال هیچکدوم از ما خوب نیست ،مخصوصاً سایمون؛ ولی هرکدوم از ما سعی میکنیم کمتراین غم رو نشون بدیم تا حال بقیه رو بد نکنیم .تو هم باید قوی باشی .درست مثل ما ،درست مثل قبلِ خودت.
اولین اشک من از چشمم پایین اومد و نگاه رایان هم همراه اون اشک پایین رفت و روی لبم ثابت موند .با بغض
گفتم:
 تقصیر من بود .من نباید بدون نقشهی از پیش تعیین شده شما رو از قصر بیرون میآوردم و بعد از اون نباید تنهاتونمیذاشتم .من مسئولیت پذیر نبودم .اشتباه از من بود ،از من!
به دنبال حرفم صدای هقهقم بلند شد و نگاهم رو ازش گرفتم .دستش دور شونهی لرزونم رو محکم کرد و من قبل
از اینکه به خودم بیام توی آغوشش فرو رفتم.
شرایط پیش اومده و غم توی دلم باعث نشد که از کار رایان چشمپوشی کنم و با همون صورت گرفته نگاهش کردم
و به تندی گفتم:
 حد خودت رو رعایت کن رایان! این کارِ تو اصالً خوب نیست.با تعجب نگاهم کرد و وقتی متوجه منظورم شد ،سریع دستش رو از دورم برداشت و خودش رو عقب کشید .با
شرمندگی جواب داد:
 متأسفم! فقط میخواستم کمکت کنم تا احساس بدی بهت دست نده .قصد بدی نداشتم.فقط سرم رو تکون دادم .االن وقت عذاداری نبود .من باید یه کاری میکردم ،نباید اینقدر دستدست میکردم تا
جادوگر همهی نزدیکانم رو از من بگیره .ظاهراً تو مدتی که من نبودم ،جادوگر چند قدم جلوتر از من رفته بود و حاال
باید جبران میکردم .حاال باید تمام قوای خودم رو جمع میکردم و متحدینم رو دور هم جمع میکردم تا مقابل
جادوگر بایستم.
80
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نفسی کشیدم و از روی زمین بلند شدم و رایان هم هم زمان با من بلند شد .با پشت دستم اشکم رو پاک کردم و با
همون صدای گرفته گفتم:
 مهم نیست! من رو ببر پیش بقیه .دیگه نباید ذرهای درنگ کنیم .باید هرچه زودتر مرزها رو پیدا کنیم و همهچیرو به حالت قبل برگردونیم.
با تعجب سرش رو تکون داد .از این تغییر حالت یهویی من تعجب کرده بود؛ اما من نمیتونستم وقتم رو برای عذاداری
و گریه صرف کنم؛ چون خیلی از کارهام عقب افتاده بودم و این اصالً خوب نبود .همونطور که راهم رو بهسمت
جایی که جیک و جولیا اونجا بودند تغییر میدادم گفتم:
 تعجب نکن! من وقت ندارم اظهار ناراحتی کنم و وقتم رو به گریه بگذرونم؛ چون اگه یه لحظه هم وقت رو تلفکنم ،جادوگر از من جلو میفته .وقتمون کمه.
باشهی آرومی گفت و با چند گام بلند خودش رو به من رسوند و پرسید:
 کجا میری؟ راه اردوگاه از اون سمته.و با دستش که شمشیر توش بود ،بهسمت درختهای بزرگ چنار که چند متری با ما فاصله داشتند اشاره کرد .نیم
نگاهی به درختها انداختم که رفتهرفته توی تاریکی فرو رفته بودند و همونطور که راهم رو ادامه میدادم گفتم:
 دو نفر از دوستانم همراه من اومدن ،باید به اونا هم خبر بدم.با کنجکاوی پرسید:
 دوستات؟ قابل اعتماد هستن؟ امکان داره از جاسوسهای سیلوانا باشن.سیلوانا دیگه کی بود؟ تا حاال اسمش به گوشم نخورده بود .همونطور که راهم رو بهسمت مقصدی که در نظر گرفته
بودم ،پیش میبردم با کنجکاوی پرسیدم:
 سیلوانا؟ اون دیگه کیه؟ نکنه یه دشمن جدید پیدا کردیم؟تندتند گفت:
 نهنه! اصالً .سیلوانا اسم همون جادوگره ،به نظرم اسمش رو صدا کنیم خیلی بهتر از اینه که جادوگر خطابش کنیم.گوشهی لبم به نشونهی پوزخند باال رفت و تحقیرآمیز گفتم:
 جالبه!نگاه کنجکاوش رو روی خودم حس کردم؛ اما نگاهش نکردم .سنگینی نگاهش اونقدری بود که بفهمم به من زل
زده .با لحن سؤالی که تعجب توش آشکار بود پرسید:
 چی؟ چی جالبه؟81
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شونهای باال انداختم و عصای توی دستم رو که زیر شنل مخفی شده بود بیرون آوردم و سمتی از شنل رو که عصا
توی دستم بود رو به پشت شونههام انداختم تا راحت باشم.
نگاه خیرهم رو به طرح روی دستم که از دست تا آرنجم ادامه داشت دوختم و به این فکر کردم که طرح روی عصا و
طرح روی دستم چه ترکیب جالبی با همدیگه دارن.
کمکم تپه تموم شد و من تونستم جیک و جولیا رو ببینم که مشغول درست کردن آتیش بودند .هر چی بهشون
نزدیکتر میشدیم ،اون دوتا هم متوجه ما میشدند و با تعجب به رایان نگاه میکردند .چند قدمی مونده بود تا بهشون
برسیم که در جواب سوال رایان گفتم:
 به نظرم جادوگر بیشتر بهش میاد تا سیلوانا؛ چون اون اسم ،باطن واقعیش رو به نمایش میذاره.جولیا که با کنجکاوی نگاهم میکرد ،قدمی به جلو برداشت و با دستش رایان رو نشون داد و خطاب به من پرسید:
 تیارانا این کیه؟ تا حاال ندیدمش.و بعد با دقت بررسیش کرد .سَرتاپا ،لباسش رو که ترکیبی از آبی و سفید بود رو آنالیز کرد و بعد به موهای یخیش
رسید و دوباره برگشت و با تعجب به موهای من نگاه کرد.
 شما خواهر و برادرین؟!تعجب کردم .این چه حرفی بود که میزد؟ ما اصالً شباهتی بههمدیگه نداشتیم ،چه برسه به اینکه خواهربرادر باشیم.
با همون تعجب که توی لحنم آشکار بود گفتم:
 معلومه که نه .چرا همچین فکری میکنی؟ ما اصالً هیچ شباهتی به همدیگه نداریم ،چه برسه به اینکه خواهربرادرباشیم.
چشمهاش مدام بین من و رایان در گردش بود ،آخر سر درحالیکه انگشت اشارهش رو بهسمت من نشونه گرفته بود
و بهسمت رایان میچرخوند گفت:
 موهای تو و این آقا سفیده .برای همین فکر کردم شاید نسبتی با همدیگه داشته باشین.حیرتزده و باشگفتی نیمچه لبخندی زدم و درحالیکه از رایان فاصله میگرفتم تا نگاهش کنم گفتم:
 آ ...نه ما هیچ نسبتی باهم نداریم .به صورت اتفاقی رنگ موهامون سفیده .ایشون شاهزادهی قصر خورشید هستن؛شاهزاده رایان!
با شنیدن این حرف ،جیک و جولیا خیلی سریع ادای احترام کردن و جیک با صدای نادمی گفت:
 ما رو ببخشید شاهزاده .شما رو نشناختیم.رایان سری رو به طرفین تکون داد و مثل یک شاهزاده ،جدی و پراُبهت گفت:
 مشکلی نیست ،شما تقصیری ندارین.82
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این حرفش نشون میداد که زیاد بین مردم رفتوآمد نکرده بود و عدهی زیادی اون رو نمیشناختند؛ بنابراین واضح
بود که جیک و جولیا اون رو اصالً نشناسن.
عصا رو به زمین تکیه دادم و با دستم کیف روی شونهم رو نگهداشتم و گفتم:
 شاهزاده رایان یکی از همراهانی هستند که به من در شکست دادن جادوگر کمک میکنن .ما با ایشون میریم تابه مکان امنی برسیم و بعد از اون من تصمیم میگیرم که چه کاری انجام بدیم.
جیک و جولیا هر دو باشهای گفتند و بهسمت لوازمی که با خودشون آورده بودند و االن کنار هیزم قرار داشت رفتن
تا جمعشون کنن.
 تیارانا تو مطمئنی که میتونی مرز بین سرزمینها رو پیدا کنی؟ قبل تو خیلی ها اومدن تا از مرز رد بشن و جونشونرو از دست سیلوانا نجات بدن؛ ولی موفق نشدن .خیلیاشون گیر موجودات افسانهای افتادن و جونشون رو از دست
دادن.
از گوشهی چشمم چند لحظهای نگاهش کردم و بعد ازش چشم گرفتم و به الماس که صاف توی صورتم نگاه میکرد
خیره شدم .خطاب به رایان گفتم:
 دیگه فکر کنم فهمیده باشی که هویت واقعی من چیه و کی هستم؟ بهتره همونطور که من تو رو شاهزاده خطابمیکنم ،تو هم من رو ملکه خطاب کنی .این بهتر نیست؟
کامالً بهسمتش برگشتم .یه تای ابروم رو باال انداختم و با نیشخندی که گوشهی لبم نشسته بود ادامه دادم:
 شاید هم هنوز به اینکه کی هستم شک داری؟ هوم؟ میخوای نشونت بدم چه قدرتی دارم؟رایان فقط در سکوت به من زل زده بود .انگار باور نمیکرد من این همه تغییر کردم .این تیارانایی که اینجا ایستاده
بود ،با تیارانایی که بار اول رایان رو مالقات کرد ،زمین تا آسمون فرق داشت.
من حاال قویتر شده بودم .میدونستم باید چیکار کنم ،اجازه نمیدادم احساساتم بر عقلم غلبه کنه و با فکر پیش
میرفتم.
تصمیمم رو گرفته بودم؛ تا زمانی که سیلوانای جادوگر رو شکست ندم ،به خودم اجازه نمیدم تا به کارل و بچهی از
دست رفتهم فکر کنم .من قبالً با احساساتم پیش رفته بودم و همین بیفکری من باعث شده بود تا مردمم و هلن رو
از دست بدم.
نفس عمیقی کشیدم تا از فکر بیرون بیام .خیلی عادی و بدون هیچ حسی در جواب نگاه متعجب رایان گفتم:
 زیاد تعجب نکن!منتظر جوابی از جانبش نشدم و با لبخند کمرنگی بهسمت الماس رفتم و افسارش رو از تنهی درخت باز کردم .دستی
به صورتش کشیدم خیره به چشمهای سیاهش گفتم:
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 فکر کنم باید تو این راه به من کمک کنی .به اسبی مثل تو نیاز دارم.صدای نرم لطیفی که فقط من قادر به شنیدنش بودم به گوشم رسید:
 حتماً ملکهی من! من وظیفه دارم تا آخر راه در کنارتون باشم ،حتی اگه خودتون مایل نباشید!ابرویی باال انداختم و با همون لبخند ،شیطنتوار گفتم:
 خیلی دوست دارم بدونم کی تورو مأمور کرده؛ ولی حیف که اجازه نداری.و بعد چشمکی زدم و از جلوی دیدش کنار رفتم .زین رو گرفتم و با یک حرکت باال رفتم.
دستی به یال بلند الماس کشیدم و با صدای آرومی ادامه دادم:
 کمک کن بفهمم این عصا و نگهبانِ محافظی که کمکم کرد ،از طرف کی بوده.شیههی بلندی کشید و لبخندم رو عمیقتر کرد .رو به جیک و جولیا که روی اسب نشسته بودند کردم و گفتم:
 حاضرین؟ لوازمتون رو جمع کردین؟جیک سرش رو تکون داد و همزمان گفت:
 بله جمع کردیم .آمادهایم.فقط سرم رو تکون دادم .جیک و جولیا هر دو روی یک اسب نشسته بودند و رایان با دیدن اسب دیگهای که سوار
نداشت ،بهسمتش رفت و روش نشست .دهنهی اسب رو کشید و درحالیکه جلو میرفت گفت:
 دنبال من بیاید .این جنگل پر از نیروهای تاریکی سیلواناست .موقع اومدن چندتا از اونا رو دیدم که این اطرافپرسه میزدن؛ از همدیگه جدا نشین.
حرفی نزدیم و در کمال سکوت پیش رفتیم .هرازچندگاهی به پشت سرم نگاه میکردم تا از بودن جیک و جولیا
مطمئن بشم و بعد چشم و گوشم رو تیز میکردم تا هر گونه خطر احتمالی رو زودتر تشخیص بدم.
خورشید پشت درختها سنگر گرفته بود و نور گرمش از البهالی شاخهها میتابید .صدای برخورد سم اسبها با زمین
تنها صدایی بود که به گوش میرسید و هرازچندگاهی هم صدای پریدن پرندهای از شاخهای به شاخهی دیگه شنیده
میشد.
قفل کیف رو باز کردم تا لوازم داخلش رو چک کنم .نگاهم به داخل کیف بود و داشتم اجزای داخلش رو چک میکردم
که الماس از حرکت ایستاد .من که فکر میکردم به مخفیگاهی که رایان مَد نظرش بود رسیدیم ،توجهی نکردم و
لوازم رو نگاه کردم.
همهچیز سر جای خودش قرار داشت .با خیال آسوده از اینکه هیچکدوم از لوازمم کم نشدن ،قفلش رو بستم و در
همون حال پرسیدم:
 پس چرا حرکت نمیکنید؟ ما...84
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سرم رو که بلند کردم و چشمم به موجودات روبهروم افتاد ،برای چند ثانیه تعجب کردم و نگاه گذرایی به بقیه انداختم.
جیک و جولیا یخ بسته بودند و صورتشون از ترس مثل یخ بیرنگ و روح شده بود .رایان هم که کمی جلوتر از من
ایستاده بود ،لبهاش رو محکم بههم فشار میداد و دستهی شمشیرش رو اونقدر محکم نگه داشته بود که دستش
میلرزید!
من تابهحال این موجودات رو ندیده بودم .شبیه به تودهای از دود بودند که با چشمهای قرمز آتشینشون ما رو در نظر
گرفته بودند و حدود نیم متری از زمین فاصله داشتند.
با اینکه این موجودات رو تا حاال ندیده بودم؛ اما با توجه به واکنش اون سهتا ،حدس اینکه ممکنه اینها همون
سربازهای جادوگر باشن سخت نبود.
اخم جای تعجب رو گرفت و جدی و با خشم نگاهشون کردم .سهتا بودند؛ بزرگ و عظیم.
افسار الماس رو کشیدم تا حرکت کنه .با جلو رفتن من ،رایان گفت:
 نه تیا ،این کار رو نکن!ترجیح دادم باهاش حرف نزنم .اینجا یه مشکلی وجود داشت و باید اون رو حل میکردم .تا حاال باهاشون درگیر نشده
بودم و اصالً نمیدونستم چرا باید این همه ترسناک باشن .اینها فقط چندتا تودهی دود بودند که هیچ کاری از
عهدهشون بر نمیاومد.
الماس از حرکت ایستاد و با صدای جدی گفتم:
 به نفعتونه که با ما درگیر نشید .برید و به کسی که شما رو فرستاده بگید تیارانا برگشته؛ حتی قویتر از قبل.حرفم که تموم شد ،همونطور که انتظارش رو داشتم هر سهتای اونها شروع کردن به خندیدن .خندههایی بیشتر
گوش آدم رو آزار میداد؛ تا اینکه وحشت رو به دل ما بندازه.
بدون اینکه ذرهای از موضعم عقبنشینی کنم به رایان گفتم:
 شاهزاده ،شما برین .اینجا نمونین.با این حرفم اعتراض هر سه نفرشون بلند شد؛ اما من نمیخواستم به کسی آسیب برسه .اونها باید از اینجا دور
میشدن تا اگه درگیری شکل میگرفت ،آسیب نبینن .بیتوجه به صداهاشون گفتم:
 نمیخوام آسیب ببینین ،پس هرچه زودتر از اینجا دور بشین .ممکنه حواسم سمت شما پرت بشه و اتفاقی بیفته.نمیدونم اون لحظه به این فکر کردن که من فقط نگران جون خودم هستم یا نه؛ اما من این حرف رو زدم تا از اینجا
دور بشن .نمیدونستم سرانجام مبارزهی من با این سهتا غول چی میشد؛ برای همین ترجیح میدادم که از اینجا
برن.
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چند لحظهای رو اونجا موندن و حرکتی نکردن .من که کالفه شده بودم ،جهت نگاهم رو از غولها بهسمت رایان
تغییر دادم و گردنم رو کج کردم.
 منتظر چی هستی؟ نکنه دوست داری خودت و اون دوتا رو هم مثل هلن ،به کشتن بدی؟ هر چه زودتر از اینجادور بشید.
ناچار سرش رو تکون داد و باشهای زمزمه کرد .با بیمیلی روبه اون دوتا کرد و مشغول حرف زدن باهاشون شد تا
اونها رو از اینجا دور کنه .من هم بیتوجه به اونها ،غولها رو تحت نظر گرفتم تا بهسمتشون نرن و درحالیکه گره
شنلم رو باز میکردم شروع به حرف زدن کردم:
 جادوگر از من به شما گفته؟ حتماً گفته چون دلیلی نداره شما بیمنظور توی جنگلها پرسه بزنید .حدس میزنمهمهی شما رو فرستاده تا من رو مرده یا زنده پیدا کنید و به قصر ببرید؛ فکر میکنه من هنوز ضعیفم ،فکر میکنه
مثل قبل احساساتم برام در اولویت قرار داره؛ اما نمیدونه که من دیگه ضعیف نیستم.
سرم رو باال گرفتم .عصای توی دستم رو جابهجا کردم و نگاه تیزم رو به اون سهتا که حاال محاصرهم کرده بودند
دوختم و جدی ادامه دادم:
 نمیدونه که من تازه یک ملکهی واقعی شدم و قویتر از قبل برگشتم.همزمان با این حرف شنلم رو با دست آزادم بهسمت یکی از اونها پرت کردم و وقتی حواسشون پرت شد ،از فرصت
بهدستاومده استفاده کردم و ازروی اسب پایین پریدم و درحالیکه کمرم بهخاطر حفظ تعادل خم شده بود با فریاد
گفتم:
 از اینجا برو الماس! همیناالن!نگاه جدی و لحن کوبندهم از من یک ملکه ساخته بود .ملکهای که حاال قدرتمند بود و تصمیم داشت درسِ درستی
به دشمنانش بده .الماس با شیههی بلندی ،سریع از ما دور شد و من موندم با سهتا دود بزرگ که دورم میچرخیدند
تا گمراهم کنن و تمرکزم رو از بین ببرن.
درخشش عصا باعث شد نیمنگاه کوتاهی بهش بندازم .مثل قبل ،طرحهای درخشانی پیدا کرده و برق میزد و همزمان
طرح روی دستم هم میدرخشید .شاید میتونستم از عصا هم استفاده کنم و نیروهام رو از طریق اون منتقل کنم تا
غولها نابود بشن.
جابهجایی باد در پشت سرم بهم خبر داد که یکی از اونها داره بهم نزدیک میشه .سریع چرخیدم و سر عصا رو به
زمین کوبیدم و همزمان با باال بردن دستم ،دیوار خاکی محکمی جلوش ایجاد کردم تا مانع از نزدیک شدن اون غول
به خودم بشم.
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یکی دیگه از حواسپرتی من استفاده کرد و جرقهی سیاهی بهسمتم پرت کرد که جاخالی دادم .غلتی خوردم و روی
دو پا و یک دستم ،زانو زدم .سرم رو باال گرفتم و نگاه بدی به اون سهتا که حاال مقابل من ایستاده بودند کردم.
شاید بهتر بود بهشون نشون میدادم چه قدرتهایی دارم .من ملکهی چهار عنصر بودم ،قابلیت تبدیل داشتم؛ پس
نباید ضعیف و شکننده خودم رو نشون میدادم .آتیش بزرگی رو توی دستم ایجاد کردم و بهسمتشون پرت کردم که
جاخالی دادند؛ اما آتیش وقتی بهشون رسید مثل بمب منفجر شد و هر کدوم رو به طرفی پرت کرد .از فرصت استفاده
کردم و نیروم رو متمرکز کردم تا به قالب فرشته تبدیل بشم.
کمکم حس کردم کمی پایینتر از شونههام داره میسوزه و در کثری از ثانیه بالهای سفید و بزرگم پشتم ظاهر شدن
و قبل از اینکه اونها بهسمتم یورش بیارن ،از روی زمین بلند شدم و مثل خودشون توی هوا شناور شدم.
لباسم مدام پیچ و تاب میخورد و موهام که چندتا بافت ریز داشت ،توی هوا میرقصید .خشمم فوران کرده بود و
نفسنفس میزدم .من همیناالن باید اونها رو میکشتم .نباید از خودم ضعف نشون میدادم.
دندونم رو روی همساییدم و فریادی کشیدم .کف دست آزادم رو بهسمتشون گرفتم و باریکهی نور سفیدی رو که
قدرت فرشتهها بود ،بهسمتشون پرت کردم .اونی که جلوتر از بقیه بود ،به نور برخورد کرد و اتفاقی براش نیفتاد.
باریکهی نور از وسط بدنش گذشته بود و هیچ بالیی سرش نیومده بود.
خوب بود که تو جسم فرشته بودم و بهراحتی میتونستم تمامی عنصرها رو استفاده کنم .آب رو بهسمتشون پرت
کردم و پشت سرش ،خاک ،آتش و گردباد رو هم امتحان کردم؛ اما هیچ اتفاقی براشون نیفتاد .با لبخند خبیث و
صدای خندههای کریهشون مدام بهم نزدیک میشدند.
چشمهام گشاد شد و کمی عقب رفتم .کمی احساس ترس کرده بودم .حاال میفهمم چرا رایان و اون دوتا ترسیده
بودند .هیچ نیرویی روی این غولها تأثیرگذار نبود.
نیروم بهشون برخورد کرد؛ ولی سالم بودند و لحظهبهلحظه به من نزدیک میشدند .عقب رفتم و با نگاهم اطراف رو
آنالیز کردم .راه فراری بود؟ حتماً بود؛ ولی اگه فرار میکردم ،دنبالم میاومدن و قدرت خودم رو زیر سؤال میبردم؛
درثانی من قصد نداشتم فرار کنم.
اگه االن اون غولها رو شکست نمیدادم چطور میتونستم جادوگر رو که خلقکنندشون بود رو نابود کنم؟ نه! من
فرار نمیکردم .من اون کاری رو انجام میدادم که فکر میکردم درسته و وظیفهی ملکه بودنم بهم اعالم میکرد.
حاال باید جلوی هر سهتاشون میایستادم .قطعاً نقطه ضعفی داشتن که باید پیدا میکردم.
ضربهی نسبتاً سنگینی به تنـم خورد که باعث شد جیغ دردناکی بکشم و به درخت تنومند پشت سرم برخورد کنم.
تَنـم روی درخت سُر خورد و روی زمین افتادم .نالهای از درد کردم و بهسختی از روی زمین بلند شدم .بهدرخت تکیه
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دادم و نگاهم رو به بدنم دوختم .خراشهای عمیق و سطحی روی پوستم خودنمایی میکرد و دردی که تو کمرم
احساس میکردم نفسم رو بند آورده بود.
سایهی اونها روی صورتم افتاد و نگاه من رو به خودشون جلب کرد .نگاهم حاال رنگ ترس گرفته بود .هرکاری
کردم نتونستم به جسم انسانیم برگردم؛ چون بالم شکسته بود.
درست باالی سرم ایستادن و من برای بار آخر نگاهی به بال سفید و دردناکم که شکسته بود و خون قرمزی که ازش
جاری بود کردم.
حاال دیگه نه راه فراری داشتم ،نه میتونستم فرار کنم .فاجعه بود!
درد وحشتناکی که بهخاطر شکستن بالم توی تنم پیچیده بود ،باعث شد اشک به چشمهام هجوم بیاره .سرم رو باال
گرفتم و هر سهتاشون رو از نظر گذروندم .خواستم بلند بشم که درد تنم دوبرابر شد و باعث شد دوباره سرجای قبلیم
برگردم .نالهای کردم و با صدای دردناکم پرسیدم:
 حاال میخواین چیکار کنین؟یکیشون خندهی کریهی کرد و روی صورتم خم شد .سرم رو عقب کشیدم و با انزجار به سیاهی مطلق صورتش خیره
شدم .چند دقیقهای رو در سکوت گذروند و بعد با صدای دورگهش که انگار همزمان صدای چندنفر بود گفت:
 خوشحال میشیم موجود ضعیفی مثل تورو که زیاد زبون درازی میکنه ،نابود کنیم؛ اما متأسفانه سرورمون دستوردادن تا توی حقیر رو زنده پیششون ببریم.
دندونهام رو روی هم ساییدم .با چه جرأتی به من میگفت حقیر؟ چشم تیز کردم و با خشم غریدم:
 موجود پست .مطمئن باش اگه آسیب ندیده بودم ،حتماً تا همین االن مرده بودین.پوزخندی زد و الیهای از سیاهی رو که شبیه به دست بود بهم نزدیک کرد که با دستم دستش رو پس زدم .در کسری
از ثانیه دود سفیدرنگی اطراف دست من و اون موجود رو گرفت و نگاه مبهوت من به دود سفیدی بود که دور دستش
میپیچید و باال میرفت .دستم رو عقب کشیدم و به ناخونهای بلند و کشیدهم که از نوکشون دود سفید خیلی کمی
بیرون میومد خیره شدم .کمکم دودی که دور موجود پیچیده بود ،محو شد و نگاه متعجب من روی دستش که مثل
پودر از هم میپاشید و روی زمین میریخت ثابت موند .خودم رو عقب کشیدم و اون دود آرومآروم موجود تاریکی رو
دربرگرفت و چند لحظه بعد صدای غرش دردناکش توی جنگل پیچید و وجودش برای همیشه خاموش شد .بادی که
توی جنگل پیچیده بود ،بین درختها وزید و صدای هوهومانندش گوشم رو نوازش داد .لبخند مرموزی زدم .اون دوتا
که مرگ دوستشون رو دیدن کمی عقب رفتن؛ اما من تازه فهمیده بودم که چطور باید از بین ببرمشون .بهسختی و
با کمک دستم از روی زمین بلند شدم و عصا رو به زمین تکیه دادم تا تکیهگاه خودم بشه.
 فکر میکنم کسی گفت من حقیرم و هیچ قدرتی ندارم .پس چرا ترسیدین؟ بیاین جلوتر.88
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قدمی بهسمتشون برداشتم که دوباره عقبتر رفتن .از حرکت ایستادم و عصا رو به دستی که نشان داشت منتقل کردم
و نگاهی بهش انداختم.
نوک انگشتهام دوباره چیزی شبیه به دود سفید تولید کرد و کمکم این دود به عصا منتقل شد و سر عصا ،گردباد
سفیدی تشکیل شد .صدای یکیشون باعث شد نگاهم رو از عصا بگیرم.
 پایان کار تو چیزی جز مرگ نیست.بهسمتم اومد که عصا رو بهسمتش گرفتم و گردباد سفید ،صاف توی تنش فرو رفت و چند لحظهی بعد اون هم مثل
قبلی از بین رفت .با نگاهم اطراف رو کنکاش کردم .خبری از موجود سوم نبود .چشمهام رو ریز کردم .یعنی کجا
رفته بود؟ امکان داشت فرار کنه یا جایی مخفی بشه؛ اما من باید پیداش میکردم .بال آسیب دیدهم درد میکرد و در
اولین فرصت باید درمانش میکردم .دستی بهش کشیدم و خون توی دستم رو نگاه کردم .سری از روی تأسف تکون
دادم و نگاهم رو ازش گرفتم .همونطور که راه میرفتم با صدای بلندی گفتم:
کجا رفتی؟ بیا میخوام باهات مبارزه کنم .ترسیدی؟پوزخندی زدم و دور خودم چرخیدم .اون همین اطراف بود ،حس میکردم همینجاست و من رو تحت نظر گرفته.
حرکت چیزی توی هوا باعث شد بهسمت راستم برگردم .همون موجود سوم بود که بهسرعت بهم نزدیک میشد.
بیدرنگ عصا رو بهسمتش گرفتم که اون هم مثل قبلیها از بین رفت و پودر شد .نفس عمیقی کشیدم و به عصا و
دستم که کمکم به حالت قبلی خودشون برمیگشتن نگاه کردم .اخیراً نیروهای تازهای کشف کرده بودم و نمیدونستم
از کجا میان .فکر کنم یه معمای دیگه به معماهای توی ذهنم اضافه شد .باید از اینجا میرفتیم .با صدای بلندی
الماس رو صدا زدم و اون که ظاهراً همین نزدیکیها بود ،سریع خودش رو بهم رسوند و با دیدن وضعیتم با نگرانی
گفت:
 بانوی من ،شما زخمی شدین؟سرم رو تکون دادم و مقابلش ایستادم .با نگرانی دورم چرخید و پشتسرم ایستاد .سرم رو چرخوندم و بهش نگاه
کردم .بادقت شکستگی بالم رو نگاه میکرد.
 چیزی نیست الماس.سرش رو بلند کرد.
 چطور میگین چیزی نیست؟ بال بزرگتون کامالً شکسته و چند جا هم خراش برداشته .من واقعاً در تعجبم کهچطور درد رو تحمل میکنین .هر کی جای شما بود االن از درد زمین رو چنگ میزد.
لبخند دردناکی زدم .درد داشتم؛ ولی نمیخواستم بهش اهمیت بدم؛ شاید خودم میتونستم درمانش کنم .بیتوجه به
حرف الماس پرسیدم:
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 میدونی شاهزاده رایان و جیک و جولیا کجا هستن؟شیههای کشید و گفت:
 بله بانو ،شاهزاده به همراه دوستانتون پشت تخته سنگ بزرگی که پشت این درختهاست مخفی شدن.باشهای گفتم و دنبال شنلم گشتم .الماس با دیدن نگاه جستوجوگرم پرسید:
 اتفاقی افتاده؟ دنبال چی هستین بانوی من؟همونطور که با نگاهم اطراف رو میکاویدم گفتم:
 دنبال شنلم میگردم ،همینجاها باید افتاده باشه.شیههای کشید و اون هم مشغول گشتن شد .بعداز چند دقیقه صداش بلند شد:
 بانوی من ،شنلتون اینجاست.دست از گشتن کشیدم و به الماس که پشت بوتهی شمشادها ایستاده بود نگاه کردم .لبخند خستهای زدم و به همون
سمت رفتم .شنلم پشت شمشادها ،روی زمین افتاده بود و کمی خاکی شده بود .با دست آزادم شنل رو برداشتم و
روی دستم انداختم و گفتم:
 بهتره بریم .خیلی دیر کردیم ،اونها حتماً منتظر ما هستن.باشهای گفت و من هم با احتیاط پشتش سوار شدم و بهراه افتاد .نفسم رو آروم بیرون دادم و دستم رو مقابل صورتم
گرفتم و به انگشتهای کشیدهم خیره شدم.
کامالً عادی بود و هیچ درخششی نداشت .نشانم مثل چراغ خاموشی بینور بود و کار نمیکرد .آروم دستم رو مشت
کردم .این نیروی جدید هرچی که بود باعث شد موجودات سیاهی از بین برن و نابود بشن .خداروشکر که تونستم اون
موجودات رو از بین ببرم .خدای بزرگم درهمهحال حواسش به من بود و از این بابت شاکر بودم.
نگاهی به بالم که کجوکوله شده بود کردم .باز هم جای شکر داشت که این درگیری فقط با شکستن بال من به پایان
رسید؛ وگرنه ممکن بود کار به جاهای باریک بکشه و یا شاید به مرگ من ختم میشد .اون لحظه واقعاً ترسیده بودم،
اونقدر ترسیده بودم که حتی همین االن هم بهش فکر میکردم اون ترس رو احساس میکردم.
نگاهم رو از بالم گرفتم و به جلو نگاه کردم .جیک و جولیا همراه رایان ،کنار تخته سنگی ایستاده بودند .جولیا با دیدن
من بهسمتم دوید و باتعجب اسمم رو صدا زد:
 تیارانا ...تو...نگاهی به بالم انداخت و ادامه داد:
 مثل فرشتهها بال درآوردی؛ ولی ...اوه خدای من ،بالت شکسته و داره خون میاد.لبخند اطمینانبخشی زدم.
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 مسئلهی مهمی نیست جولیا ،اینقدر خودت رو ناراحت نکن.با احتیاط دستش رو نزدیک بالم برد ،انگار که داشت به یک جسم ظریف و شکننده دست میزد؛ اما همین که
انگشتش بالم رو لمس کرد چهرهم تو هم رفت و با درد نالیدم:
 دست نزن جولیا.با حرص نگاهم کرد و لبخند حرصی زد.
 تو به این میگی چیزی نیست؟ همین االن داری درد میکشی و میگی خودم رو ناراحت نکنم؟سری به طرفین تکون دادم ،آروم گفتم:
 میتونست اتفاقی بدتراز این بیفته .حاال کمکم کن بیام پایین؛ باید درمانش کنم تا به جسم اصلیم برگردم.قانع شد و سر تکون داد .دستم رو با احتیاط گرفت و کمکم کرد تا از اسب پایین بیام .بهسمت تخته سنگ رفتیم و
روی زمین نشستم .جیک با هول نگاهی به بالم انداخت و گفت:
 شکسته؛ باید پزشک بیاریم تا درمانش کنه.سریع گفتم:
 نهنه ،نیازی نیست ،خودم میتونم این کار رو انجام بدم؛ فقط بهمقداری آب نیاز دارم.جولیا با شرمندگی گفت:
 راستش من آبهارو اونجا پای درخت گذاشتم .فکر کردم بهجایی میریم که آب وجود داره ،نمیدونستم این اتفاقمیفته .متأسفم.
کوتاه گفتم:
 مهم نیست ،اشکالی نداره.رایان بطری چوبی رو که دور کمرش بسته بود رو باز کرد و بهسمتم گرفت.
 این یهکم آبه .کافیه؟بطری رو گرفتم و وزنش رو سبک-سنگین کردم و آرهای گفتم .بطری رو باز کردم و با آبافزاری مایع درون باطری
رو بیرون آوردم ،بهسمت بالم هدایت کردم.
آب باعث شد مقداری احساس درد کنم؛ اما بعداز چند دقیقه دردم آروم شد و بالم خوب شد .نفس عمیقی کشیدم و
آب رو دوباره به بطری هدایت کردم و از جا بلند شدم .بال بزرگم رو باز کردم و چندبار به صورت امتحانی بال زدم و
وقتی مطمئن شدم خوب شده ،پشتم جمع کردم و بطری رو به رایان دادم.
 ممنونم شاهزاده ،لطف کردین.بیتوجه به حرفم ،پرسید:
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 چه بالیی سر اون موجودات اومد؟ اونا نامیرا هستن .چطور فرار کردی؟پوزخندی زدم .فرار؟ من اون لحظه که میتونستم فرار نکردم ،حاال با اون بال زخمی چطور میتونستم فرار کنم؟
آروم اما جدی گفتم:
 من زمانی که میتونستم از دستشون فرار کنم ،این کار رو نکردم؛ اونوقت با بال شکسته چطور میخواستم فرارکنم؟
تلخندی کردم و ادامه دادم:
 من نیومدم که فرار کنم ،اومدم تا انتقام همه رو بگیرم و سیلوانا رو از بین ببرم.سعی کرد حرفش رو اصالح کنه و دلجویانه گفت:
 نه نه! من منظورم این نبود؛ آخه اون غولها نامیرا هستن...بین حرفش پریدم و درحالیکه از اون فاصله میگرفتم ،گفتم:
 دیگه نامیرا نیستن ،من میتونم از بین ببرمشون.صداش هیجانزده شد و خودش رو سریع به من رسوند .دستی به صورت الماس کشیدم و به رایان گوش سپردم.
 راست میگی؟ ولی چطور؟ چطور تونستی راه کشتنش رو پیدا کنی؟ باید به ما هم بگی تا توی از بین بردنشونکمک کنیم.
از افسار گرفتم و با یک حرکت باال رفتم و روی زین قهوهایرنگ نشستم ،کمی بهسمت رایان خم شدم .گوشهی لبم
باال رفت و گفتم:
 متأسفم! این قدرت رو فقط من دارم شاهزادهی عزیز.نگاهم رو ازش گرفتم و بیتوجه به سنگینی نگاهش روبه اون دوتا کردم و گفتم:
 بیاین راه بیفتیم قبلازاینکه دوباره سروکلهی اون موجودات پیدا بشه.سری تکون دادن و سوار اسبهاشون شدن .رایان بعداز دقایق طوالنی ،نگاهش رو از چهرهی رنگپریده و مرطوبم
گرفت و سوار اسب جیک شد ،مثل قبل جلوترازهمه راه افتاد .دستی به پیشونیم کشیدم .درد وحشتناکی که تحمل
کردهبودم ،باعث شد آثار درد بهطور تعرق و رنگپریدگی توی صورتم خودش رو به نمایش بذاره .با اینکه ظاهر بال
بزرگم کامالً سالم و بیهیچ خراشی بهنظر میرسید؛ اما من هنوز هم درد رو احساس میکردم .درد از کمرم شروع
میشد و تا استخون شونهم ادامه پیدا میکرد .اونقدر این درد وحشتناک بود که اجازه نمیداد ذهنم رو جمع کنم و
دنبال راه خروجی از این سرزمین بگردم ،درنتیجه تصمیم گرفتم فعالً این موضوع رو کنار بذارم تا در اولین فرصت
بهدست اومده بهش فکر کنم .نفس مقطوعم رو بیرون فرستادم و شونههام رو جمع کردم .اگه ظاهرم رو میتونستم
بهخوبی حفظ کنم؛ اما در درون کامالً شکسته بودم .غم از دست دادن کارل و فرزندم درد بزرگی بود که روی قلبم
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سنگینی میکرد .فرزند کوچکی که هنوز وجودش رو کامل حس نکرده بودم خیلی راحت و آسوده از دست دادم؛ شاید
خودم هم مقصر بودم و اگه فرار نمیکردم هنوز بچهم زنده بود .بچهای که از وجود من و کارل عزیزم بود؛ اما هزار
افسوس که حاال هردوتاشون رو از داده بودم .من دیگه مطمئن نبودم که کارل هم زندهست یا نه؛ اما قصد نداشتم تا
قبلاز نابودی سیلوانا ،دنبالش بگردم؛ اگه فکرم دنبال کارل میرفت ،دوباره شکست میخوردم و احساساتی برخورد
میکردم.
 رسیدیم .اینجا اردوگاه مخفیه که ما توش مخفی شدیم.از فکر بیرون اومدم و به جایی که رایان اشاره میکرد نگاه کردم .یه صخرهی بزرگ و عظیم مقابلمون بود که
سرتاسرش رو پوشش سبز جنگلی دربرگرفته بود و فقط از روی شکستگیهای سنگها میشد تشخیص داد یه
صخرهست.
با ابروهایی باال رفته پرسیدم:
 اینجا چطور میتونه اردوگاه باشه؟از اسب پیاده شد و بهسمت صخره رفت ،مشغول گشتن چیزی روی سنگها شد و درهمونحال گفت:
 چون ورودیش مخفیه ،اسمش رو گذاشتن اردوگاه مخفی.با پیدا کردن چیزی که مد نظرش بود ،آهانی گفت و اون جسم رو فشار داد ،ادامه داد:
 اگه مخفی نبود که تا االن مکان زندگیمون لو رفته بود.کمکم سنگ بزرگ و دایرهشکلی که نقش ورودی رو داشت ،از جلوی ورودی با صدای بلندی کنار رفت و ورودی که
به درون صخره منتهی میشد و توی تاریکی فرو رفته بود آشکار شد .نفس عمیقی کشیدم .شنلم رو باز کردم ،دور
شونهم بستمش و بعد به الماس اشاره کردم تا راه بیوفته .هر چهارنفرمون وارد غار تاریک شدیم و ورودی پشتسرمون
بسته شد .کف دستم آتیشی روشن کردم تا محیط رو نمایان کنه و همونطور که اطراف رو رصد میکردم ،بهسمت
ته تونل که به روشنایی ختم میشد رفتیم.
صدای چکهکردن قطرات آب که احتماالً از سقف میچکید ،تو گوشه و کنار تونل به گوش میرسید و عبور جریان
باد باعث میشد صدای هوهومانندی توی گوشمون نواخته بشه .رایان و جیک جلوتر از ما حرکت میکردند؛ اما جولیا
کنارم حرکت میکردم .زمزمهوار پرسید:
 بهنظرت اونجا چطور جایی میتونه باشه؟شونهای باال انداختم و مثل خودش گفتم:
 نمیدونم؛ ولی به زودی میفهمیم .آخر تونل روشنایی وجود داره و مشخصه که اونجا چیزی روشن کردن؛ ولیچون هوا در جریانه ،احتمال میدم که اون روشنایی بهخاطر نور خورشیده.
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آهانی گفت و سکوت کرد؛ اما این سکوت زیاد طول نکشید ،چون دوباره گفت:
 من که باورم نمیشه بالی که به اون وضع شکسته بود خیلی راحت خوب بشه؛ یعنی واقعاً هیچ دردی رو احساسنمیکنی؟
 این یکی ازقدرتهای منه که با آب درمان کنم؛ برای همین خیلی زود خوب شد ،درد هم ،ندارم ،کامالً خوب شدم.درد داشتم؛ ولی دوست نداشتم کسی بفهمه و نگران بشه ،یا از من ناامید بشه؛ برای همین سعی میکردم سکوت
کنم و دردم رو بروز ندم .نفسهای عمیق و پیدرپی کشیدم .حاال که بعداز یه مدت طوالنی با دوستانم روبهرو میشدم
چه واکنشی نشون میدادن؟ حتماً همهشون مثل رایان فکر میکردن که از قصد خودم رو مخفی کردم .چه جوابی
باید بهشون میدادم؟ شاید بدترین واکنش برای سایمون باشه؛ چون هلن رو از دست داده و بیشک من رو مقصر
میدونه .کمکم با نور زیادی که ته تونل وجود داشت دست از افکار پریشونم برداشتم و به روبهرو خیره شدم .روشنایی
مثل پردهای ،خروجی تونل رو دربرگرفته بود و اجازه نمیداد اون سمت تونل رو ببینم .کمکم از میزان نور اولیه کم
شد و ما از تونل خارج شدیم .اسبهامون روی سکوی سنگی که از سطح زمین بلند بود و چندتا پله میخورد و پایین
میرفت ایستاده بودند.
اردوگاه مخفی درون صخرهی بزرگی قرار داشت که از دریچهی بزرگ دایرهایشکلش نور خورشید میتابید و اطراف
رو روشن میکرد .دورتادور اردوگاه توسط صخرهها محاصره شده بود و این یعنی اینجا یه مخفیگاه عالی برامون بود.
کلبههای چوبی که با فاصلهی نیممتری از زمین ،روی تنههای بزرگ درختها ساخته شده بودن هم دورتادور اردوگاه
قرار داشتن و سربازها وسط اردوگاه مشغول تمرین بودن .از اسب پایین اومدم که رایان گفت:
 اسبهاتون رو به پیتر بدین تا به اسطبل ببره.افسار اسبم رو به مرد قد کوتاهی که خیلی شلخته لباس پوشیده بود سپردم و بهخاطر سر پایینش نتونستم صورتش
رو ببینم .نگاهم رو از اونها گرفتم و جلوتر از بقیه از پلهها آرومآروم پایین رفتم .کمکم توجه همه به من جلب شد و
از حرکت ایستادن .عدهای با تعجب نگاهم میکردن ،عدهای بااخم؛ ولی من کامالً عادی و خونسرد ،بدون اینکه
استرس درونیم رو بروز بدم بهسمت کلبهی بزرگ ته اردوگاه رفتم .رایان باسرعت دوید و مقابل اون کلبه ایستاد و با
صدای بلندی گفت:
 بیاین بیرون .یکی اومده که حدس میزنم با دیدنش تعجب کنین.از حرکت ایستادم و جیک و جولیا هم پشتسرم ایستادن .زیر چشمی سربازها رو که جلوی کلبهها ایستاده بودن و
یهجورایی دورمون کرده بودن ،نگاه کردم .نفسهای عمیق میکشیدم تا به خودم مسلط بشم و حرفهایی که توی
ذهنم مرتب کرده بودم رو دوباره مرور کردم .در کلبه باز شد و دختر و پسر آشنایی از کلبه بیرون اومدن.
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تشخیص این که اون دختر ریتاست و پسری که جلوتر ایستاده رایمونه ،کار سختی نبود؛ بنابراین چشمهام رو بازوبسته
کردم و عصای ویلیام رو که حاال متعلق به من بود به زمین تکیه دادم و با صدای رسایی گفتم:
 سالم ،من برگشتم.ریتا با تعجب رایمون رو کنار زد و خودش رو بهم رسوند .لبخند کمرنگی زدم و به چشمهاش که مشغول آنالیزکردن
من بود خیره شدم .درخشش سابق رو نداشت؛ اما برق چشمهاش با دیدن من خودشون رو نشون دادن .روی چشمهام
توقف کرد و با تعجبی همراه با هیجان پرسید:
 خودتی؟ واقعاً تیارانایی؟سرم رو تکون دادم ،آروم و با طمأنینه پرسیدم:
 اینقدر تغییر کردم که من رو نمیشناسی؟بالفاصله بعداز این حرف ،من رو به آغـ*ـوش گرفت و محکم توی بغلش فشرد .صدای بغضدارش توی گوشم
پیچید:
 باورم نمیشه زنده باشی .فکر میکردم مردی؛ یعنی همه همین فکر رو میکردیم؛ آخه هیچخبری از تو نبود و ماهم نمیتونستیم پیدات کنیم .چرا تو این مدت پیشمون نیومدی؟
از خودم جداش کردم و با دستم شونههاش رو گرفتم .موهاش از شدت هیجان زیاد ،مدام تغییر رنگ میداد و مثل
فانوس نور میداد .آروم تکونش دادم و شمردهشمرده گفتم:
 متأسفم از این بابت .من فراموشی گرفته بودم و هیچی رو به یاد نمیآوردم؛ اما حاال اینجام.لبخند عریضی زد.
 خوشحالم که اینجایی .اون راست میگفت که تو ملکهی مرگی ،ملکهای که مرگ هم جلودارش نیست.باتعجب و در سکوت نگاهش کردم .از کی داشت حرف میزد؟ کی من رو ملکهی مرگ خطاب کرده بود؟ لبخند از
روی صورتش پاک شد و با سری افتاده گفت:
 هلن این حرف رو بهم گفت؛ ولی االن دیگه پیشمون نیست.لبخند تلخی زدم و اینبار من اون رو به آغوشم دعوت کردم و درحالیکه کمرش رو نوازش میکردم ،سعی کردم
آرومش کنم تا گریه نکنه.
 ریتای عزیزم ،میدونم چه اتفاق دردناکی برای هلن افتاده و از این بابت خیلی ناراحتم .این یه غم بزرگه که رویقلب ما نشسته و از همه بیشتر سایمون رو آزار میده .ما باید قوی باشیم و انتقام مرگ عزیزانمون رو از سیلوانا
بگیریم .بهم قول بده که قوی میایستی و در کنار من انتقام میگیری.
فینفین کرد و دستش رو بیشتر دورم حلقه کرد ،با صدای بغضدار و دورگهش گفت:
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 من هرروز و هر شبم رو با رویای انتقام سپری میکنم ،من باید انتقام بگیرم.از من جدا شد ،دستی به چشمش که توی حالهی سرخی فرو رفته بود کشید ،خیسی چشمش رو پاک کرد .گفتم:
 دیگه رویا نیست ریتا ،ما این رویا رو به واقعیت تبدیل میکنیم ،خیلی زود.لبخندی از سر شوق زد و کنار رفت .رایمون با اخمی که جدیش کرده بود به من نگاه میکرد .آب دهنم رو به سختی
بلعیدم و به صورت بینقصش خیره شدم.
ضربان قلبم باال رفت و وجودم برای به آغـ*ـوش کشیدنش لهله زد؛ اما به خودم نهیب زدم که باز اشتباه گرفتی،
اون کارل نیست و یکی دیگهست .قلب من باید میفهمید که کارل رو از دست داده و با این موضوع کنار میومد.
فشار دستم رو روی عصا بیشتر کردم تا به خودم مسلط باشم .جلوتر اومد و با پوزخندی گفت:
 تغییر کردی ،ظاهرت تغییر کرده؛ اما آیا تصمیمهای احمقانهت رو هم کنار گذاشتی؟جا خوردم و فقط به چشمهاش خیره شدم .ریتا با تشر اسمش رو صدا زد تا اون رو وادار به سکوت کنه؛ اما اون ادامه
داد:
 آخرینبار با تصمیم اشتباهی که گرفتی ،همهی ما رو به دردسر انداختی؛ اما حاال که برگشتی باید بهت بگم اگهمیخوای خودت رو به کشتن بدی ،الزم نیست خودت رو تحویل سیلوانا بدی؛ کافیه خودت بهم بگی ،اونوقت خودم
میکشمت تا دیگه هیچکس رو به دردسر نندازی.
عقبگرد کرد تا به کلبه برگرده؛ اما من قدمی به جلو رفتم و جدی گفتم:
 حرفات رو زدی؛ اما باید بفهمی که من برای مردن برنگشتم.ایستاد؛ اما بهسمت من برنگشت .جدی و با اطمینان ادامه دادم:
 اومدم تا انتقام اتفاقاتی رو که افتاده بگیرم .من دوباره ملکهای شدم که قویتر و مقتدرترازقبل برگشته و قصد ندارهعقب بکشه .حاال تو ،خوب گوش بده .ازاینبهبعد اجازه نداری بهم بیاحترامی کنی؛ حتی اگه در گذشته مرتکب
اشتباهی شده باشم ،من دوباره قدرت و ظاهرم رو بهدست آوردم تا با قدرت پیش برم .حاال که حرفم رو گفتم ،میتونی
بری.
سرجاش ایستاده بود و حرکتی نمیکرد .نگاههای بسیاری روی من سنگینی میکرد؛ اما من قصد نداشتم عقبنشینی
کنم .رایمون با صدای بلندی گفت:
 امیدوارم به حرفت پایبند باشی.و بعداز این حرف بهسمت کلبهی بزرگ رفت و از پلههاش باال رفت.
نفس آسودهای کشیدم و بهسمت بقیه برگشتم .جیک و جولیا که به من چشم دوخته بودن و منتظر بودن تا حرفی
بزنم؛ اما ریتا نزدیک شد و با صدایی که رگههایی از شرمندگی توش مشخص بود گفت:
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 ببخشید ،نمیدونم رایمون چرا همچین اخالقی داره؛ انگار پادشاه چهار سرزمینه که با تو اینطوری حرف میزنه.سری بهطرفین تکون دادم ،نیم نگاهی به کلبه انداختم و بعد به ریتا نگاه کردم و گفتم:
 مهم نیست ،هرچی کمتر به رایمون محل بدم ،کمتر وقت میکنه بهم دستور بده .حاال میخوام دوتا دوست رو بهتو معرفی کنم که قراره پیش ما بمونن.
با شوق به جیک و جولیا چشم دوخت .موهای رنگینکمانیش موجمانند توی هوا پیچ و تاب میخورد و تغییر رنگ
میداد.
دستم رو پشت کمرش گذاشتم و اون هم مثل دخترهای متین و آروم ،دستش رو توی هم قفل کرد و با چشمهای
پر اشتیاقی به جولیا چشم دوخت .جولیا هم دست کمی از ریتا نداشت .با شگفتی موهای ریتا رو نگاه میکرد و برق
چشمهاش اونقدر زیاد بود که من هم میتونستم تشخیص بدم ،چه برسه به ریتا .میتونستم از االن حدس بزنم که
این دوتا منتظرن تا تنها بشن و کلی سؤال از همدیگه بپرسن؛ بنابراین با لبخند روی لبم گفتم:
 این شاهزاده ریتاست ،خواهر شاهزاده رایان .این دوتا هم جیک و جولیا هستن که خواهر و برادرن و ازاین به بعدقراره پیش ما باشن.
هردو طرف سری برای هم تکون دادن و سپس به ریتا گفتم:
 ریتا لطفاً جولیا رو با خودت به کلبه ببر تا کمی استراحت کنه.باشهای گفت و زیرچشمی نگاهی به جولیا انداخت .دستم رو از کمرش برداشتم و خودم رو به رایان نزدیک کردم:
 شاهزاده شما هم لطف کنید و جیک رو با خودتون ببرید تا استراحت کنه.سرش رو تکون داد و بیتوجه به حرفم گفت:
 همون رایان کافیه ،عالقهای ندارم به اینکه شاهزاده خطاب بشم .ما یه گروهیم که مثل دوست کنار هم هستیمتا هدف اصلی و دشمن واحدمون رو از بین ببریم؛ پس لقبها و عناوین اینجا اصالً بهدرد نمیخورن.
لبخندی زدم .خوب بود که متوجه اشتباهش شده بود و حاال مثل یه دوست رفتار میکرد ،نه مثل یه رقیب .سرم رو
تکون دادم و نگاهم رو از اون گرفتم .یهبار دیگه اردوگاه رو بررسی کردم و به بلندای دیوار صخرهای که دورتادور
اردوگاه رو پوشونده بود نگاه کردم .بلندای صخره بهقدری زیاد بود که کسی به وجود ما داخل صخره شک نکنه.
کماندارهایی که صورتشون رو با پارچهی مشکیرنگی پوشونده بودن ،در جاهای مختلف دیوارهی صخره ،روی
سکوهای کوچیکی ایستادن بودن و مشغول نگهبانی بودن .به دریچهی بزرگ باالی سرمون که محل عبور هوا و نور
بود نگاه کردم و به اتاقکهای کوچیک چوبی که درست در دهانهی صخره و همینطور روی دیواره ساخته شده
بودن خیره شدم .خوب بود که همهجا نگهبان داشت .اون اتاقکها دیده نمیشدن؛ ولی سربازهای داخل اتاقک
بهراحتی میتونستن با استفاده از دوربین(تلسکوپهای کوچیکی که دزدان دریایی واسه دیدن اجسام دور استفاده
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میکنن) بیرون صخره رو تحت نظر بگیرن .دست از بررسی برداشتم و گره شنلم رو باز کردم و سپس شنلم رو تا
زدم ،اون رو داخل کیف کوچیکم گذاشتم و به سربازهایی که حاال هرکدوم مشغور کار خودشون بودن نگاهی کردم
و بهراه افتادم .ریتا و جولیا همونطور که حرف میزدن به کلبهای که بین دوتا کلبهی بزرگ قرار داشت میرفتن .پا
تند کردم و خودم رو بهشون رسوندم .به استراحت نیاز داشتم تا بال زخمیم خودش رو از درون ترمیم بده و بعد به
فکر چارهای میفتادم .حسی بهم میگفت ویلیام یه چیزهایی میدونه و باید به دیدنش بریم .اون عوضی واقعاً وقیحترین
مردی بود که به چشم خودم دیدم .اون میدونست که من بچهی خودم رو از دست دادم و همسر دارم؛ اما به دروغ
بهم گفت که همسرمه تا نزدیکم بشه .خداروشکر که بهخاطر فراموشیم بهش اجازه ندادم تا نزدیک بشه؛ وگرنه خودم
با دستهای خودم میکشتمش؛ هرچند که اگه دوباره ببینمش باز هم به خاطر اون خطای نابخشودنیش مجازاتش
میکنم تا سر عقل بیاد و به هیچکس چشم نداشته باشه .پشتسر ریتا و جولیا وارد کلبه شدم و بیمقدمه کیفم رو از
روی شونهم برداشتم و روی میز گرد گذاشتم .روی تخت به روی دست راستم دراز کشیدم و عصا رو هم همراه خودم
روی تخت گذاشتم .ریتا که تازه متوجه بالهای بزرگم شده بود جیغی زد که از جا پریدم و با وحشت نگاهش کردم.
دستش رو روی دهنش گذاشته بود و با چشمهای گرد شدهای من رو نگاه میکرد.
 وای خدای من ،اون بالهای بزرگ از کجا اومدن؟نگاه چپی بهش انداختم و دوباره دراز کشیدم ،درحالیکه چشمهام رو میبستم گفتم:
 بعداً میگم ،لطفاً سروصدا نکنین چون واقعاً خستهم و میخوام استراحت کنم.صدایی نشنیدم و خودم رو بهدست خواب سپردم تا کمی از خستگیم دربره.
کشوقوسی به تنم دادم و روی تخت نیمخیز شدم .نگاه سرسری به اتاقک چوبی انداختم و با یادآوری مکانی که
توش هستم ،لحافی که روی تنم بود رو کنار زدم و از تخت پایین اومدم .هیچ اثری از ریتا و جولیا نبود و مشخص
بود تا االن مشغول حرف زدن هستن .توی اتاق قدم زدم و بهسمت سطل بزرگی که کنار صندوقچهی چوبی قرار
داشت رفتم .با هر قدمی که برمیداشتم صدای جیرجیرمانند تختههای چوبی زیر پام بلند میشد و ناخواسته باعث
میشد قدم بعدی رو با احتیاط بردارم .صدا اونقدر روی اعصابم بود که درنهایت چشمغرهای به تختهها رفتم و
بیخیال این شدم که ممکنه تختهها بشکنن و من روی زمین بیفتم ،با قدم تند و بلندی خودم رو به سطل رسوندم.
آب زالل و پاکی توی سطل بود که با برخورد خنکی دلچسبش به صورتم ،مطمئن شدم که آب تازهست .دست و
صورتم رو با مقداری از آب شستم و اون آب رو از پنجرهی نیمه باز کلبه به بیرون هدایت کردم و از جا بلند شدم.
موهام رو باز کردم و بیتوجه به آبشار بلندش که تا نزدیکی زانوهام بود ،انگشتهام رو بینشون کشیدم و تکونشون
دادم تا کمی هوا بخورن .دنبال کیفم گشتم و درنهایت اون رو روی میز ،همونجا که گذاشته بودمش ،پیدا کردم و
بهسمتش رفتم .قفلش رو باز کردم و لباس ارغوانیرنگی که پارچهی نرمی داشت رو برداشتم و لباس رو پوشیدم.
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دامن پفی مانندی داشت که بلندیش تا روی پاهام بود و یقهی دلبری و آستین حلقهای سنگدوزیشده داشت.
بعدازاینکه لباس رو پوشیدم دوباره رفتم سراغ کیف و گردنبند یادگاری کارل رو برداشتم و نگاه حسرتباری بهش
انداختم .کجایی کارل؟ کاش اینجا بودی و پشتم میایستادی تا جلوی سیلوانا بایستم .نبودنت واقعاً اذیتم میکنه و
غم بزرگیه که سنگینیش روی قلبم آزارم میده .درسته که قرار بود خودم رو قوی نشون بدم و احساساتی نباشم؛ اما
وقتی که تنها میشدم ...نفسم رو صدادار بیرون فرستادم و قفل گردنبند رو باز کردم و به گردنم انداختم .حس سردی
گردنبند با پوست گردنم باعث شد لبخندی هرچند محو روی لبهام بشینه .تاج رو کنار زدم و شونهی بنفش کوچیک
رو برداشتم و مشغول شونه زدن موهام شدم و دوباره ذهنم پر کشید به گذشتههای دور ،اون موقعها که کارل با یه
شونهی طالییرنگ میومد و موهای بلندم رو آرومآروم شونه میزد و اونقدر اینکار رو خوب انجام میداد که خوابم
میگرفت .همیشه بهش میگفتم« بذار وقت خواب اینکار رو انجام بده تا من راحت بخوابم» و اون هم با خنده و
شیطنت «باشهای» میگفت و صورتم رو مهمون بوسـ*ـهها و نـ*ـوازشهای عاشقانهش میکرد .دلم براش تنگ
شده ،کاش زنده باشه و من بتونم پیداش کنم .موهام رو باالی سرم بستم و آبشار بلندش رو آزادانه رها کردم .قفل
کیف رو بستم و اون رو روی تخت گذاشتم .فکر نکنم حاال وقتش رسیده باشه که اون تاج رو روی موهام بذارم ،هنوز
زود بود .باید کیفم رو که موقع فرار از قصر خورشید با خودم آورده بودم رو پیدا میکردم .یادمه وقتی بچهها رو ترک
کردم ،اون کیف توی غار موند؛ پس حتماً یکیشون خبر داره که اون کیف کجاست و پیش کیه .عصا رو برداشتم و از
کلبه بیرون رفتم .عصا دیگه نمیدرخشید و احساس میکردم این یعنی همهچیز امنه .کارآموزها مثل دیروز مشغول
تمرین بودن و تعداد دیگهای هم مشغول رفت و آمد به کلبهها بودن .جلوی ورودی به اردوگاه ،دوتا سرباز نگهبانی
میدادن .نگاهم رو از اونها گرفتم و با دیدن رایان که چند سرباز دورهش کرده بودن بهسمتش پا تند کردم و خودم
رو بهش رسوندم .با دیدن من سربازها رو مرخص کرد و قدمی بهسمتم برداشت و نزدیکم شد .لبخندی بهصورتم
پاشید و پرسید:
 خوب استراحت کردی؟ فکر کنم خیلی خسته بودی که از دیروز خوابیدی.جا خوردم .خودم اصالً متوجه نشدم که یک روز گذشته؛ ولی سرم رو تکون دادم و«آرهای»گفتم ،پرسیدم:
 بقیه کجان؟ با همشون باید حرف بزنم. جولیا و ریتا که از دیروز یهبند دارن حرف میزنن و پشت کلبهها نشستن ،رایمون هم توی کلبهی بزرگه ،جیکمشغول آموزش دیدنه؛ باید یاد بگیره چطور از خودش مواظبت کنه و سایمون هم...
مکثی کرد و نگاه غمگینش رو به کلبهای دوخت .مسیر نگاهش رو دنبال کردم و کلبهای رو که پنجرههاش با پارچهی
مشکیرنگی پوشیده شده بود رو نگاه کردم .پس اونجا خودش رو زندانی کرده بود .برگشتم و از گوشهی چشم به
رایان نگاه کردم که دستی به گردنش کشید و ادامه داد:
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 سایمون هم مثل روزهای قبل توی کلبهش نشسته و قصد بیرون اومدن نداره.سرم رو تکون دادم .فکر کنم بهتر باشه اول برم سراغ سایمون .تا کی میخواد خودش رو اونجا مخفی کنه و بیرون
نیاد؟ باید جدی باشه و احساساتش رو کنار بذاره .درسته که عشقش رو از دست داده؛ ولی باید بتونه روی پاهاش
بایسته و انتقام بگیره .کوتاه گفتم:
 میرم پیش سایمون؛ باید باهاش حرف بزنم.عقبگرد کردم تا برم که بازوم کشیده شد و من نگاه جدیم رو به رایان که دستم رو گرفته بود دوختم .دستم رو رها
کرد و پرسید:
 مطمئنی میخوای ببینیش؟ اون حال مناسبی نداره و قطعاً ممکنه حرفهایی بهت بزنه که خوشایند نیست.راهم رو ادامه دادم و با صدای نسبتاً بلندی گفتم:
 من و اون هردومون یک درد رو تجربه کردیم ،اون عشقش رو از دست داده ،منم همسر و فرزندم رو از دست دادم،میتونیم باهم کنار بیایم.
صدای آروم «موفق باشیدش» رو شنیدم و خیلی عادی بهسمت کلبهای که مسیر نگاه رایان بود رفتم و پلهها رو طی
کردم .جلوی در ایستادم و در زدم که صدای خشدار مردی بلند شد:
 مگه نگفتم نمیخوام هیچکدومتون رو ببینم؟ از اینجا گم بشین و تنهام بذارین.بدون اینکه مکثی کنم در رو باز کردم و رفتم داخل.
کلبه کامالً توی تاریکی فرو رفته بود .چند دقیقهای رو جلوی در نیمهباز ایستادم و اطراف رو آنالیز کردم .بهلطف نور
هرچند اندکی که از میون در به کلبه اومده بود تونستم تخت چوبی و کمد و میز مربعی شکل رو ببینم .چشم گردوندم
تا سایمون رو توی کلبه پیدا کنم و نگاهم اول روی تخت رفت؛ اما با دیدن جای خالیش دوباره اطراف رو نگاه کردم
که جسم مچالهشدهی سیاه پوشی رو گوشهی اتاق دیدم .آب دهنم رو بلعیدم و سرم رو کمی پایین آوردم .خواستم
در رو باز بذارم و بهسمتش برم که صدای عصبیش بلند شد:
 دیگه چی میخواین از جون من؟ عزیزترین کس زندگیم رو به کشتن دادین؛ حاال نمیخواین دست از سرم بردارین؟خش و بغض توی صداش باعث شد سرفهی خفیفی کنه .شونههام باال پریدن و دست چپم رو باال آوردم و مابین
گردن و قفسهی سـ*ـینهم مشت کردم .مردمک لرزون چشمهام رو بهش دوختم که با صدای بلندی ادامه داد:
 هرکی هستی گمشو بیرون ،حالم از همتون بهم میخوره ،از همتون متنفرم.گریههای بلندش توی کلبه پیچید .با تمام وجود ،غم بزرگی که روی شونههای لرزونش سنگینی میکرد رو درک
میکردم .در رو پشت سرم بستم و سایمون به خیال اینکه من رفتم فینفینی کرد و حرصآلود با خودش حرف زد:
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 عوضیا .حالم از همشون بهم میخوره؛ وقتی ازشون خواستم برای نجات هلن بهم کمک کنن ،همهشون روبرگردوندن و حاال که تنها فرد زندگیم مرده ،میان سراغم .انتقام میگیرم ،انتقام مرگ پدرم ،مادرم ،هلن عزیزم.
نمیذارم یک روز در آسایش زندگی کنن.
لحن پر از نفرتش وجودم رو لرزوند .اون پسر آالریس بود و کامالً آشکار بود که اخالقیات اون رو به ارث بـرده.
فکرش مثل آالریس حول این میگشت که چطور انتقام بگیره و چیکار کنه .آروم قدم برداشتم و بهسمتش برداشتم.
اونقدر آروم راه میرفتم که شک داشتم ذرهای صدای پام شنیده بشه؛ اما تو یک لحظه صدای جیر بلند تختهی
چوبی زیر پام بلند شد و سایمون سکوت کرد .حتی دیگه گریه هم نمیکرد .با هول به زیر پام نگاه کردم و لعنتی نثار
سازندهی کلبهها کردم.
سایمون با نفرت گفت:
 مگه نگفتم برو بیرون؟ نکنه دوست داری بمیری؟پوزخندی زد و سرش رو از روی زانوهاش برداشت .تو تاریکی نمیتونستم به خوبی ببینمش؛ بنابراین کف دستم رو
باال آوردم و شعلهی آتیشی رو توی دستم ایجاد کردم که باعث شد فضای کلبه نسبتاً روشن بشه .بدون اینکه به
اطراف خیره بشم مستقیم به صورت سایمون نگاه کردم .صورتش رو ریش بلندی در برگرفته بود و موهای آشفته و
بلندش تا نزدیکی چشمهاش پیشروی کرده بود .مشخص بود همهی این تغییرات ظاهری بعد از مرگ هلن اتفاق
افتاده .صورتش رو برگردوند و دستش رو جلوی صورتش گرفت تا نور آتیش چشمهاش رو اذیت نکنه؛ اما
بعدازچنددقیقه دستش رو پایین آورد و با چشمهای ریز شده مشغول آنالیزم شد .چشمهاش یکدست قرمز شده بود
و رگههای خونی داخل چشمش بهخاطر گریهی زیاد کامالً دیده میشد .با شک و بدبینی پرسید:
 تو کی هستی؟ تا حاال اینجا ندیدمت .تو اتاق من چیکار داری؟نفسی کشیدم که بوی نا و خاک توی مشامم پیچید و باعث شد اخم ریزی بین ابروهام بشینه .آرومآروم بهش نزدیک
شدم و گفتم:
 یعنی من رو نمیشناسی؟ اینقدر تغییر کردم که باعث شده تویی که از من متنفری ،من رو نشناسی؟ناباور نگاهم کرد .چشمهای گرد و از هم دریدهش روی من مات مونده بود .کمکم خشم و عصبانیت جای ناباوری
رو گرفت و از جا بلند شد ،با خشم بهسمتم هجوم آورد و یقهی لباسم رو گرفت:
 میکشمت عوضی .هلن من بهخاطر تو مرد ،تو هم باید مثل اون بمیری.دستم رو روی دستهای مشت شدهش گذاشتم و گفتم:
 آروم باش سایمون ،بذار باهم حرف بزنیم ،اینکار تو باعث نمیشه هلن برگرده.بیتوجه به حرفم محکم تکونم داد و از بین دندونهای جفت شدهش غرید:
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 تو باید به جای هلن میمردی ،مرگ الیق شخصیت دورو و کثیف تو بود.دستش رو باال آورد و خیلی ناگهانی انگشتهای زمخت و مردونهش رو دور گردنم پیچید و فشار انگشتهای زیادش
باعث شد راه نفس کشیدنم بسته بشه .دهنم برای بلعیدن هوا باز و بسته شد و چشمهام بهخاطر کار سایمون گشاد
شده بود .سرم رو عقب کشیدم؛ اما فشار پنجههای قدرتمندش روی گردنم باعث شد درد وحشتناکی توی گردنم
بپیچه .بریدهبریده گفتم:
 سایمون ...این راهش ...نیست ...بذار حرف ...بزنیم.اما سایمون فقط فشار انگشتهاش رو زیاد میکرد .صورتش سرخ شده بود و رگههای خونی داخل سفیدی چشمش
اون رو وحشتناک کرده بود ،سرش بهخاطر فشار زیاد انگشتهاش میلرزید .تپش قلبم اونقدر زیاد شده بود که
صدای کوبندهش توی گوشم زنگ میزد .کمکم هوا کم آوردم؛ اگه کاری نمیکردم صددرصد من رو میکشت؛
بنابراین عصای توی دستم رو باال آوردم و روی دستش کوبیدم که عربدهای از درد کشید و دستش رو از دور گردنم
باز کرد .چند قدم به عقب رفتم و تکیه به میز چوبی دادم و بهخاطر هجوم ناگهانی هوا به ریههام سرفه کردم .دستم
رو با احتیاط روی گلوی دردناکم کشیدم که سوزش وحشتناکش باعث شد دستم رو سریع عقب بکشم .نگاه اخمآلودم
رو به سایمون که به دستش خیره شده بود انداختم .دستش رو مقابل صورتش گرفته بود و به آرنج لباسش که تا مچ
کامال پاره شده بود نگاه میکرد .ابرویی باال انداختم و به عصا که جرقه میزد نگاه کردم .حاال میفهمم چرا اون
نگهبان روح مانند میخواست من این عصا رو با خودم داشته باشم؛ چون قدرتهای زیادی داشت .سایمون نگاه
خشمگینش رو حوالهی من کرد.
 میبینم قویتر شدی .لعنتی تو که این همه قدرت داشتی چرا به هلن من کمک نکردی؟ اصالً تو این مدت کدومگوری بودی؟
دوباره بهسمتم هجوم آورد که عصبی و کالفه باد قدرتمندی رو بهسمتش هدایت کردم تا مانع از پیشرویش بشه و
در همون حال گفتم:
 تمومش کن دیگه ،چقدر حرف میزنی ،بذار بهت بگم کجا بودم و چه اتفاقی برام افتاد.اصالً آروم نشد؛ ولی من هم عقب نکشیدم و با ناچاری باد رو به یکباره هول دادم که سایمون بهعقب پرت شد و
به دیوار برخورد کرد و روی زمین افتاد.
موی بلندش که تو این مدت بلند شده بود روی صورتش ریخت و نگاهم بهسمت آرنجش کشیده شد .از الی آستین
پارهش میتونستم زخمهای ریز و درشت روی آرنجش رو ببینم .مغموم و ناراحت از اینکه من باعث اون زخمها شدم
بهسمتش رفتم و کنارش نشستم .دستم رو روی شونهش گذاشتم که با تشر دستم رو پس زد و گفت:
 دست کثیفت رو به من نزن.102
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میفهمیدم که همهی اینها بهخاطر از دست دادن هلنه؛ پس گفتم:
 هلن مرده ،درست مثل کارل ،درست مثل بچهای که از دست دادم .اونها دیگه بر نمیگردن؛ اما ما باید انتقامنبودنشون رو بگیریم .سایمون تو یک نفر رو از دست دادی ولی من همهی زندگیم رو از دست دادم ،من همه چیزم
رو از دست دادم و میخوام انتقام بگیرم .کمکم کن تا انتقام هلن رو باهم بگیریم.
آرومتر شده بود و دیگه نفسهای عصبی نمیکشید .همین هم خوب بود ،با جرأت بیشتری ادامه دادم:
 میدونم که نبودن عشقت چقدر داغونت کرده؛ چون خودم هم عشقم رو از دست دادم؛ اما خودم رو قوی میکنمتا انتقام بگیرم .تو با این کارت روح هلن رو آروم نمیکنی؛ اگه من رو بکشی کسی نیست که انتقام مرگ هلنت رو
بگیره .سایمون تو خودت خوب میدونی که بیکمک من هیچ کاری از دستت برنمیاد؛ پس بهم کمک کن .ما باید
در کنار هم باشیم نه مقابل هم .آروم باش و بهم کمک کن تا سیلوانا رو از بین ببریم؛ اونوقت تو هم میتونی انتقامت
رو بگیری.
 اما انتقام گرفتن هلن رو بهم بر نمیگردونه.سرم رو خم کردم و مسرانه ادامه دادم:
 ولی روحش رو آروم میکنه.سرش رو باال گرفت و با تردید نگاهم کرد .لبخند اطمینانبخشی زدم و آروم گفتم:
 برای یهبار هم که شده بهم اعتماد کن .من بهت قول میدم سیلوانا رو از بین ببرم تا هم روح هلن آروم بگیره ،هموجود ما.
سرش رو تکون داد و سر جاش نشست .زیر چشمهاش گود افتاده بود و رنگ صورتش پریده بود .کمرم رو صاف
کردم و قدمی به عقب رفتم .نگاهش که همزمان با من باال اومده بود روی عصا ایستاد و پرسید:
 این رو از کجا آوردی؟ تو این مدت کجا بودی که نیومدی به ما خبر بدی؟دستی به تنهی عصا کشیدم و درحالیکه نگاهم روی عصا بود خطاب به سایمون گفتم:
 اومدم تورو هم با خودم ببرم پیش بقیه ،باید با همهتون حرف بزنم .فکر کنم بدونم مرز چهار سرزمین کجاست؛بنابراین باید هرچه سریعتر آماده بشیم.
فقط باشهای گفت و از جا بلند شد ،کمد رو باز کرد و لباس مشکی رنگی رو بیرون کشید .من نمیتونستم مانع از
بروز احساساتش بشم و ازش بخوام تا لباس مشکی نپوشه .بهسمت در کلبه رفتم و قبل از بیرون رفتن گفتم:
 ظاهرت رو درست کن سایمون .این کارهای تو باعث نمیشه هلن برگرده ،خودت رو قوی کن و مثل من فقط بهانتقام فکر کن.
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منتظر حرفی از جانبش نشدم .در رو پشتسرم بستم و نفسم رو آسوده بیرون فرستادم .فکر میکردم سایمون مقاومت
کنه و نخواد حرفم رو گوش کنه؛ اما اون خیلی راحت با این مسئله کنار اومده بود .کاش هلن زنده بود و به سایمون
نیرو میداد تا اون اینقدر دل شکسته نباشه؛ اما افسوس که...
 تیا ،تو اونجا چیکار میکردی؟ خدای من ،سالمی؟ریتا یهبند داشت حرف میزد و ابراز نگرانی میکرد؛ اما من با لبخند ملیحی از پلهها پایین رفتم و مقابلش ایستادم.
موهاش رو گوجهای بسته بود و با گیرههای تزئینی ،اصالت سلطنتی خودش رو به نمایش گذاشته بود .موهاش از
شدت هیجان مدام از طالیی به نقرهای و بعد دوباره به طالیی تغییر رنگ میداد.
دستم رو روی شونهش گذاشتم و با همون لبخند گفتم:
 الزم بود باهاش حرف بزنم .اون نباید احساساتش رو توی اولویت قرار میداد .همهی ما زخم خوردهایم و برایانتقام اینجا جمع شدیم؛ اگه یکم احساساتی رفتار کنیم ،صددرصد شکست خواهیم خورد.
مثل شوکزدهها فقط سرش رو تکون داد .جولیا که لباس زرشکیرنگ کوتاهی با کت طوسیرنگی که با طرحهای
حاشیهی لباسش ست شده بود به تن داشت ،کنار ریتا ایستاد و پرسید:
 خوب استراحت کردی؟ فکر کنم خیلی خسته بودی.دستم رو از شونهی ریتا برداشتم و سرم رو تکون دادم .بعداز چند لحظه گفتم:
 همه بریم به کلبهی بزرگ .باید همگی بفهمید که چه اتفاقی افتاده و من این مدت کجا بودم .ریتا تو برو رایان روبیا ،جولیا تو هم برو دنبال جیک بگرد .میخوام تا نیم ساعت دیگه همگی توی کلبه باشین ،فکر کنم دیگه وقتش
رسیده از اینجا بریم.
هر دو باشهای گفتن و از من دور شدن .من هم درحالیکه به صدای برخورد شمشیرها و نیزهها به همدیگه گوش
سپرده بودم ،راه کلبه رو در پیش گرفتم.
***
دستم رو تو هم گره زدم و درحالیکه خودم رو کمی به جلو میکشیدم ،خیره به صورت تکتکشون گفتم:
 این همهی ماجرایی بود که اتفاق افتاد .ما باید از اینجا بریم ،حسی بهم میگه مرز چهار سرزمین تو درهی مرگمخفی شده .من مطمئنم ویلیام کسیه که این آشوب بزرگ رو به پا کرده و برای این که بیشترازقبل ،جنگ و
خونریزی ادامه پیدا نکنه ،راه چهار سرزمین رو بسته.
رایمون با اخم و بدبینی نگاهی به بقیه انداخت و بعد به من نگاه کرد و پرسید:
 از کجا مطمئن باشیم که مثل قبل اشتباه نمیکنی؟خونسرد توی چشمهاش زل زدم و لبهای مرطوبم رو از هم فاصله دادم و با جدیت گفتم:
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 من اشتباه نمیکنم شاهزاده رایمون .بهعنوان ملکه این اجازه رو به خودم نمیدم تا اشتباه کنم و جون بقیه رو بهخطر بندازم.
نیشخندی زد و با نیش کالمش که تا عمق قلبم رو به آتیش کشید گفت:
 اما این کار رو کردید؛ حتی اشتباهتون به مرگ فرزندتون ختم شده .باز هم میگید که اشتباهی نکردین؟این رمان در نگاه دانلود آماده شده است.
http://www.negahdl2.ir
دستم روی میز مشت شد و دندونم رو روی هم سابیدم .مطمئن بودم رایمون به این راحتی باهام راه نمیاد و سر به
مخالفت برمیداره .چشمهام لبالب پر از اشک شد .سرم رو بلند کردم و به سقف خیره شدم تا مانع از ریختن اشکهام
بشم .رایمون بدجور نیش میزد .لعنت به من که اون رو با خودم آوردم .اون لعنتی عشق من نبود؛ ولی با حرفهاش
آتیش به جونم میانداخت .دستم رو به چشمهام رسوندم و خیسی که ناشی از اشک بود رو پاک کردم و گفتم:
 رایمون ،بهتره این بازی مسخره رو تموم کنی .من قبلازاینکه به دره بیفتم کامالً گیج و سرگردون بودم ،تصمیماتاشتباهی میگرفتم که در نهایت نتیجهش رو با از دست دادن فرزندم بهدست آوردم .من برگشتم که کمکتون کنم تا
جایگاه و زندگی خوب قبلیتون رو پس بگیرید؛ پس حاال که میخوام جبران اشتباهات کنم ،نیش نزن و خردم نکن.
این بار رو با مالیمت باهات رفتار کردم؛ اما دفعهی بعدی اینطور باهات رفتار نمیکنم .خوب نیست دستت رو بذاری
رو نقطه ضعف من که چهبسا این نقطه ضعف بزرگترین زخم من توی زندگیمه.
رایمون با اخم غلیظی لب باز کرد تا بهم اعتراض کنه که با صدای بلندی که عصبانیت رو چاشنیش کرده بود تشر
زدم:
 تمومش کن رایمون! اگه مشکلی با من و راهی که قراره برم داری ،بهتره از اینجا بری بیرون؛ چون تو با من خوبباشی یا بد ،من فردا اینجا رو با کسانی که قراره در کنارم باشن ترک میکنم و تو هم میتونی تا ابد توی این
صخرهی بزرگ مخفی بشی و مثل ترسوها مواظب باشی تا سیلوانا مکانتون رو پیدا نکنه؛ حاال ساکت شو بذار حرف
بزنم.
رایمون ساکت شد؛ اما مشت پراز حرصش رو روی میز کوبید و نگاهش رو از من گرفت .نفس عمیقی کشیدم تا
آشوب دلم رو آروم کنم و بعد گفتم:
 من مطمئنم اونجا نقطهی آغاز ماجراست .ویلیام چیزی میدونست که توی مدتی که من اونجا بودم ،سعی درمخفی کردنش داشت .از اون گذشته شخصیت ملوری که من شبیهش شده بودم ،حتماً ربطی به ویلیام داره و باید
بفهمیم این ربط چیه .من فردا اینجا رو ترک میکنم .فردا صبح هرکی که خواست با من بیاد ،لوازمش رو آماده کنه؛
چون من دیگه به اینجا برنمیگردم؛ مگر برای انتقام.
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این حرف رو زدم و از پشت میز مستطیلی شکل بزرگ ،بلند شدم و با برداشتن عصای جادویی ،از کلبه بیرون رفتم.
فضای اون کلبه بهقدری خفه و ناآروم بود که بهمحض بیرون رفتن نفس عمیقی کشیدم و به نردهی چوبی تکیه
دادم .نگاهم رو از میخهای آهنی که توی چوبها فرو رفته بودن گرفتم و به دریچهی باالی اردوگاه نگاه کردم.
ابرهای پنبهای شکل آرومآروم حرکت میکردن و جای خودشون رو به ابرهای بعدی میدادن؛ اما این وسط فقط
خورشید بود که یکجا ایستاده بود و از پشت ابرها نور خودش رو به اردوگاه میرسوند.اگه کارل بود بهم افتخار
میکرد؟ یا اینکه من باعث افسوسش میشدم؟ قبول دارم که بعداز مرگش کامالً خودم رو باختم و دنبال تکیهگاه
امنی میگشتم؛ اما حاال فهمیده بودم که اگر خودم روی پاهام نایستم ،شکست میخورم و بقیه آسیب میبینن .چراغ
دلم روشن بود که من دوباره کارل رو میبینم؛ اما کی؟ این رو فقط خدای بزرگ میدونست .تکیهم رو از نردهها
گرفتم و بیتوجه به صدای بچهها که توی کلبه باهم مشاجره میکردن تا تصمیم درستی بگیرن از پلهها پایین رفتم
و مشغول گشت و گذار توی اردوگاه شدم .بااینکه توی حفرهی داخل صخره بود؛ اما فضا اونقدر بزرگ بود که بشه
توش گشت و گذار کرد .آهنگری پشت کلبهها قرار داشت و صدای کوبیدن چکش و آهن نظرم رو جلب کرده بود؛
بنابراین تصمیم گرفتم سری به آهنگری بزنم.
یه آالچیق چوبی ولی در اندازهی بزرگتر پشت کلبهها و چسبیده به دیوارهی صخره ،قرار داشت که دورتادورش
بدون حصار بود و فقط یه سقف چوبی روی پایهها بنا شده بود .عصا رو توی دستم جابهجا کردم و دستی به موهای
خودم کشیدم تا از مرتب بودنشون اطمینان حاصل کنم و بعد وارد آهنگری شدم .مردها هرکدوم مشغول کاری بودن
و پیشبند قهوهایرنگی که به دور تنشون بسته بودن مانع از کثیف شدن پوستشون میشد .همگی بدون استثناء
لباس سفید نازکی از زیر پیشبند پوشیده بودنن که عضالت ورزیدهی بازوهاشون رو به نمایش گذاشته بود .نگاهم
رو از اونها گرفتم و به پیرمردی که موهای سفید مرتبی داشت و حین کار بهم نگاه میکرد چشم دوختم .شمشیر
ناتموم توی دستش رو درون سطل آب فرو برد که صدای بخار شدن آب ،جیز مانند ،همراه با بخار آب ،به هوا بلند
شد .کمرش رو صاف کرد بعد پرسید:
 تو رو تا حاال اینجا ندیدم ،کی هستی؟لبخند اطمینانبخشی زدم و همونطوری که سر جام ایستاده بودم گفتم:
 من دیروز به اردوگاه اومدم ،اسمم تیاراناست.ابرویی باال انداخت و دستی به ریش مرتبش کشید و درحالیکه با انگشتش باالی ابروش رو میخاروند پرسید:
 همونی که ادعا داشتی ملکهای؟با تعجب نگاهش کردم .ادعا داشتم؟ نه ادعا نداشتم؛ ولی واقعا ملکه بودم؛ اما چیزی که اینجا مهمه این بود که این
مرد از کجا میدونست تیارانا کیه؟
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گوشهی لبش باال رفت .دستمال رو از روی میز و از کنار ابزارها برداشت و دستش رو پاک کرد .پیشبندش رو باز
کرد و به دستیار جوونش که کمی دورتر ایستاده بود داد و خطاب به من گفت:
 تعجب نکنین خانوم .همه اینجا یه چیزایی درمورد شما شنیدن و این خیلی عادیه که بشناسیمتون؛ فقط فکرمیکردم کمی جا افتادهتر باشین ،نه اینکه یه دختر بچه باشین که ملکه شده.
اخم ظریفی از این حرفش رو پیشونیم نشست .میخواست پیر باشم؟ خب که چی؟ اگه پیر بودم ملکهی بهتری بودم
یا چون جوونم عرضهی کشورداری ندارم؟ اخم و قیافهی درهم رفتهم باعث شد با تکخندهای ادامه بده:
 البته که منظور من این نبود شما نمیتونید کشورداری کنید؛ ولی وقتی گفتن از گذشته به اینجا اومدین کمیتعجب کردم و فکر کردم شاید سن باالیی داشته باشین.
سرم رو بهزیر انداختم و همونطور که قدم برمیداشتم با انگشت شستم طرحهای برجستهی عصا رو لمس میکردم
و به حرفهای پیرمرد گوش میدادم .با ایستادنش من هم از حرکت ایستادم .پرسید:
 برای چی به آهنگری اومده بودین؟کمی فکر کردم .حس میکردم اگه یه شمشیر ،کمان یا یه خنجر داشتم خیلی عالی میشد؛ بنابراین گفتم:
 میخوام برام یه سالح درست کنین.با شگفتی پرسید:
 سالح؟ وقتی این عصا رو دارین برای چی به سالح نیازمندین؟و بعد به عصای قدرت توی دستم اشاره کرد .عصا رو محکمتر توی دستم نگه داشتم و با چشمهای ریز شده بهش
نگاه کردم .اون چی راجعبه این عصا میدونست که اینطور واکنش نشون داد .افکارم رو به زبون آوردم:
 تو از کجا این عصا رو میشناسی؟ چی راجعبهش میدونی؟دستش رو بهسمتم دراز کرد و پرسید:
 اجازه هست توی دستم بگیرمش؟نگاهی به عصا کردم و بعد به صورت منتظر پیرمرد خیره شدم .چشمهای خاکستری رنگش کامالً آروم بود .سری
تکون دادم و با تردید عصا رو بهدستش دادم .بااحتیاط عصا رو توی دستش نگهداشت و با شگفتی آنالیزش کرد.
کنجکاوی تو جونم ریشه انداخته بود و میخواستم بدونم این عصا چیه که باعث شده این مرد اینقدر شگفتزده
بشه .با انگشتهای زمختش طرحهارو لمس کرد و با شگفتی و هیجان گفت:
 این عالیه .باورم نمیشه که این عصا دست شما باشه .چطور این عصا رو بهدست آوردین؟ اصالً میدونین این عصاچیه و چه قدرتی داره؟
سری به معنی نه تکون دادم که عصا رو به من داد و گفت:
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 فرزندم این عصای قدرت رو من توی کتاب سرزمین واحد دیدم .دقیقاً نمیدونم چه قدرتی داره؛ اما فقط تونستمیک برگ از اون کتاب رو قبل از نابود شدنش بخونم که درمورد قدرتهای زیادش توضیح داده بود .کسی که این
عصا رو بهدست میگیره روح بزرگ و قدرتمندی داره که در کنار این عصا ،به یه فرد شکستناپذیر تبدیل میشه.
چشمهام گرد شد .عصا رو باالتر بردم و بهش نگاه کردم .یعنی اینقدر قدرتمند بود؟
 فقط ...این یه چیزی کم داره .اون نقاشی که من توی کتاب دیدم یه الماس عجیب باالی عصا قرار داشت ،درستاونجا.
و به رأس عصا که فرو رفتگی عجیبی داشت اشاره کرد .عمیقاً توی فکر رفتم .ایکاش اون کتاب رو میخوندم .با
صدای پرتأسفی گفتم:
 کاش من هم میتونستم اون کتاب رو مطالعه کنم؛ ولی افسوس که نسخهی دیگهای از اون وجود نداره. من شنیدم که از کتاب سرزمین واحد چهار جلد وجود داره که هر کدوم توی یک سرزمین نگهداری میشن .فکرکنم توی یکی از اونها نوشتهای درمورد این عصا باشه؛ اگه بتونین سه جلد بعدی رو پیدا کنین؛ شاید بفهمین که
این عصا چیه و چه قدرتی داره.
سری تکون دادم؛ پس حتماً باید میرفتم و سه سرزمین دیگه رو میدیدم .کتابها و اون چیزی که پیرمرد میگفت
توی عصا قرار داشت و االن نیست رو پیدا میکنم و میفهمم واقعیت ماجرا چیه .پیرمرد بهم گفت یه خنجر برام
درست میکنه و من تأکید کردم تا فردا اون خنجر آماده بشه و بعد ازش دور شدم.
***
تقهای به در کلبه خورد و نگاهم رو از زمین برداشتم ،از روی تخت بلند شدم و گفتم:
 بیا تو.در باز شد و ریتا اول سرش رو آورد تو ،با نیش باز نگاهی به من انداخت و گفت:
 وقت غذاست؛ باید از االن غذا بخوریم تا فردا گرسنه نشیم.و بعد در رو کامال باز کرد و اومد توی اتاق .در رو با دستش نگه داشت و به شخصی که بیرون بود و من نمیدیدمش
گفت:
 بیاین تو و غذا رو بذارین روی میز.دو مرد با لباسهای مشکی که مشخص بود از سربازها هستن؛ با سینی بزرگی که محتوای داخلش شامل غذا و میوه
و نوشیدنی بود ،اومدن توی اتاق و بهسمت میز رفتن .کنار رفتم و با تعجب به اون دوتا نگاه کردم که سینی بزرگ
رو روی میز گذاشتن و کمرشون رو صاف کردن .یکی که جوونتر بود و تهریش کمی روی صورتش داشت دستی به
صورتش کشید و با ناله پرسید:
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 بانو ریتا با ما کاری ندارین؟ ما باید لوازممون رو جمع کنیم؛ اما شما این اجازه رو به ما نمیدین.ریتا چشمغرهای به اون پسر رفت که بیچاره با ناچاری به من خیره شد .ریتا دستش رو روی کمرش گذاشت و گفت:
 واقعاً که .من شاهزادهی سرزمینتون هستم ،اونوقت تو با من اینطوری حرف میزنی؟ خوبه به داداشم بگم تنبیهتکنه؟ هان؟
چهرهی پسر توی هم رفت و خواست حرفی بزنه که لبخندی زدم و با لحن آرومی گفتم:
 میتونین برین ،اینجا بهتون نیازی نداریم.هر دو تعظیمی کردن و بهسرعت از کلبه بیرون رفتن .ریتا شروع به غر زدن کرد؛ اما با خنده بهش نزدیک شدم و
بازوش رو گرفتم:
 چه خبرته ریتا؟ چرا اون بیچارهها رو اذیت میکنی؟ میبینی که کار دارن .راستی جولیا کجاست؟با نارضیاتی درحالیکه هنوز نگاهش خیرهی در بود گفت:
 آخه نمیدونی که چقدر تنبلن ،از صبح فقط آب آوردن ،به اسبهامون غذا دادن و تیمارشون کردن ،بعد غذا روبرای ما تا کلبه آوردن ،بعد میگن خسته شدیم .واقعاً که.
چشمهام گرد شد و زدم روی شونهش و پرسیدم:
 دیگه میخواستی چیکار کنن؟ اونا که همهی کارایی که گفتی رو انجام دادن.به صورت نمایشی سرش رو خاروند و با لبخند مسخرهای گفت:
راست میگیا.جا خوردم و با صورت بیحسی نگاهش کردم .دختره پاک خل بود .چند دقیقهای اونطوری نگاهش کردم و بعد
پرسیدم:
 نگفتی جولیا کجاست .چرا اون رو با خودت نیاوردی؟شونهای باال انداخت و همونطور که با ذوق به غذاهای توی سینی نگاه میکرد گفت:
گفت ترجیح میده با برادرش غذا بخوره و با من نیومد.و بعد پشت میز نشست و به غذای خوشرنگ و بویی که عطرش توی کلبه پیچیده بود ناخنک زد .من هم پشت میز
نشستم و نگاه متعجبی به غذا انداختم ،گفتم:
این همه غذا واسهی ما دوتا زیاد نیست؟انگوری رو برداشت و همونطور که مشغول جدا کردنشون بود گفت:
 نه بابا ،فردا میخوایم کلی راه بریم .بعدازمدتها برامون غذای درست و حسابی درست کردن ،پس تا میتونیبخور.
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من هم مثل خودش انگوری برداشتم و پرسیدم:
 مگه فردا چه خبره؟ حاال کمتر بخور دل درد میگیری ،همهش مال خودته.ابرویی باال انداخت و نچی گفت ،درحالیکه دهنش پر از انگور بود گفت:
 فردا قراره ما هم با تو بیایم.با قیافهی درهم نگاهش کردم و تشر زدم:
 ریتا اول بخور ،بعد حرف بزن.تندتند انگورها رو جوید و با چشمهایی که گشاد شده بود همهشون رو بلعید ،سرفهای کرد و بعدازاینکه آروم شد گفت:
 رایمون به همه گفته لوازمشون رو جمع کنن تا ما هم فردا بتونیم باهات بیایم .خیلی طول کشید تا راضی بشه؛ اماوقتی فهمید این تنها راه نجاتمونه قبول کرد تا همگی باهم بریم.
آهانی گفتم و مشغول غذا خوردن شدم ،ریتا هم گـهگاهی به میوهها و غذاهای توی سینی ناخنک میزد و غذای
خودش رو میخورد .غذا که تموم شد لیوانی آب برای خودم ریختم و بعداز خوردنش از پشت میز بلند شدم ،مشغول
راه رفتن شدم تا غذا هضم بشه .ریتا همچنان مشغول خوردن بود و بعداز دقایق طوالنی از پشت میز بلند شد ،خودش
رو روی تخت پرت کرد و گفت:
 آخیش ،خیلی خوشمزه بود .بعداز مدتها مخفی شدن و سختی کشیدن ،این غذای لذیذ خیلی خوب بود.سری از تأسف براش تکون دادم و پرسیدم:
ریتا؟صدای هومی از خودش در آورد و با انگشتش مشغول بازی کردن با موهاش شد .ادامه دادم:
 نمیدونی کیفی که من با خودم از قصر خورشید آورده بودم کجاست؟ توش وسایلی دارم که بهشون احتیاج دارم. چرا ،میدونم ،پیش رایمونه .باید االن توی کلبهی رایمون باشه.ابروهام خواهناخواه باال پریدن و آهانی گفتم ،دستهام رو به هم پیچیدم و همونطور که توی فضای کم کلبه به
اینسمت و اونسمت میرفتم .اگه اون کیف دست رایمون بود؛ پس حتماً محتویات کتابی رو که من با خودم از
کتابخونه آورده بودم هم خونده بود .اون نباید کتاب رو میخوند .خیلی دوست داشتم بدونم آیا چیز دیگهای هم توی
ال
صفحاتی که قبالً سفید بودن نوشته شده یا نه .اگه نوشته شده باشه حتماً رایمون اون رو خونده .لعنتی عوضی .اص ً
چرا باید کیفم توی دست اون باشه؟ چرا دست هلن یا ریتا نیفتاده؟ آه خدای من .برای چی من باید مدام با اون روبهرو
بشم آخه؟ لپم رو باد کردم و چشمهای ریزم رو به دیوارهی کلبه دوختم و عمیقاً به فکر رفتم .اون کتاب ،پری دریایی
کوچیکی که توی قلمرو سلطنتیم دیده بودم ،پری روح و ...نگاهم کشیده شد سمت عصای قدرت که به دیوار تکیه
داده بودم .همهی اینها میخواستن یه چیزی رو به من بفهمونن؛ اما چی؟ من باید از چی سر در میآوردم؟ حس
110

ر

الهه یخی
WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

عجیبی بهم میگفت که همهچیز اونطوری نیست که من فکر میکنم ،حس میکنم یکی پشت این ماجراست .مشتم
رو چندبار بهصورت عمودی به کف دستم زدم و پوف کالفهای کشیدم؛ باید میرفتم سراغ اون کتاب تا شاید سرنخی
پیدا کنم ،آره باید همین کار رو میکردم .پا تند کردم و عصا رو از جای خودش برداشتم ،کوتاه گفتم:
 میرم به دیدن رایمون.بیتوجه به سوالهای ریتا در کلبه رو باز کردم و خودم رو وارد فضای باز اردوگاه کردم .برخالف صبح ،همهی سربازها
مشغول جمع کردن لوازمهاشون بودن و این یعنی همهشون قراره بیان .جلوی دامن لباسم رو گرفتم و کمی باال
آوردمش تا زیر پاهام گیر نکنه و تندتند از پلههای کلبهی بزرگ رایمون باال رفتم ،بدون اینکه در بزنم یا اعالم حضور
کنم در رو باز کردم رفتم تو ،بدون اینکه نگاهم به اینور و اونور بچرخه ،مستقیم روی رایمون که پشت میز بزرگ
نشسته بود و کتاب مد نظرم که مقابلش بود ،ثابت موند .چشمش روی من ثابت مونده بود؛ اما من با حرص آشکاری
گفتم:
 فکر میکنم اون کتاب متعلق به منه .کسی که بزرگت کرده ،بهت یاد نداده تو وسایل بقیه فضولی نکنی جنابرایمون؟
خشم توی چشمهاش بیداد میکرد؛ اما من آرومآروم بهسمتش رفتم و درهمونحال با لحن قبلی گفتم:
 این لوازم متعلق به منه و تو حق نداشتی توش سرک بکشی .هیچکس حق نداره تو وسایل کسی سرک بکشه؛ چهبسا اون شخص من باشم که ملکهم.
دستم رو روی کتاب گذاشتم .دستش الی صفحهای از کتاب که درحال مطالعه کردنش بود ،قرار داشت .کتاب رو
بهسمت خودم کشیدم که محکم نگهش داشت و با پوزخند چشمای مشکی و بیرحمش رو بهم دوخت.
 تو برای خودت ملکهای .فعالً که نه سرزمینی داری ،نه مردمی و نه قصری که توش حکومت کنی و ملکه باشی.دندون دندونهام رو روی هم فشردم و پرسیدم:
 از اذیت و آزار من چه لذتی میبری که همیشه اشتباهاتم رو یادآوری میکنی؟ رایمون برای بار آخر میگم تا برایهمیشه این مسخره بازی رو تموم کنی .من باهات سر جنگ ندارم ،من فقط میخوام سرزمینم رو برگردونم و همسرم
رو دوباره ببینم.
نگاهش رو از من گرفت ،خیره به جلد کتاب گفت:
قبل از رفتنت ادعا داشتی که من همسرتم ،حاال داری میگی دنبال همسرتی؟ کدوم حرفت رو باور کنم تیارانا؟سوت ،کیف و لباسهام روی میز پخش بودن و مشخص بود تازه رفته سراغ وسایل من .آرومتر ادامه داد:
 من نمیتونم بهت اعتماد کنم ،تو غیر قابل اطمینانی.111
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چشمغرهای رفتم و دو دستی کتاب رو گرفتم و بهسمت خودم کشیدمش که چون دستش الی کتاب بود ،چند ورق
از توش کنده شد و توی دستش موند.
با چشمهای گشاد شده ورقههای پاره رو نگاه کردم و با حرص عوضی نثار رایمون کردم ،دستم رو بهسمت ورقهها
دراز کردم؛ اما قبلازاینکه دستم ورقهها رو لمس کنه ،مقابل چشمهای متعجب من و رایمون ،ورقهها پودر شد و روی
میز ریخت.
عصبی و کالفه جیغی کشیدم و گفتم:
 لعنتی چی از جونم میخوای؟ دست از سرم بردار؛ اصالً کی بهت گفت بری سر وسایل من؟کف دستش رو روی میز کوبید و از پشت میز بلند شد ،درحالیکه همچنان پشت میز بود ،بهسمت من خم شد و با
اخم ذاتی خودش گفت:
ال
بهتره زیاد داد و فریاد نکنی؛ چون من خیلی راحت میتونم به لوازمت سرک بکشم .من به تو اعتماد ندارم؛ اص ًکی باورش میشه که یه نفر از گذشته به آینده بیاد؟ هان؟ تو نه تنها ادعا داری که تونستی این کار رو انجام بدی؛
بلکه جون سفت و سختی داری که با افتادنت توی درهی مرگِ عمیق ،از دستش ندادی .صادقانه بگم تو در نظر من
کامالً غیر قابل اعتمادی.
صورتم از خشم سرخ شده بود .دستم رو روی میز گذاشتم و بهش تکیه دادم .از اینکه فکر کرده بودم رایمون ،کارل
منه ،سخت پشیمون شدم .اون هیچ شباهتی به کارل عزیزم نداشت؛ البته به جز ظاهرش ،باطنش کامالً زمین تا
آسمون با کارل فرق داشت .پوزخندی زدم و با نفرتی که داشت توی وجودم ریشه میبست گفتم:
 ببین رایمون ،من واقعاً برای خودم متأسفم که احساسم به عقلم غلبه کرد و تو رو از اون قصر نجات دادم؛ اما حاالفکر میکنم میبینم که تو واقعاً کوری.
دندونهاش رو هم سایید و گفت:
 مواظب حرف زدنت باش .فکر کنم خودت هم فهمیدی که من رابـ ـطهی خوبی باهات ندارم ،پس روی تکتککلماتت تمرکز کن و بعد به زبون بیار.
کتاب رو که روی میز بود باز کردم و با دستم صفحات پاره شده رو نشونش دادم.
 ببین رایمون صفحههای این کتاب همهشون نوشته ندارن؛ بلکه چند صفحهی ابتدائیش فقط نوشته شده ،همهینوشتهها هم متعلق به زندگی منه؛ اما صفحههایی که پاره شدن مثل پودر دود شدن و رفتن هوا؛ باید متوجه باشی
که این یه مسئلهی عادی نیست و اون اتفاق اصالً یه آتیش گرفتن ساده نبود .اون صفحهها توسط تو آتیش نگرفتن
چون اصالً آتیشی در کار نبود .جلوی چشمهای من و تو اون صفحهها پودر شدن میفهمی؟ پودر! حاال باید بهم بگی
تو اون صفحهها چی نوشته شده بود.
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با اینکه هنوز اخم داشت دستش رو باال آورد و به جای خالی صفحات توی دستش خیره شد و بعد گفت:
 نتونستم بخونمشون .وقتی اومدی تو من تازه به اون صفحهها رسیده بودم .اگه اجازه میدادی بخونمشون ایناتفاق نمیافتاد.
ناباور سرم رو تکون دادم ،خندهی مسخرهای کردم و گفتم:
 واقعاً که رایمون .تو رفتی سر لوازم شخصی من و این اصالً خوب نیست .حالم ازت به هم میخوره ،میفهمی؟ یااون غرور لعنتی و بت سنگیت این حس من رو قبول نمیکنه؟
چشمغرهای بهش رفتم و کتاب رو از روی میز برداشتم .کیفم رو که کج و کوله روی میز افتاده بود رو چنگ زدم و
با حرصی آشکار ،تندتند لباسهام رو مچاله شده توی کیف پرت کردم و کتاب رو توی کیف گذاشته ،درش رو قفل
کردم .کیف رو برداشتم و گفتم:
 روزی از این رفتارت پشیمون میشی و اون روز خیلی دیر نیست.از کلبه بیرون رفتم و سعی کردم با کشیدن نفسهای عمیق خودم رو آروم کنم؛ اما نمیشد ،من نمیتونستم به خودم
مسلط باشم .لعنت به رایمون که اینقدر عوضیه ،حالم ازش بهم میخوره .کاش میتونستم تا سر حد مرگ کتکش
بزنم تا زخم زبونهایی که به من میزد جبران بشه .آخه لعنتی تو چرا رفتی سر لوازم من؟
پوفی کشیدم و زیر لب چند بار لعنتی گفتم و با حرص وارد کلبهی خودم و ریتا شدم و در رو محکم بستم که باعث
شد ریتا از خواب بپره .بیتوجه به قیافهی متعجبش کیف رو روی میز گرد پرت کردم و بدون اینکه روی صندلی
بشینم ،خم شدم و کتاب رو از توی کیف برداشتم.
تندتند صفحات رو ورق زدم و به تنها جملهای که بعد از صفحات پاره شده ،روی صفحهی دیگهای نوشته شد بود
خیره موندم.
«تیارانا نمیداند که هیچچیز مطابق میلش پیش نخواهد رفت و همهی ماجراها برای رسیدن به اصل او ،اتفاق افتاده
است».
کالفه و عصبی دستی به پارگی ورقهها کشیدم و ناسزایی نثار رایمون کردم .رفتارش واقعاً خارج از ظرفیت اعصاب
من شده بود .خیلی دلم میخواست با نیروهام ،اون رو سرجای خودش بشونم؛ اما از طرفی دوست نداشتم با زور
همراهم باشه .اون باید خودش به من باور پیدا کنه و با اطمینان کارها رو به من بسپره .هر دو دستم رو باال آوردم و
روی صورتم کشیدم ،بعد بدون اینکه از روی صورتم بردارمشون ،زیر چشمی به صفحهی قبلی نگاه کردم .همون
صفحاتی بودن که توی کتابخونه خونده بودم .یعنی هرچی که تو این مدت نوشته شده بود ،توسط یه اتفاق عجیب
نابود شد و روی زمین ریخت .پوفی کشیدم و دستم رو روی لبهی میز گذاشتم و انگشتهام رو با حرص و ریتمدار
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روی میز زدم .یعنی چی تو اون صفحهها نوشته شده بود؟ خدایا چرا همهی اتفاقات و مشکالت پشتسر هم روی
سرم آوار میشن؟ از پشت میز بلند شدم و مغموم و کالفه زیر لب گفتم:
 آه خدایا ...خدایا ...چرا این اتفاقات مسخره تموم نمیشن؟دست ظریف ریتا که روی شونهم نشست ،من رو از اعماق افکار مشوش و نابسامانم بیرون کشید .ایستادم و با ابروهای
درهمی که ناراحتیم رو نشون میداد نگاهش کردم .با لبخند ملیحی پرسید:
 چرا اینطور کالفهای؟ ما موفق میشیم تیارانا .مطمئنم که تو قدرت کافی رو برای شکست دادن سیلوانا داری.سری به طرفین تکون دادم و درجوابش کفتم:
 نه مسئله این نیست .من گیج و سرگردونم؛ چون حس میکنم یکی پشت همهی ماجراهاییه که اتفاق افتاده.سکوت کرد و ابرویی به باال انداخت ،بعداز دقیقههای طوالنی پرسید:
 من متوجه منظورت نمیشم .داری از چی حرف میزنی؟ چیزی میدونی که داری این حرفهارو میزنی؟آرهای گفتم و همزمان سرم رو تکون دادم ،مچ دستش رو گرفتم و همونطور که بهسمت میز میرفتم و ریتا رو
بهدنبال خودم میکشیدم گفتم:
 بیا این رو ببین.دستش رو رها کردم و پشت میز نشستم ،اونم هم روبهروی من روی صندلی چوبی گرد مانند نشست .کتاب رو
بهسمتش ،روی میز سُر دادم و با سر بهش اشاره کردم .دستم رو روی میز قفل کردم و گفتم:
 یه نگاه به این کتاب بنداز .توی این کتاب اتفاقهایی که برای من رخ داده رو نوشتن؛ اما کی نوشته؟ تازه چیزیدرمورد آینده توش ننوشتن و فقط اتفاقاتی رو که رخ داده ،نوشته شده .امروز رایمون برحسب اتفاق چند صفحه رو
پاره کرد و صفحهها به طرز غیرقابل قبولی پودر شد و روی میز ریخت .این یعنی نویسندهی این کتاب نمیخواد
کسی بهجز من اولین خوانندهی متن کتاب باشه .به جملهی آخر توی این صفحه دقت کن.
انگشت اشارهم رو روی صفحهی آخر و تنها جمله گذاشتم و بعدازاینکه برداشتمش ادامه دادم:
 من حس میکنم یکی پشت این قضایاست ،یکی که داره همهی ما رو بازی میده.سرش رو باال گرفت و نگاهش رو بهزور از اون جمله برداشت ،اخم بین ابروهاش نشون میداد که اون هم گیج شده.
لبش رو با زبونش خیس کرد و پرسید:
 آخه مگه ممکنه؟ کی این همه قدرت داره که بتونه ما رو بازی بده؟ تازه اگه حرفهایی که میزنی راست باشه بایدبه بقیه درموردش بگیم.
با استرس لبم رو جویدم .سر در نمیآوردم .معماپشتمعما توی ذهنم شکل میگرفت و من جوابی واسش نداشتم.
نگاهم بدون هدفی روی اجسام اطرافم میگشت؛ ولی ذهنم سخت مشغول بود .اون عصا ،نگهبان روح ،این کتاب،
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همه میخواستن بهم بگن یکی پشت قضایاست و من باید میفهمیدم چرا داره بازیمون میده؛ شاید یه دشمن جدید
بود که باید شکستش میدادم؛ اما نه؛ اگه دشمن بود ،هیچوقت عصایی به اون قدرتمندی رو به من نمیداد .طبق
گفتههای آهنگر اون عصا دارای قدرتهای خاصی بود که من ازشون اطالعی نداشتم .خسته و کالفه از
کشمکشهای ذهنیم بهسمت تخت رفتم؛ ولی نرسیده به تخت چشمم روی جسم سفید معلق توی هوا خشک شد.
اون پری نگهبان بود ،همونی که من رو از درهی مرگ نجات داد و باعث شد حافظهم رو بهدست بیارم .با لبخندی
عمیق و گشادهرویی بهسمتش رفتم و خیره بهصورت محوش گفتم:
 خوشحالم که اومدی ،واقعاً ذهنم درگیر بود و به کمکت نیاز داشتم.سرش رو به نشونهی احترام برام خم کرد و صدای نرم و گوشنوازش توی کلبه پیچید.
 درود بانو تیارانا .خوشحالم که برای بار دوم شما رو مالقات میکنم.حرفش که تموم شد نگاهم به تندی روی ریتا چرخید تا واکنش اون رو ببینم؛ ولی ریتا بدون هیچ حرکتی همونجا
روی صندلی نشسته بود و حتی سرش رو کج نکرده بود تا ببینه من دارم با کی حرف میزنم .از این واکنشش
جاخوردم؛ اصوالً ریتا آدم کنجکاو و هیجانی بود؛ اما حاال کامالً سکوت کرده بود و انگار هیچ چیزی نمیشنید .نگاه
خیرهم روی اون ثابت مونده بود؛ اما گوشم صدای نگهبان رو میشنید.
 نگران نباشید ،زمان رو برای چند دقیقه متوقف کردم تا بتونم با شما حرف برنم ،کسی نباید متوجه بشه ما باهمحرف میزنیم.
نگاهم رو با مکث از ریتا گرفتم و به اون دوختم .موهاش مدام پیچ و تاب میخوردن و نگاهم رو از صورتش پرت
میکردن.
 خب چی باعث شده من تورو دوباره مالقات کنم؟کمی خودش رو بهسمتم کشید و سرش رو خم کرد .من روی زمین بودم و اون روی هوا ،همین باعث شد صورتهامون
مقابل هم بایسته .چشمهاش روی صورتم چرخید و گفت:
 بهزودی عالیجناب کارل رو مالقات میکنید.قلبم ،قلبم برای لحظهای ایستاد و اشک توی چشمهای ناباورم حلقه زد .من دوباره میتونستم کارل رو ببینم و توی
آغوشش گم بشم؟ یعنی خدا دوباره به من فرصت در کنارش بودن رو داده بود؟ لبخند هولی زدم و با اشتیاق گفتم:
کی؟ کی میبینمش؟ اینجاست؟ من میخوام زودتر ببینمش .مدت زیادیه که ندیدمش و عمیقاً دلتنگش شدم.خندهی تو گلویی کرد ،چشمهاش حین خندیدن جمع میشد و گوشهی چشماش چند خط نازک میافتاد .توجهی به
خندهش که بهخاطر هول شدن من بود نکردم .من االن تنها چیزی که میخواستم این بود که کارل رو دوباره ببینم،
همین برای من کافی بود .بیتوجه به سؤال من و خندهی چند لحظه پیشش گفت:
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 بهتره موقع ورود به درهی مرگ از طریق عصای قدرت دروازهای رو به اونجا باز کنید تا زودتر نقل مکان کنید.سؤال زیادی درمورد عصای قدرت داشتم؛ اما االن میخواستم درمورد کارل بهم بگه .اون حتماً میدونست جای کارل
کجاست و چیکار میکنه؛ ولی نمیگفت و قضیه رو میپیچوند .لب باز کردم و گفتم:
کارل...بین حرفم پرید ،با جدیت فقط گفت:
 مدت زمان دیدارتون کوتاه خواهد بود و شاید آخرین دیدارتون باشه.و در کثری از ثانیه ،بدون اینکه من بتونم کوچکترین واکنشی نشون بدم غیب شد .چند لحظهای رو اونجا موندم و
بدون پلک زدن به جای خالیش خیره شده بودم .اون گفت مدت زمان دیدارمون کوتاهه و شاید آخرین دیدارمون
باشه .یعنی اتفاقی قرار بود بیفته؟ خدایا...
 تیارانا؟ اونجا چیکار میکنی؟ من فکر کردم روی تخت خوابیدی.هیچ حرفی نزدم و فقط سرم رو به نشونهی نه تکون دادم؛ حتی برنگشتم تا صورتش رو ببینم .درسته که سعی داشتم
خودم رو احساسی جلوه ندم و جلوی بروز احساساتم رو بگیرم؛ اما خودم رو نمیتونستم گول بزنم .کارل تموم من بود؛
انگار جزئی جدانشدنی از وجودم بود که با از دست دادنش فرو ریخته بودم و حاال که امید داشتم دوباره میبینمش،
هیجاناتم خودش رو بروز داده بود .اشکی رو که بهخاطر ذوق زیاد توی چشمم حلقه زده بود رو با پشت دستم پاک
کردم ،نیم نگاهی به ریتا کردم که با چشمهای گرد و متعجبش نگاهم میکرد ،لبخندی زدم و گفتم:
 لوازمت رو جمع کردی؟ ما داریم از اینجا میریم پس حتماً لوازم مورد نیازت رو بردار.بیخیال واکنش من شد و کتاب رو که توی دستش نگه داشته بود روی میز گذاشت ،نگاهم همراه کتاب ،روی میز
سر خورد .آروم گفت:
 توی این ،همهی اتفاقها نوشته شده .من دقیقاً نمیدونم داره چه اتفاقی میفته؛ اما من هم مثل تو حس میکنمیکی پشت این داستانهاست.
دستم رو توی هوا تکون دادم .نمیخواستم ریتا زیاد به این موضوع مشکوک بشه .با لبخند ساختگی گفتم:
 مهم نیست ولش کن؛ شاید بعداً راز این کتاب رو فهمیدم.و همزمان کتاب رو از روی میز برداشتم و به جلد عجیبش خیره شدم .من باالخره میفهمم کی پشت همهی
قضایاست.
***
دانای کل
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سیلوانا انگشتهای کشیدهش رو که تو حصار دستکشهای چرمیش محفوظ مونده بود رو تو هوا حرکت داد تا راه
ارتباطی با جاسوسش رو برقرار کنه .موجی از دود سیاهرنگ غلیظی اتاقک کوچیک و مخفی سیلوانا رو دربرگرفت؛ اما
اون بیتوجه به اینکه جایی رو نمیبینه ،به میز مستطیلی شکل پشتسرش تکیه داد و منتظر موند تا ارتباطش برقرار
بشه .چند لحظه طول کشید تا ارتباطش با جاسوس مخفیش برقرار بشه و در تمام این مدت با کالفگی دستش رو
روی میز میزد و با چشمهایی که آمادهی دریدن بود به مرکز دود نگاه میکرد .بهمحض اینکه چهرهی خونسرد مرد
رو داخل دود دید ،با عصبانیت فریاد زد:
 تا االن کدوم گوری بودی که گزارش نمیدادی؟ مطمئن باش تنبیه سختی میشی.چشمهای پسرک درخشید و رنگ قرمزی جای رنگ اصلی چشمهاش رو گرفت .پسر نمیدونست چیکار میکنه و
چی میگه ،همهی ذهنش به وسیلهی طلسمی که سیلوانا قبالً به خوردش داده بود مسموم شده بود .از تمامی اتفاقات
موبهمو گزارشی تحویل سیلوانا داد و سیلوانا با لبخندی پیروزمندانه به حرفهای جاسوسش گوش سپرده بود .لبخند
عریض و مرموزی که بدجنسی ذاتی سیلوانا رو به نمایش گذاشته بود روی لبهاش نقش بست .دستش رو به معنی
مرخصی تکون داد و کوتاه گفت:
 دوباره باید گزارش بدی؛ حاال میتونی بری.چشمهای پسر دوباره درخشید و رنگ مشکی جای سرخی داخل چشمهاش رو گرفت؛ اما قبل از اینکه پسر بتونه
چهرهی سیلوانا رو ببینه تماس قطع شد و سیلوانا خندهی شیطانی کرد .صدای قهقهههای بلندش اونقدر مرموز بودند
که دیوارههای اتاقک هم از ترس به لرزه در اومده بودن .ایستاد و با مرموزی گوی جادوش رو نگاه کرد .آرومآروم
میز رو دور زد و با لـ*ـذت به صدای برخورد پاشنهی کفش مشکی رنگش گوش سپرد .پارچهی بنفش نرمی رو که
کنار گوی بود رو برداشت و اون رو روی گوی کشید و از اتاق بیرون رفت .عصای بلندش رو که جفت عصای قدرت
ارواح تاراگاسیلوس بود رو با دقت وارسی کرد و نیشخندی زد .در تمام مدتی که راهروی طوالنی و کمعرضی رو که
بدون سکنه بود ،طی میکرد به عاقبت شوم تیارانا فکر میکرد .نیشخند گوشهی لبش به همهچیز دهنکجی میکرد.
با قدمهای بلندش همه رو محکوم به اطاعت میکرد و وعدهای که به سربازان قصر خورشید داده بود ،اونها رو
محکوم به اطاعت از خودش کرده بود .با این کارش سربازها رو در دام حریص بودنشون انداخته بود .از حرکت ایستاد
به سربازی که ساختهی دست خودش بود با دقت خیره شد .غول تاریکی در مقابل سیلوانا زانو زد و گفت:
 درود بر تنها قدرتمند این دنیا .آالریس فرار کرده و تمام نیروها دنبالش هستن .به زودی جنازهش رو تحویلتونمیدیم بانو.
سیلوانا سری تکون داد و گفت:
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 مهم نیست  .کار اون رو جاسوسمون تموم میکنه ،االن سربازها رو جمع کن؛ باید راه ورودی به دروازهی چهارسرزمین رو پیدا کنی.
غول تاریکی چشمی گفت و در کسری از ثانیه غیب شد .سیلوانا مغرورانه روی صندلی سلطنتی که با پارچهی اعالی
سرخی مزین شده بود و سنگهای قیمتی اون رو جال داده بود نشست ،پارویپا انداخت و دستی به عصای خودش
کشید ،آروم زمزمه کرد:
 به زودی عصای قدرت رو به دست میارم .حاال که تیارانا اون رو لمس کرده ،اون عصا به قدرت بینهایت خودشرسیده .اون بچه لیاقت نداره عصا رو توی دستش نگه داره .طفلک خبر نداره به زودی قراره از جایی که فکرش رو
هم نمیکنه صدمه ببینه.
و دوباره خندههای مغرورانهش قصر رو لرزوند .هیچکس نمیدونست که سیلوانا به خاطر مرگ همسرش تصمیم به
انتقام نگرفته ،اون میخواست صاحب عصای قدرت باشه ،عصایی که نسلبهنسل از گذشتگان تیارانا به اون رسیده
بود و حاال ،حامل قدرت زیادی بود که میتونست دنیا رو نابود کنه؛ اما چیزی که موضوع رو خطرناک میکرد وجود
عصا نبود؛ بلکه وجود رایمون در کنار تیارانا بود ،جاسوسی که سیلوانا خیلی ماهرانه تونسته بود توی گروه قرار بده
کسی نبود جز رایمون.
***
تیارانا
کیفم رو که حاوی محتویات دو کیف قبلی بود رو برداشتم و روی دوشم انداختم ،نگاه مصممی به همهی دوستانم
انداختم و گفتم:
 اگه االن با من بیاین ،دیگه راه برگشتی ندارین .مطمئنین که میخواین بیاین؟ خودم هم نمیدونم پایان راهی کهدارم میرم چیه ،بنابراین نمیخوام کسی بهزور یا اجبار همراهم بیاد.
جیک دستش رو دور شونهی جولیا انداخت و سرش رو با اطمینان تکون داد و گفت:
 من و جولیا همراهتون میایم .هدف ما یکیه پس اجباری در کاری نیست.جولیا سرش رو به نشونهی حمایت از برادرش تکون داد و لبخند گرمی روی صورتش نشوند که منم متقابالً لبخندی
زدم .نگاهم روی ریتا چرخید که اون هم تحت تأثیر جو جدی همه قرار گرفته بود .آروم چشمهاش رو باز و بسته کرد
و درحالیکه بند کیف روی شونهش رو محکم میگرفت گفت:
 من و تو به هم قول دادیم که سیلوانا رو شکست بدیم ،پس دلیلی نداره من همراهت نیام.لبخندم عمیق شد .رایان هم سرش رو تکون داد و بعد از ریتا گفت:
من هم توی تصمیمم جدی هستم ،باهات میام.118
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سری براش تکون دادم و بهسمت اون دوتا چرخیدم.
رایمون با جدیت نگاهم میکرد و معلوم نبود چی پشت اون چشمهای مرموزش مخفی شده؛ ولی سایمون با سری
که به زیر انداخته بود ،همچنان روی صندلیش نشسته بود و عمیقاً توی فکر بود .نگاه بقیه هم روی اون دوتا چرخید.
ریتا کمی خودش رو جلو کشید و لب به اعتراض باز کرد که بدون اینکه حرفی بزنم دستم رو به معنی سکوت باال
گرفتم .نگاه سرزنشگرش رو بهم دوخت؛ اما لب زدم:
 بذار خودشون تصمیم بگیرن.سرش رو پایین انداخت .سایمون با ما میاومد؛ چون فکرش درگیر گرفتن انتقام بود؛ یعنی من این فکر رو تو سرش
انداخته بودم؛ اما در مورد رایمون زیاد مطمئن نبودم .افکارم زیاد طول نکشید چون سایمون تن خستهش رو که اون
رو شبیه به یک مردهی متحرک کرده بود رو از روی صندلی بلند کرد و با برداشتن شمشیرش که قبضهی مشکیرنگی
با نوارهای مورب نقرهای داشت گفت:
 من هم باهاتون میام .نمیتونم بذارم خون هلن پایمال بشه؛ باید کسایی که مقصرن تاوان پس بدن.برق چشمهاش ،برق چشمهاش که روی صورتم نشسته بود دلم رو لرزوند .کمرش رو صاف کرد و از پشت میز کنار
رفت .رایمون هم سری تکون داد و خیلی کوتاه با لحن خشکی گفت:
 منم باهاتون میام؛ حداقل باید یکی کنارتون باشه که نذاره مشکالت بیخ پیدا کنن.پوزخندی زدم .ببین کی داره از ایجاد مشکل حرف میزنه ،کسی که کتابم رو پاره کرد و اجازه نداد بفهمم توش چی
نوشته شده .بیتوجه بهش بهسمت در رفتم و بازش کردم .سربازها همگی توی چند صف طوالنی ایستاده بودن و
نگاه همهشون به در کلبه بود .با دیدن من تعظیمی کردن و با صدای بلندی «درود» گفتن .سرم رو براشون تکون
دادم ،آروم پلهها رو پایین رفتم و اونها هم یکییکی پشتسرم از کلبه بیرون اومدن .به زمین که رسیدم نگاهی به
چهرهی مصممشون انداختم و عصا رو به زمین تکیه دادم ،قبلازاینکه از عصا درخواست کنم دروازهای برای انتقال
برام باز کنه ،آهنگر با لبخندی بهم نزدیک شد و سرش رو برام خم کرد .کیف کرمیرنگ بزرگش که پشتش بود رو
روی زمین گذاشت و بعد از گشتن توی لوازمش ،خنجر کوچیکی رو از کیفش بیرون کشید و مقابل من گرفت ،با
لبخندی گفت:
 بفرمایین بانو .این هم سالحی که از من خواسته بودن.لبخندی به نشونهی قدردانی زدم و ازش تشکر کردم ،خنجر رو برداشتم .دستهی سیاهی با کندهکاری زیبایی داشت
و غالفش هم مثل دسته ،کندهکاری شده بود و سنگ زینتی درخشانی روش نصب شده بود .خنجر رو از غالفش
بیرون کشیدم و به تیزی لبهش خیره شدم .راضی از کار آهنگر لبخند رضایتبخشی زدم و اون رو توی کمربند پهن
سفیدحریری که دور کمرم بسته بودم گذاشتم .سر عصا رو بهسمت محوطهی بازی گرفتم و گفتم:
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 دروازهی انتقالی به درهی مرگ ،برام باز کن.جرقهی سفیدی مثل رعد و برق از عصا بیرون رفت و بهسمت محوطهی باز حرکت کرد .به اون منطقه که رسید
مدام دور خودش چرخید و درنهایت تودهی ابر مانند سفیدی که مثل گردباد به خودش میپیچید تشکیل شد .بدون
لحظهای مکث ،اولین نفری شدم که از دروازهی انتقال عبور کرد.
نور زنندهی سفیدی که به چشمم خورد ،اونقدر آزاردهنده بود که چشمم رو بستم و نفس عمیقی کشیدم .از پشت
پردهی نازک چشمم میتونستم تشخیص بدم از شدت نور اولیه کم شده و بنابراین چشمم رو با احتیاط باز کردم.
رودخونهی صاف جاری بود و محیط توی دره توسط دیوارهای سنگی احاطه شده بود .با اخم ریزی مشغول تماشای
محیطی بودم که مدت زمان کوتاهی توش زندگی میکردم .کارهای ویلیام تو سرم چرخ خورد و باعث شد دوباره
عصبی بشم .حرص آلود دستم رو مشت کردم و خیره به نقطهی نامعلومی زمزمه کردم:
 مردک پست! حسابت رو میرسم. اینجا یعنی همون درهی مرگی که همه رو به کام مرگ کشیده؟با تأخیر نگاه جدیم رو که بهخاطر یادآوری کارهای ویلیام ،رگههایی از حرص توش بود رو به جولیا دوختم و کوتاه
گفتم:
 آره ،همونجاست.از نگاه من جا خورد؛ ولی حرفی نزد .کمکم همهی سربازها و دوستانم از دروازه عبور کردن و دروازه خودبهخود بسته
شد .سربازهایی که با یونیفرم سفید-سورمهای پشتسر رایمون ایستاده بودند ،با تعجب به اطراف نگاه میکردند و
اجسامی رو که میدیدند آنالیز میکردند .هرازگاهی زیر گوش همدیگه پچپچ میکردن و سری تکون میدادن .نگاهم
رو از اونها گرفتم و نگاه سرسری به اطرافم انداختم تا بفهمم از کدوم طرف باید به کلبهی ویلیام برم .با پیدا کردن
جهت کلبه ،دستم رو به همون سمت نشونه رفتم و گفتم:
 کلبهی ویلیام اون سمته .باید بریم پیش اون .اون حتماً میدونه ورودی مرزها کجاست.هیچکس حرفی نزد و ما به راهمون ادامه دادیم .هرچی به کلبه نزدیکتر میشدیم ذهن من آشفتهتر میشد و خشم
درونم غلیان میکرد .مطمئنم که واکنش مناسبی نخواهم داشت و چه بسا کتک مفصلی هم بهش بزنم.
 تیا این مدت میخواستم یه حرفی بهت برنم؛ اما وقتی دیدم خودت سراغی ازش نگرفتی ،گفتم شاید وجودش دیگهبرات مهم نیست.
اخمآلود و گیج نگاهم رو به ریتا دوختم که شونهبهشونهی من راه میرفت و قیافهش کامالً خونسرد بود .با گیجی
پرسیدم:
 چی؟ منظورت از حرفی که زدی چیه؟120
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با پشت دستش صورتش رو نوازش کرد و با جدیتی که به ندرت ازش دیده بودم گفت:
 یعنی واقعاً وجود آذرخش رو فراموش کردی؟ تو این مدت هیچ سؤالی در موردش نکردی.ایستادم و با چشمهای گرد شده نگاهش کردم .پاک وجود آذرخش رو فراموش کرده بودم؛ اصالً تو اون مدت نتونسته
بودم ببینمش ،یعنی کجا بود؟ خدای من .من تنها یادگاری کارل رو بهکل فراموش کرده بودم و اصالً سراغی ازش
نگرفته بودم .ایستادنم زیاد طول نکشید؛ چون خیلی زود به خودم اومدم و با چند گام سریع خودم رو به ریتا رسوندم
و از بازوش گرفتم ،با هول پرسیدم:
ال
 آذرخش کجاست؟ من اصالً تو این همه مدت نتونسته بودم ببینمش و بهخاطر افکار مشوشی که داشتم کام ًفراموشش کرده بودم.
پوزخندی زد که به مذاقم خوش نیومد و باعث شد اخم کنم .دستم رو از روی بازوش برداشتم و بیتوجه بهش مستقیم
به روبهرو نگاه کردم .میخواست با این پوزخند چی رو به من اثبات کنه؟ واقعاً که.
 آذرخش خیلی وقته که رفته ،وقتی دید نمیتونیم پیدات کنیم ،پرواز کرد و رفت .زیاد دنبالش گشتیم؛ اما انگار آبشده بود و پیدا نمیشد؛ فقط حس میکردیم اون چیزی فهمیده چون مدام بیقراری میکرد و در نهایت رفت.
هیچی نگفتم؛ اما از درون کمی غمگین شدم .من نتونستم از یادگاریهای کارل مراقبت کنم ،امیدوارم من رو ببخشه.
با نمایان شدن کلبهی ویلیام سعی کردم ذهنم رو از همهچیز پاک کنم و با جدیت بهسمت کلبه رفتم .به کلبه که
رسیدم بهخاطر دودی که از دودکش بیرون میاومد ،حدس زدم توی خونهست .نفس عمیقی کشیدم و تقهای به در
زدم و عقب رفتم تا در رو باز کنه .کمی طول کشید تا در باز بشه؛ اما وقتی ویلیام توی چهارچوب در برار گرفت،
دستم رو مشت کردم تا سیلی نثار صورتش نکنم .ابرو در هم کشیدم و به قیافهی پریشون و آشفتهش نگاه کردم.
لباسش چروک و همینطور کثیف بود ،یقهی بلوز سورمهایرنگش که جذب تنش بود شل و ول روی شونهش افتاده
بود و تهریشی صورتش رو محصور کرده بود .اعتراف میکنم این مرد عوضی با موهای آشفته و چشمهای سبزی که
توی دریاچهای از خون غرق شده بود جذاب بود .نگاهمون توی هم گره خورده بود .من از خشم و جدیت و اون
احتماالً به دنبال شخص خاصی توی صورت من میگشت .دقیقههای سخت و طوالنی همونجا ایستاده بودیم و
کسی حرفی نمیزد؛ اما درنهایت ویلیام یک دستش رو از چهارچوب در برداشت و کنارش انداخت ،نیم نگاهی به
عصای توی دستم انداخت و با تردیدی که توی چشمهای موج میزد گفت:
 ملوری؟از بین دندونهای کلید شدهم ،درحالیکه خیرهی چشمهای کنجکاوش شده بودم غریدم:
 اسمم تیاراناست ،ملکه ،تیارانا.جدیت نگاهم و استایل ایستادنم باعث شد قدمی عقب بره .سرم رو تیک مانند کمی خم کردم و گفتم:
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 اومدم اینجا تا بدونم مرز چهار سرزمین کجاست؛ چون فکر میکنم تو بدونی.نگاهش کمی هراسون شد و مردمک چشمهاش مدام بین من و افراد پشتسرم که همگی دورتادور ورودی کلبه
ایستاده بودن ،در گردش بود .با تردید لب به حاشا باز کرد:
 من نمیدونم درمورد چی حرف میزنین؛ اصالً ،اصالً شما چطور اومدین اینجا؟پوزخندی زدم و با سر به عصای توی دستم اشاره کردم و گفتم:
 با این عصا ،مثل تو ،از باالی دره به اینجا دروازهی انتقال باز کردم.سرش رو تکون داد و دست دیگرش رو که کنارش افتاده بود باال آورد و روی چهارچوب در گذاشت تا مانع از ورود
من بشه و گفت:
 تو کی هستی؟ خیلی برام آشنایی .عصای من دست تو چیکار میکنه؟ال
خشم درونم غلیان کرد ،نه برای حرفهاش؛ بلکه بهخاطر این بود که من رو به یاد نمیآورد ،درسته که چهرهم کام ً
تغییر کرده بود و هیچ شباهتی به چهرهی ملوری نداشت؛ اما اونقدرها هم تغییر نکرده بودم که من رو حتی از روی
صدام هم نشناسه .توی صورتش براق شدم و درحالیکه با کف دستم به داخل کلبه هولش میدادم گفتم:
 من همونیم که بچهش سقط شده بود و تو بااینکه میدونستی متأهلم ،به دروغ گفتی همسرتم.کنار رفت و من به داخل کلبه رفتم .نگاه کلی به محتویات کلبه انداختم و چشمهام روی صندوقچه و آینه که کنار
هم قرار داشتند ثابت موند .جای صندوقچه رو تغییر داده بود و در کنار هم بودن اون دوتا ،خاطرات اون روز رو برام
نمایان کرد .بیتوجه به صدای اعتراضآمیز ویلیام که میخواست مانع از ورود دوستانم به داخل کلبه بشه ،بهسمت
آینه رفتم و جلوش ایستادم.
قبلازاینکه نگاهی به چهرهی خودم کنم ،قاب نقرهای دورتادورش رو از نظر گذروندم و بعد به چهرهی خودم توی
آینه زل زدم .موهای سفیدم رو از دو طرف بافته بودم و با گیرههایی پشتسرهم بسته بودمش .چشمهای آبیرنگم
در قالب مژههای مشکیم بیشتر خودش رو نشون میدادن .نگاهی به جای خالی تاج ،روی موهام انداختم .هنوز
وقتش نشده بود اون تاج رو به سر بذارم ،هنوز وقتش نرسیده بود.
بند کیفم رو توی دستم فشردم و نگاهم رو که تهمایهای از استرس داشت رو به کیف دوختم .اون تاج نشونهای بود
که باید تو زمان مشخصی ازش استفاده میکردم.
 ببین من نمیتونم حرفات رو باور کنم .بهم بگو اینجا چهخبره؟ برای چی با این همه آدم اومدی توی درهی من؟صدای اعتراضآمیز ویلیام باعث شد بهسمتش برگردم .دستش رو بهسمت دوستانم که پشتسرش ایستاده بودن
نشونه گرفته بود .چهرهم رو عادی کردم تا نگرانیم رو از تو چشمهام نخونه و گفتم:
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 ببین ویلیام ،من و تو خوب میدونیم که من دارم از چی حرف میزنم .من همون زنیم که چند هفته پیش توی درهپیدا کردی .همونی که موهای خرمایی با رگههای سفید داشت .من همونم ،همون زنی که بهش گفتی اسمش ملوریه،
بهش گفتی زنته ،من همونم.
ناباور عقب رفت و اینبار با دستش من رو نشون داد .سرش رو به طرفین تکون داد و گفت:
 دروغ میگی ،دروغ میگی .ملوری من اصالً شبیه تو نبود .حتماً یه بالیی سرش آوردی .من...خسته و آشفته از رفتارش صبرم تموم شد و دستم باال رفت .صدای سیلی محکمم که روی صورت ویلیام نشسته بود
باعث شد همه سکوت کنن و به جدال لفظی بین ما دو نفر خیره بشن .با صدای بلندی گفتم:
 تمومش کن ویلیام .میخولی بهت بگم برای ملوری چه رنگ لباسی خریده بودی؟ هان؟ یه لباس سبزرنگ حریرکه اون لباس رو جلوی تو نپوشید .اونجا پوشید...
و با دستم به آشپزخونه اشاره کردم .چشمهای اشکیش رو بهم دوخت .میخواست دلم رو به رحم بیاره؟ ولی من
اونقدر از دستش عصبی بودم که جایی برای دلرحمی توی وجودم باقی نگذاشته بودم .لب زد:
 من هزاران سال صبر کردم تا یکی شبیه به ملوری پیدا کنم؛ اما وقتی پیداش کردم زخمی و خونی توی دره افتادهبود .من مداواش کردم و همسرم مدام بهم میگفت ممکنه زنده نمونی؛ اما برعکس اتفاق افتاد .اون موقع زایمان مرد
و تو که جنینت رو از دست داده بودی زنده موندی .وقتی بهوش اومدی ،حافظهت رو از دست داده بودی و من فکر
کردم،فکر کردم...
روی زمین زانو زد و با صدای بلند هق زد .سرم رو باال گرفتم و به چهرهی دوستانم نگاه کردم .ریتا با دلسوزی
نگاهش میکرد ،جیک با چشمهای گرد شده نگاهش رو بین من و ویلیام میگردوند ،رایمون هم با خونسردی ذاتی
خودش ،دستبهسـ*ـینه به من زل زده بود.
با بیرحمی قدمی بهسمت ویلیام رفتم و گفتم:
 دلیلت برام مهم نیست؛ فقط بگو مرز چهارسرزمین کجاست؟با صدای بلندی که دورگه شده بود فریاد زد:
 باید برات مهم باشه لعنتی .من ملوری رو تقریباً فراموش کرده بودم؛ اما تو با اومدنت دوباره عشقش رو توی قلبمزنده کردی ،تو به من مدیونی.
خندهی تمسخرآمیزی کردم ،مقابلش چمباتمه زدم و درحالیکه دستم رو روی حکاکی عصا میکشیدم با همون
خندهی روی لبم گفتم:
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 اگه بخوای پای حق و حقوقت رو وسط بکشی ،باید بگم کمترین مجازاتی که میتونم بهخاطر کار اشتباهت درنظربگیرم ،مرگه .تو از فراموشی من سوءاستفاده کردی و قصد داشتی به من نزدیک بشی و خدا میدونه که اگه من ازت
دوری نمیکردم ،چه نتیجهای روی روح و روان من میذاشت؛ پس بهتره اصالً درمورد احساساتت حرف نزنی.
ویلیام سرش رو به زیر انداخت و سکوت کرد .کامالً فهمیده بود که حق با منه و زبون من پیش اون درازتره ،بنابراین
گفت:
 بذار از اول همه چی رو توضیح بدم .تو اگه همونطور که من فکر میکنم آخرین بازمانده از نسل من باشی ،بایدیه چیزهایی رو بدونی تا درست حدس بزنی.
اخمی کردم و با دقت نگاهش کردم .ظاهراً قصد نداشت من رو دستبهسر کنه و میخواست کمکم کنه .نگاه کلی
به بقیه انداختم .همه ساکت بودن و هیچ واکنشی توی صورتشون مشخص نبود .دوباره به ویلیام نگاه کردم .با دستش
موهاش رو از روی پیشونیش کنار زد و دستی به گردنش کشید ،با عجز و التماس گفت:
 بهم فرصت بده ،من میتونم چیزایی بهت بگم که خیلی کمکت کنه.چند لحظهای توی همون حالت موندم ،نفس عمیقی کشیدم و باجدیت سرم رو تکون دادم ،از جا بلند شدم ،روبه
سربازهایی که پشت بچهها ایستاده بودن گفتم:
 شماها بیرون منتظر باشین ،ما اینجا کار داریم.باشهای گفتند و پشتسرهم از کلبه بیرون رفتن .ویلیام از جا بلند شد ،دستی به زانوی شلوارش کشید و گرد و خاکی
رو که در نبود من ،روی زمین نشسته بود رو پاک کرد ،چشمهای ملتمسش رو بهم دوخت؛ اما کاری که اون کرده
بود کامالً نابخشودنی بود.
نگاهم رو با بیتفاوتی ازش گرفتم و بهسمت پنجره رفتم ،به دیوار چوبی تکیه دادم و از پشت پنجره به بیرون خیره
شدم .سربازها کنار همدیگه نشسته بودن و با کنجکاوی مشغول حرف زدن با یکدیگه بودن .بدوناینکه تکیهم رو از
دیوار بگیرم رو به ویلیام که پشت میز در کنار رایمون و رایان نشسته بود نگاه کردم .بقیه هم یا روی تخت نشسته
بودن یا مثل من به دیوار تکیه داده بود .با صدای رسایی گفتم:
 نمیخوای شروع کنی ویلیام؟ همهی ما منتظریم تا تو حرف بزنی.دو دستش رو روی میز گذاشته بود و خیره به انگشتهاش ،با اونها بازی میکرد ،بغض توی گلوش رو بلعید و با
همون صدای گرفته گفت:
 من و ملوری تصمیم داشتیم باهم ازدواج کنیم .من اون زمان پادشاه تاراگاسیلوس بودم و مردم مرفه بودن .ادواردمردی بود که از ملوری درخواست ازدواج کرده بود؛ اما ملوری بهش گفته بود که با من قراره ازدواج کنه و ادوارد با
نارضایتی عقب کشیده بود .اون با سیلوانا ازدواج کرد و من با ملوری .من و ملوری بچهدار شدیم ،یه دختر و پسر که
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قرار بود بعد از ما سلطنت تاراگاسیلوس رو به عهده بگیرن؛ ولی ادوارد ملوری رو کشت .توی حیاط قصر ،پشت
بوتههای تمشک ،جسد غرق در خونش رو پیدا کردم .خدمتکارها ادوارد رو درحال کشتن ملوری دیده بودن؛ اما تا به
خودشون بجنبن ،ملوری من مرده بود .من خیلی دنبال ادوارد گشتم تا انتقام بگیرم ولی نشد .اونقدر غمگین و افسرده
بودم که خیلی زود کنارهگیری کردم و پسرم رو به جای خودم به تخت نشوندم .اون که میدونست مادرش چطور به
قتل رسیده سربازانی رو مأمور کرد تا ادوارد رو پیدا کنن و درنهایت ادوارد رو کشت و انتقام خون مادرش رو گرفت.
سیلوانا که کینهی عمیقی به دل گرفته بود به کوه تاریکی رفت تا قدرتش رو چندبرابر کنه و از ما انتقام بگیره .اونجا
تبدیل به جادوگر پر قدرتی شد و قسم خورد تا آخرین بازماندهی نسل من رو در زمان مناسبی از بین ببره تا سلطنت
ما از هم بپاشه .ولی من ،منِ احمق ،به جای اینکه جلوش رو بگیرم ،از وظیفهم شونه خالی کردم و بدوناینکه عصای
ارواح رو به شخص بعدی انتقال بدم ،خودم رو جاودانه کردم و به آینده ،به این زمان اومدم و منتظر موندم تا شخصی
شبیه به ملوری پیدا کنم؛ اما وقتی اومدم اینجا دیدم که سیلوانا قدرت مطلق اینجا شده و من مثل ابلهها به این دره
فرار کردم و طلسمی روی دره ایجاد کردم تا اونهایی که میخوان به دره نفوذ کنن ،نتونن و با قدرتم مرزها رو مخفی
کردم تا بدبختی و بیچارگی به سه سرزمین دیگه نرسه .با اینکه کسی جای مرزها رو نمیدونه؛ ولی من میدونم،
مرزها همینجا هستن .رودی که پایین کلبه جریان داره ،مرز چهار سرزمینه.
میدونستم ،میدونستم ویلیام از همه چیز خبر داره؛ اما باورم نمیشد اون هم روزی پادشاه تاراگاسیلوس بوده باشه؛
یعنی یهجورایی اون جد من بود .خدایا باورم نمیشد بعد از چندین سال اینطور همدیگه رو مالقات کنیم.
از پشت میز بلند شد و خیره به صورتم ،بهم نزدیک شد .تکیهم رو از دیوار گرفتم و بهسمتش چرخیدم .با لبخند محوی
نگاهم کرد و گفت:
 خوشحالم که نوادهی من اونقدر قوی شده که میخواد جلوی سیلوانا رو بگیره ،کاری رو که من نتونستم انجامبدم رو تو انجام بده ،تیارانا ،تو موفق میشی ،برق توی چشمات این رو بهم میگه.
نگاهی به عصای توی دستم کرد و ادامه داد:
 حتماً اونقدری روحت قدرتمند هست که اجازه دادن این عصا رو توی دستت بگیری ،عصایی که من بهسختیتونستم لیاقت داشتنش رو بهدست بیارم.
اخمآلود نگاهی به عصا کردم و با کنجکاوی پرسیدم:
 تو درمورد این عصا چی میدونی؟لبخندش عمیقتر شد .دستش رو روی شونه م گذاشت که با اخم ازش فاصله گرفتم .اگرچه اون جد من بود ،یا
میخواست بهم کمک کنه؛ اما کاری که کرده بود ،گناهی که انجام داده بود اجازه نمیداد من با دید مثبتی بهش
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نگاه کنم .لبخند از روی لبش پاک شد و با نارضایتی دستش رو عقب کشید ،سرش رو پایین انداخت و آروم ،بهگونهای
که بقیه نشنون شروع کرد به گفتن حقایقی که من تابهامروز از اونها خبر نداشتم.
 وقتی تاراگاسیلوس پایهگذاری شد ،بزرگان سرزمین که همگی جادوگرانی قدرتمند و رانده شده از سرزمین دورافتُن( )doraftonبودند تصمیم گرفتن برای بقاء و ماندگاری سرزمین تازه تأسیس شده عصایی که توی دستت هست
رو درست کنن .ماهها و حتی سالها طول کشید تا عصایی که حتی نمیدونی چقدر قدرتمنده درست بشه .اونها
تصمیم داشتند تا هر هزارسال یکبار ،شخصی رو که قدرتمند ترین روح رو در تاراگاسیلوس داره رو انتخاب کنن و
با آزمونی ،عصای خودشون رو به اون بسپارن .این عصا نسلبهنسل چرخیده و حاال بهدست تو رسیده؛ اما چیزی که
باعث میشه من تعجب کنم اینه که ارواح محافظ ،چطور این عصا رو به تو سپردن و هیچ اطالعی از اون به تو ندادن.
ابروهام با شنیدن تکتک جمالتش باال پریدن و حس نامفهومی بهم دست داد .این عصا حاال توی دست من بود و
چه معنی میتونست بده؟ یعنی من هم باید محافظ میبودم یا چی؟ چرا اینقدر این مسئله برام گنگ و نامفهوم بود؟
با انگشت اشاره و شستم چونهم رو محصور کردم و بدوناینکه به ویلیام نگاه کنم ،خیره به نقطهی نامعلومی به این
فکر کردم که ممکنه اون کتاب هم از جانب همین ارواح بلشه یا نه؟ پس اون نگهبانی که من دیدم ،یکی از همون
ارواح بود.
چشمهام رو ریز کردم و سرم رو 90درجه چرخوندم ،خطاب به ویلیام گفتم:
 چه بالیی سر نگهبانهای قبلی اومده؟ همهشون مردن یا پیش اون ارواح هستن؟مردمک چشمهاش از این سمت صورتم بهسمت دیگهی صورتم دوید و با صدایی که هیچ حسی توش نداشت گفت:
 همهشون بعد از مرگ ،به ارواح جادوگرهای دورافتن میپیوندن .اونها همگی ارواح محافظ تاراگاسیلوس هستن واز هیچکاری برای محافظت از تاراگاسیلوس چشمپوشی نمیکنن.
قدمی به جلو گذاشتم ،از روی شونهش نگاهی به بقیه انداختم که سخت مشغول صحبت با همدیگه بودن و اصالً
حواسشون به من نبود و بعد به ویلیام چشم دوختم ،پرسیدم:
 اونها که این همه قدرتمند هستن ،برای چی حاال که سیلوانا داره تاراگاسیلوس رو نابود میکنه ،البته نابود شده،چرا جلوش رو نگرفتن؟
چرخید و بهسمت در رفت ،در رو باز کرد و قبل از بیرون رفتن گفت:
 اونها نیروهاشون رو توسط عصای ارواح ،بهدست تو سپردن .پس تو اونی هستی که باید جلوی سیلوانا رو بگیره.و بعد بدوناینکه منتظر من باشه از کلبه بیرون رفت .گیج و گنگ به دیوار تکیه دادم و پوست لبم رو به دندون گرفتم.
چرا چنین مسئولیت بزرگی رو به من سپرده بودن؟ مگه من چی داشتم که اونها ازم همچین خواستهی بزرگی
داشتن؟ خدای من خودت کمکم کن .جون هزاران نفر توی دستهای منه و به واکنشهای من بستگی داره ،کمکم
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کن تا درست تصمیم بگیرم .عصا رو باال گرفتم و به جای خالی که آهنگر درموردش حرف میزد چشم دوختم .حاال
که مسئولیت سنگینی روی دوشم بود ،باید اون الماسی رو که آهنگر ازش حرف میزد رو پیدا میکردم و سرجای
خودش میگذاشتم .بهسختی چشم از عصا گرفتم و به بقیه که با صدای بلندی مشغول بحث بودن نزدیک شدم،
جدی و با تحکم گفتم:
 بلند شین ،باید راه بیفتیم ،همینطوری هم کمبود وقت داریم ،چه برسه به اینکه یکم خودمون هم وقتکشی کنیم.بدوناینکه منتظرشون باشم به طرف در رفتم که رایمون گفت:
 صبر کن ،تو از کجا فهمیدی ویلیام از جای مرزها خبر داره؟خسته بودم و همینطور کالفه ،دوست نداشتم به کسی جواب بدم؛ مخصوصاً اگر اون شخص رایمون بود .درحالیکه
با دست آزادم سر دردناکم رو میگرفتم گفتم:
 رایمون واقعاً حالم خوب نیست .من بهت گفتم که میتونی همراهم نیای ،االن هم من دارم میرم تا جای مرزها روپیدا کنم ،هرکی میخواد با من بیاد راه بیفته.
و بعد از در بیرون رفتم .سربازها از روی زمین بلند شده بودن و بدون نظم و قاعدهی خاصی کنار هم ایستاده بودن.
ویلیام گفت:
 باید از طریق رودخونه شنا کنین و بعد از اینکه از غار قندیل عبور کردین ،از اونسمت سرزمین خورشید ،یعنیمنطقهی بیطرف بیرون میاین .اونجا میتونین با کمک تابلوها و وردهای جادویی مکانی رو که میخواین بهش
برسین انتخاب کنین و به همون سمت برید.
خودش جلوتر راه افتاد و من هم بدوناینکه منتظر بقیه باشم افسار الماس رو که توسط یکی از سربازها آورده شده
بود گرفتم و جلوتر راه افتادم .دلم میخواست بخوابم و مدت طوالنی رو توی خواب بهسر ببرم و وقتی که بیدار میشم
همهچی تموم شده باشه.
دلم میخواست تنها به این سفر میاومدم و خودم به تنهایی توی این راه جلو میرفتم؛ اما مجبور بودم بقیه رو هم با
خودم بیارم چون بهشون قول داده بودم تا کمکشون کنم انتقام سختیهای گذشتهشون رو بگیرن.
گوشهی چشمام بهخاطر درد توی سرم جمع شده بود و پوست بدنم بهخاطر این درد مرطوب شده بود .سعی کردم با
نفسهای عمیق که فواصل زمانی مرتبی داشت خودم رو آروم کنم ولی ...با مشغول کردن خودم دست از فکر کردن
به سرم برداشتم و به ویلیام که حاال توسط اعضای گروه محاصره شده بود نگاه کردم .رایان و سایمون و بقیه با
کنجکاوی از اون سؤال میپرسیدن و ویلیام با اخمی که روی صورتش نشسته بود به همهشون جواب میداد .باور
اینکه اون یکی از اجداد منه ،برای من کامالً مضحک و غیرقابل باور بود؛ شاید اگه جور دیگهای باهاش آشنا میشدم
و رفتار مناسبی داشت ،حس بهتری نسبت بهش داشتم؛ اما رفتار زننده و کار غیرقابل بخششش اجازه نمیداد به
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اخالق دیگهش فکر کنم .با رخوت و بیحوصلگی راه میرفتم و به تراکم درختها که درحال کم شدن بود نگاه
میکردم .کمکم از تراکم اولیهی درختها کم شد و دیوارههای دره که به صورت صخرههای برجسته و تیز بودن ،به
رودخونه نزدیک میشدن .چشمهام رو تیز کردم و به انتهای رود که به داخل یک کوه بزرگ میرفت نگاه کردم.
همه با ایستادن ویلیام ایستادن و در سکوت بهش خیره شدن .خودم رو بهش رسوندم و گفتم:
 خب حاال باید چیکار کنیم؟ مطمئن باشم نمیخوای دستبهسرم کنی؟با اخم نگاهم کرد؛ اما من از موضعم عقب ننشستم .اون نمیتونست بهخیال خودش با اخم کردن من رو محکوم به
سکوت کنه؛ چون من دیگه بهش اعتماد نداشتم .من هم متقابالً اخم کردم و با جدیت گفتم:
 کاری کردی که حس بدی نسبت بهت داشته باشم ،پس انتظار یه رفتار خوب و شاد رو از من نداشته باش.با گرفتگی سرش رو تکون داد و بعد گفت:
 من نمیخوام شمارو گول بزنم و برای اینکه حرفهام رو ثابت کنم باهاتون میام .ما از طریق این رودخونه...با دستش به رودخونه اشاره کرد و خیره به آب ادامه داد:
 به یه دشت میرسیم و از اونجا میتونیم به سرزمینی که میخواین ،بریم .عمق آب اونقدری نیست که الزم باشهشنا کنیم؛ پس میتونیم با راه رفتن هم خودمون رو به اونطرف برسونیم.
سری تکون دادیم و بعد ویلیام وارد آب شد .قدوقوارهی ویلیام اونقدر بلند بود که آب رودخونه از کمرش بود .نگاهی
به بقبه انداخت و گفت:
 بیاین توی آب ،نگران نباشین اتفاقی نمیفته.همگی با نارضایتی و کمی تردید وارد آب شدن .جیک با گرفتن دست خواهرش و ریتا با کمک رایان وارد آب شد.
هر دو از کمر خواهرشون گرفته بودن چون آب از گلوی هردوتاشون بود.
سایمون دستش رو بهسمتم دراز کرد و گفت:
 دستم رو بگیر تا کمکت کنم .عمق آب واسه ما کمه؛ ولی برای شما زیاده.و با سر به ریتا و جولیا که با ترس از غرق شدن ،دست برادرهاشون رو گرفته بودن اشاره کرد .چشمام رو توی حدقه
چرخوندم و با تردید دستم رو توی دستش قرار دادم که محکم دستم رو گرفت .پاهام رو با احتیاط توی آب گذاشتم
که به یکباره توی آب فرو رفت و بهخاطر ناگهانی بودن این اتفاق ،هین بلندی کشیدم و دست سایمون رو چنگ
انداختم .پاهام روی سنگ ریزههای کف رودخونه سر میخورد و اگه سایمون من رو نگرفته بود ،کامالً توی آب فرو
میرفتم .متأسفانه شنا هم بلد نبودم.
با اخم به ویلیام گفتم:
 من میتونم با آبافزاری آب رو کنترل کنم و دیگه نیازی نیست اینطور به همراهانمون بچسبیم.128
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ویلیام خندهی تو گلویی کرد و نگاه معناداری به سایمون انداخت .دندون قروچهای کردم و چشمغرهای نثارش کردم
که با لحنی که تهمایهای از خنده داشت گفت:
 اینجا عنصرافزاری بینتیجهست؛ چون مرز ورودی چهار سرزمینه و هرگونه جادو و کار جادویی توش بیاثره.ناراضی و با اخم سرم رو تکون دادم و با کمک سایمون که حاال دستش رو دور کمرم حلقه کرده بود ،توی آب به جلو
رفتیم.
هرچی جلوتر میرفتیم عمق آب بیشتر میشد و از میزان نور اولیه خیلی کم میشد ،اونقدر کم که داخل غار توی
تاریکی فرو رفته بود و بهسختی میشد اطراف رو دید .آب رودخونه از زیر گردنم بود و سرم رو باال گرفته بودم تا
صورتم توی آب فرو نره ،عصا رو محکم گرفته بودم تا مبادا از دستم رها بشه و توی آب گم بشه .صورتم بهخاطر
رطوبت بیشازاندازهی داخل غار ،مرطوب شده بود .با پشت دستم صورتم رو پاک کردم؛ اما وجود موهای کنار شقیقهم
که بهخاطر خیسی زیاد ،به پوستم چسبیده بود ،آزارم میداد .با قیافهی درهم اطرافم رو آنالیز میکردم تا حداقل منبع
ضعیفی از نور رو پیدا کنم؛ اما دریغ از یه ذره روشنایی.
سایمون زیر گوشم زمزمهوار گفت:
 به نظرت چطور تونسته مرزها رو مخفی کنه؟ ما چندسال دنبال مرزها گشتیم؛ ولی به نتیجهای نرسیدیم.سرم رو تکون دادم و با صدایی که بهخاطر کشیدگی گلوم ،به طرز عجیبی تغییر کرده بود گفتم:
 نمیدونم ،ویلیام خیلی عجیبه ،اصالً تو مدتی که پیشش بودم سر از کارهاش در نیاوردم .همیشه خیلی عجیب ومرموز رفتار میکرد.
مکثی کردم و با تأمل اضافه کردم:
 ولی داستان از چیزی که فکرش رو میکردم پیچیدهتره .فکر کنم االن میفهمم چرا گیج و سرگردون بودم .یکیپشت این ماجرا ایستاده و گاهی توی اتفاقاتی که میفته دست میبره و همه چی رو به هم میریزه ،خنده داره؛ ولی
اصالً نمیدونستم گروهی به نام ارواح نگهبان وجود داره که من هم جزوشونم.
تک خندهای کرد .لباسم بهخاطر خیسی بیشازحدش به تنم چسبیده بود و این نزدیکی بیشازحد آزارم میداد.
 واقعاً نمیدونم تو چرا باید اینقدر قدرتمند باشی؛ اصالً چرا به جای تو یه پسر به دنیا نیومد؟با اعتراض گفتم:
 فکر کردی چون دخترم ،از پس هیچ کاری برنمیام؟ چرا فکر میکنی اگه به جای من یه پسر بود ،بهتر عملمیکرد؟
 چون پسرها قویتر هستن ،تو دختری ،ضعیغی و این بهنظرم اصالً خوب نیست.سـ*ـینهی ستبرش به پشتم چسبید که حرفم رو فراموش کردم .با گونههایی که سرخ شده بود ،لب گزیدم و پرسیدم:
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 بهنظرت چقدر دیگه باید راه بریم؟ هرچی جلوتر میریم عمق آب بیشتر میشه. نمیدونم ،چیه؟ از چی میترسی؟توی تاریکی اخم کردم؛ ولی چون پشتم بود و هوای داخل غار تاریک بود ،اخم غلیظم رو ندید .با حرص گفتم:
 از چی باید بترسم؟ مگه اینجا چیزی برای ترس وجود داره؟ فقط میگم کی میرسیم.خندهی تو گلویی کرد و با صدایی که تهمایهای از شیطنت داشت گفت:
 نترس ولت نمیکنم بیفتی تو آب ،درسته که پدرم رو کشتی؛ اما دوست ندارم اینطوری و ناعادالنه انتقام بگیرم.چشمهام گرد شد و خواسته یا ناخواسته دستش رو محکمتر چسبیدم .چرا به این فکر نکردم که سایمون میتونه با
یه لحظه ول کردنم من رو خفه کنه؟ از اون گذشته داخل آب هم کامال تاریک بود و هیچ چیزی دیده نمیشد .غرق
در افکارم جلو میرفتم که جیغ نازک و دلهرهآوری با صدای فریاد مردونهای قاطی شد و با هول پرسیدم:
 چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟فقط میتونستم مثل سایه ،شکل کلیشون رو ببینم؛ ولی نمیتونستم تشخیص بدم که اسمشون چیه .صدای ویلیام
بلند شد:
 یکی از دخترها توی آب افتاده .جایی رو نمیبینیم تا نجاتش بدیم.وحشتزده و آشفته از وضعیت پیش اومده ،با هول پرسیدم:
 کدومشون؟ ریتا؟ جولیا؟ کدومتون بیرونین؟خودم رو جلو کشیدم و به سیاهیهای روبهروم خیره شدم .صدای گریهی ریتا بلند شد:
 جولیا افتاد توی آب .توروخدا نجاتش بده تیارانا ،االن میمیره!سایمون رو رها کردم و خودم رو جلوتر کشیدم که ناگهان زیر پای من هم خالی شد و توی آب فرو رفتم.
صدای جیغ بلندم توی آب پیچید و حجم زیادی از آب وارد ریههام شد .سرفهای کردم و برای نجات خودم توی آب
تقال کردم؛ اما مشکلی که من داشتم این بود که جایی رو نمیدیدم و شنا بلد نبودم .نفسهام به شمارش افتاده بود
و آبی که توی ریههام جمع شده بود تو قفسهی سـ*ـینهم سنگینی میکرد .نمیدونستم اونها اون باال دارن چیکار
میکنن؛ اما چشمهای من میل عجیبی به خواب داشت .کمکم بدنم سرد شد و سستی بدنم رو فرا گرفت .دستم از
دور عصا شل شد و قبلازاینکه چشمهام بسته بشه ،نورهای نقطهای و زیادی رو دیدم که توی آب حرکت میکردن
و بعد چشمهام بسته شد.
***
ضربههای محکمی که به قفسهی سـ*ـینهم وارد میشد درد عمیقی رو به وجودم منتقل میکرد .ضربهی بعدی که
سنگینتر از قبلیها بود مثل شوکی تنم رو لرزوند و با هین بلندی سرم رو باال آوردم و آب زیادی رو که توی ریهم
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جمع شدم بود بیرون ریختم .نیمخیز شدم و با چشمهایی که از شدت سرفه گرد شده بود ،دستم رو روی قفسهی
سـ*ـینهم مشت کردم و ضربههای نسبتاً محکمی بهش زدم تا آروم بشم.
کمکم ریتم نفسهام منظم شد و به خودم اومدم .متعجب و گیج به افرادی که دورم رو گرفته بودند خیره شدم.
سایمون روی پاهاش چمباتمه زده بود و با دستمالی ،آب روی صورتش رو که حاصل شاهکار من بود ،پاک میکرد.
ریتا با نگرانی و چشمهایی که توش اشک جمع شده بود به برادرش تکیه داده بود و رایمون با تأسف و پوزخند
گوشهی لبش برام سری تکون داد .چشم گردوندم و روی جسم مچاله شدهای که پارچهی ضخیم و قهوهای رنگی
خودش رو پوشونده بود ایستادم.
جیک با محبت جولیا رو در آغـ*ـوش گرفته بود و با دستش موهای خیسش رو نوازش میکرد .دیدن سالمتی جولیا
باعث شد لبخندی بزنم .صدای ویلیام از پشتسرم بلند شد:
 حالت خوبه؟ دردی احساس نمیکنی؟ کارت واقعاً احمقانه بود.اخمی کردم و سرم رو به جانبش برگردوندم ،با همون اخم و صورت خیس بهش زل زدم و گفتم:
 شماها باید این کار رو میکردین؛ اگه میتونستم زیر آب رو ببینم هرگز به کمک شماها برای نجات خودم نیازنداشتم.
حرفی نزد و در سکوت بهم خیره شد .رو به سایمون که روبهروم نشسته بود انداختم و با صدای خفهای گفتم:
 ممنون که نجاتم دادی .لطفت رو جبران میکنم سایمون.لبخند محوی زد و موهای روی پیشونیش رو کنار زد و گفت:
 ولی من نجاتت ندادم.اخم محوی از روی ندونستن روی پیشونیم نشست و با گیجی پرسیدم:
 پس کی من رو نجات داد؟ اگه تو نبودی پس کی بود؟از جا بلند شد و خاک روی لباسش رو تکوند و بهسمت جمعیت پشتسرش رفت و چیزی بهشون گفت که نشنیدم.
نگاهم رو با گیجی ازش گرفتم و با کمک دستم از روی زمین بلند شدم .بهخاطر اتفاقی که واسم افتاده بود کمی گیج
بودم؛ اما قبلازاینکه روی زمین بیفتم ویلیام کمکم کرد و دستم رو گرفت .آروم و زیر لب «ممنونی» گفتم و به اطراف
نگاه کردم .پشتسرمون تونلی از قندیلهای سنگی قرار داشت که لبههای تیز و برندهش باعث شد تنم مورمور بشه.
ما روی زمین سنگی ایستاده بودیم؛ اما رطوبتی که باعث میشد بهسختی نفس بکشم بهم اثبات میکرد که رودخونه
همین نزدیکیهاست.
 اینها نجاتت دادن .ظاهراً تورو میشناسن.131
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با کنجکاوی ،به کمک ویلیام جلوتر رفتم و به موجودات کوچولوی توی آب نگاه کردم .یکی از اونها با دیدن من
جیغی زد و گفت:
 ملکه تیارانا .خوشحالم که دوباره میبینمتون و همینطور خوشحالم که حالتون خوبه.من این صدای ظریف رو میشناختم .نگاهم روی جسم کوچولوش توی آب ثابت موند .اون ماریا کوچولویی بود که
من توی قلمرو سلطنتیم دیده بودم؛ اما اینبار وضعیتش آراستهتر بود ،موهاش رو باالی سرش جمع کرده بود و با
صدف بسیار ریزی تزئینش کرده بود .بلوز طالیی با گلهای نقرهای به تن داشت و بالهی زیباش توی آب میرقصید.
روی زمین نشستم و دستم رو توی آب فرو بردم که سریع وارد دستم شد .پس اون جسمهای روشن ،ماریا و همراهانش
بودن .قدرشناس و با مهربونی گفتم:
 ممنونم ماریای عزیز که نجاتم دادی.لبخندی زد و توی فضای کوچیک دستم دایرهوار شنا کرد و بعد گفت:
 وظیفه بود سرورم .بعدازاینکه اون روز نجاتم دادین من با گروهی از مردم شهر زیرآب آشنا شدم که من رومیشناختن و بهم کمک کردن .با اونها به این رودخونه اومدیم و زندگی کردیم .امروز یه حسی بهم گفت به
کمکمون احتیاج دارین،برای همین بهسمتی که قلبم میگفت شنا کردم و بهتون کمک کردم .خوشحالم که حالتون
خوبه.
لبخندی زدم و با سپاس اون رو توی آب رها کردم که با دستهی پریدریاییها شنا کرد و توی دل آب گم شد.
نگاهم رو از آب رودخونه گرفتم و به صورت ویلیام که به لطف نور اندک توی غار ،قابل تشخیص بود خیره شدم.
لباسهام نم داشتن؛ اما اونقدری خیس نبودن که نشه ازشون استفاده کرد؛ بنابراین تصمیم گرفتم بدون تعویض
لباس ،روزم رو تموم کنم .خیرگی نگاه ویلیام روی من باعث چشمغرهای نثارش کنم که به خودش اومد و کولهی
لوازمم رو بهم داد .خیلی سریع از دستش کشیدم و به محتویات داخلش نگاه کردم .انتظار داشتم بهخاطر آب زیاد
رودخونه ،لوازمم خیس شده باشه؛ اما همهچی کامالً خشک بود و این جای تعجب داشت .دستی به لبهی بیرونی
ورقههای کتاب عجیب کشیدم و زیرلب زمزمه کردم:
 کامالً خشکه ،انگار که اصالً توی آب فرو نرفته.سرم رو تکون دادم .وقت فکر کردن به این ماجرا رو نداشتم ،میتونستم بعداً از ویلیام سؤال بپرسم و حس کنجکاویم
رو سرکوب کنم.
 حاال باید چیکار کنیم؟ از اینجا کجا قراره بریم؟با سؤال رایان سرم رو بلند کردم و نگاه میخکوبم رو از کیف گرفتم و به ویلیام دوختم .درحالیکه بهسمت حفرهی
درون غار میرفت گفت:
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 اینجا راه خروجیه .میتونیم به نزدیکترین سرزمین؛ یعنی سرزمین قبیلهی ماه برسیم و ازشون کمک بخوایم .افراداون قبیله کامالً مخالف رفتارهای سیلوانا هستن؛ ولی متأسفانه نیروی کافی برای مقابله با اون رو نداشتن .شاید با
اومدن تیارانا به ما بپیوندن و کمکمون کنن تا توی این مبارزه پیروز بشیم.
اون حرف میزد و ما هم پشتسرش راه میرفتیم .ته حفره ،روشنایی دیده میشد و بیشک راه خروجی از این غار،
همونجا بود.
نزدیک جولیا که بهتنهایی راه میرفت شدم .با احساس حضور من سرش رو بهسمتم چرخوند و با لبخند خستهای
گفت:
 ممنونم که بهخاطر من خودت رو به دردسر انداختی.خجالتزده لب گزیدم و با صدایی که کمی غمگین بود گفتم:
 چه فایده؟ من که نتونستم نجاتت بدم ،بدتر خودم هم کمک الزم شدم.خندهی تو گلویی کرد و سرش رو به زیر انداخت ،سرش رو به طرفین تکون داد و درحالیکه لبهی پارچهی روی
شونهش رو محکمتر میچسبید با همون خنده گفت:
 فکرش رو بکن؟ اومدی من رو نجات بدی؛ اما یکی باید خودت رو نجات میداد ،نمیاومدی بهتر بود.طرز بیان و شیطنت کالمش باعث شد من هم همراهش بخندم .مشت دوستانهای به شونهش زدم و گفتم:
 کم ملکهی سرزمینت رو مسخره کن ،اینکار تو اصالً عاقبت خوبی نداره جولیا خانوم.صدای سایمون باعث شد دست از مکالمهی کوتاهمون برداریم.
 فکر میکنم رسیدیم .اینجا باید همون خروجی مرز چهار سرزمین باشه ،مگه نه ویلیام؟ویلیام سرش رو تکون داد و بدوناینکه بهسمتمون برگرده جلو رفت و گفت:
 درسته ،اینجا خروجی مرزهاست .از اینجا میتونین بهسمت سرزمینهایی که مدنظرتونه حرکت کنین ،قبیلهی ماه،یک روز از اینجا فاصله داره و غالباً نزدیکترین سرزمین به مرزهاست؛ البته بعداز سرزمین خورشید.
نگاهم رو به انتهای حفره دوختم که بهخاطر نور زیادی که وجود داشت ،توسط پردهای از نور پوشیده شده بود ،دستم
رو سایهبون چشمهام کردم و با چشمهایی که بهخاطر نور بیشازحد ،ریز شده بودن ،به حفره خیره شدم و از اونجا
بیرون رفتم .همگی روی سکوی سنگی ایستاده بودیم و به راه خاکی که دو طرفش رو درختهای میوه دربرگرفته
بود نگاه میکردیم .باورش برام سخت بود ،باور اینکه اینجا بهار بود و سرزمین خورشید مثل پاییز ،سرد و بیروح شده
بود برام سخت بود .شکوفههای صورتی رنگ درختان بهآرومی توسط نسیم خنک بهاری از درخت جدا میشدن و
توی هوا میچرخیدن ،چمنهای کوتاه سبزرنگ اطراف جاده با هر وزش نسیم ،به حرکت در میاومدن .نفس عمیقی
ال
کشیدم و عطر گلهایی رو که توی هوا پیچیده بود به مشام کشیدم ،سرم رو چرخوندم و به خروجی غار که کام ً
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توسط سنگهای منظم و یه اندازه احاطه شده بود خیره شدم .باالی خروجی تصویر ناواضحی از یه جنگ بود و
هرچی بیشتر دقت میکردم ،کمتر نتیجه میگرفتم .با بیمیلی نگاهم رو از چهارچوب غار گرفتم و آرومآروم پلههایی
که نیمدایرهای شکل و کم ارتفاع بودن رو طی کردم و پایین رفتم.
رایان گفت:
 بهتر نیست استراحت کنیم؟ وقت ناهاره ،همه خستهایم.به ویلیام گفتم:
 چقدر مونده تا وارد راه قبیلهی ماه بشیم؟با دستش به انتهای راه خاکی اشاره کرد و گفت:
 تقریباً چند دقیقهی دیگه میتونیم راه سرزمینها رو ببینیم .بعداز اون باید راه مورد نظرمون رو انتخاب کنیم وهمون راه رو طی کنیم.
 باشه پس کمی پیادهروی کنیم و بعد استراحت میکنیم .میدونم که همه خسته شدیم ،ولی بهتره از این دروازهدور بشیم.
دست خودم نبود .توی دلم آشوبی به پا شده بود که نتیجهش باال رفتن ضربان قلبم بود .چندتا نفس عمیق کشیدم و
به راه افتادم؛ اما هرچی جلوتر میرفتیم ،قلبم بیقراری میکرد.
بعداز دقایق طوالنی از حرکت ایستادیم و با نگاه کنجکاوم سه راه خاکی و مارپیچی شکل رو که ابتدای هر کدومشون
یه مجسمهی سنگی عجیب و غریب قرار داشت رو بررسی کردم .ویلیام که یه جورایی راهنمای ما بود جلوتر رفت و
با دستش به راهی که مجسمهی بزرگی قرار داشت اشاره کرد و گفت:
 این راه مستقیم به قبیلهی ماه میرسه ،نزدیکترین سرزمین قبیلهی ماهه.نگاه خیرهم رو از مجسمهی زنی که یه هالل ماه رو توی دستش نگه داشته بود و بهسمت جهتی که به قبیلهی ماه
منتهی میشد نگاه میکرد ،گرفتم و به راه دوم که مجسمهی یه درخت پر برگ ابتداش قرار داشت خیره شدم .دو
طرف درخت بالهای زیبا و بزرگی سنگتراشی شده بود و حدس میزدم که به جنگل پری برسن .ویلیام دوباره گفت:
 این راه به جنگل پری میرسه .این جنگل نه زیاد دوره ،نه زیاد نزدیک ،حد وسط تمام سرزمینهاست .و این یکی...راه سوم مجسمهای از کوه قرار داشت که به زیبایی تراشیده شده بود .سنگ اونقدر با دقت و ظریف تراش خورده
بود که بهراحتی میشد برجستگیهای لبهی کوه رو تشخیص داد.
 این یکی راه هم به کوهستان برفی میرسه .اینجا خیلی دوره و سردترین سرزمین این دنیاست.سرم رو براش تکون دادم و با نگاه اجمالی به اطراف ،درنهایت به فضای بین تختهسنگ بزرگ و درختهایی که کمی
از ما فاصله داشتن اشاره کردم و گفتم:
134

ر

الهه یخی
WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 اونجا بهترین جا برای استراحته .بهخاطر وجود درختها و تختهسنگ کامالً سایه و خنکه .همونجا استراحتمیکنیم و بعداز ناهار دوباره راه میفتیم.
همگی باشهای گفتن و با خستگی و شونههایی افتاده به همون سمت رفتن .لبخندی به این خستگی زدم و
پشتسرشون راه افتادم .رایمون که همراه من بود گفت:
 واقعاً تعجب میکنم که ملکهی سرزمینی به اون بزرگی نتونست خودش رو از اون رودخونهی کم عمق نجات بده.پوزخند تحقیرآمیزی بهش زدم و چشمهام رو تو حدقه گردوندم .با همون پوزخند گوشهی لبم بهش نگاه کردم که از
این واکنشم جا خورد .حدس میزدم که این مسئله رو وسط میکشه تا من رو اذیت کنه و بهنوعی تحقیرم کنه؛ اما
کامالً بیخیال گفتم:
 همهی افراد به کمک نیاز دارن ،از کوچکترین موجود تا عظیمالجثهترین حیوانات به کمک نیاز دارن .تنها موجودیکه به کمک هیچکس احتیاج نداره خداوند بزرگه .حاال هم به جای این که سعی کنی من رو تحقیر کنی ،بهتره بری
استراحت کنی .چون بعدش قراره به قبیلهی ماه بریم؛ اگه استراحت نکنی و انرژیت رو برای دست انداختن من صرف
کنی...
نگاهی از باال تا پایین بهش انداختم ،روی صورتش خم شدم و با چشمهای براقی که تحقیر و تأسف توش بیداد
میکرد ادامه دادم:
 نمیتونی به قبیلهی ماه برسی؛ چون هیچ قابلیت خاصی ،به جز زبون تند و تیزت نداری.اون همونجا ایستاد؛ اما من با لبخند پررنگی که روی لبم نشسته بود ،بند کیفم رو محکم گرفتم و ازش دور شدم.
باید رایمون رو سر جاش مینشوندم؛ وگرنه قابلیت این رو داشت که شورش کنه و من رو کنار بزنه.
دیگه عالقهای بهش نداشتم ،عالقهی پوچ و واهی که بهخاطر شباهت بیشازحدش به کارل ،من رو به اشتباه انداخته
بود .اون فقط ظاهری شبیه کارل بود؛ اما در باطن...
 بیا اینجا تیارانا.صدای ریتا باعث شد به همون سمت نگاه کنم و افکارم رو از رایمون پرت کنم .روی سبزههای کوتاهی نشسته بود
و درحالیکه پشتش به تخته سنگ بود ،روی زانوهاش نشسته بود و لوازم توی کیفش رو بیرون میکشید .بهسمتش
پا تند کردم و کنارش ایستادم .درحالیکه بستهی مربعی شکلی رو که گوشههای ناهمواری داشت و توی پارچهی
سفید رنگی پیچیده شده بود رو بیرون میکشید گفت:
 چی بهش گفتی که همچنان اونجا خشکش زده و داره بهت نگاه میکنه؟نگاهش رو به پشتسرم دوخت و با تک خندهای اضافه کرد:
 فکر کنم حرفت اونقدر براش سنگین بوده که نمیتونه از جاش حرکت کنه .مثل مجسمهها همون جا خشکش زده.135
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میفهمیدم داره درمورد کی حرف میزنه؛ اما ترجیح دادم مسیر نگاهش رو دنبال کنم تا از دیدن قیافهی عصبی
رایمون بینصیب نمونم .با چشمهای دریدهای بهم خیره شده بود و پرههای بینیش با هر دم و بازدمش باز و بسته
میشدن .گوشهی لبم باال رفت و با تکون دادن سرم نگاهم رو ازش گرفتم ،روی زمین نشستم و گفتم:
 خیلی داره پاش رو از گیلمیش درازتر میکنه .اون حق نداره اینطور من رو دست بندازه؛ باید بهش حالی میکردمکه با کی طرفه.
بستهی سبز دیگهای رو که پایینش نسبتا گرد بود رو روی زمین گذاشت و دوتا قاشق رو کنارشون گذاشت .گفت:
 زیاد بهش اهمیت نده ،اون هر کاری میکنه تا خودش رو نسبت به بقیه برتر جلوه بده.خیره به چشمهام با لبهای کمحجم و صورتی رنگش ادامه داد:
 اما مشکلی که داره اینه که اون هیچوقت نسبت به بقیه برتر نبوده.سرم رو تکون دادم و با حرص آشکاری گفتم:
 واقعاً متأسفم که اون رو با همسر عزیزم اشتباه گرفته بودم .اون هیچ شباهتی به کارل نداره.پاهاش رو دراز کرد و همونطور که زانوهاش رو نوازش میکرد ،با اخم محوی گفت:
 وقتی اون رو از قصر آوردی باعث شدی تا بیشتر خودش رو باال بگیره و اجازهی هرگونه بیاحترامی رو به خودشبده.
 کار اشتباهی کردم؛ اگه االن میتونستم اون رو به قصر و پیش سیلوانا برگردونم ،حتماً اینکار رو میکردم.و بعد با لبخند شیطنت آمیزی بهش خیره شدم.
ابروهاش رو با بدجنسی باال انداخت ،آهانی گفت و نوارهای دور بستهها رو باز کرد .یکی از بستهها حاوی کاسهای
بود که داخلش برنج پخته شده قرار داشت و اون یکی بسته گوشت نمکسود شده بود .با دیدن اون غذا تازه یادم
افتاد که چقدر گشنمه .عصای توی دستم رو که سایمون برام از توی آب پیدا کرده بود رو کنارم گذاشتم و با خیال
راحت قاشق رو برداشتم و کاسهی برنج رو توی دستم گرفتم.
ریتا با لبخند نگاهم میکرد .ابرویی باال انداختم و قاشق رو توی برنج رها کردم و پرسیدم:
 پس خودت چی؟ تو چی میخوری؟پلکهاش رو آروم روی هم گذاشت و دستی به موهای رنگین کمانیاش کشید .با همون لبخند محو که صورتش رو
خیلی زیبا میکرد گفت:
 این سهمیهی غذای توئه ،واسه من هم توی کوله پشتیمه .تو بخور تا من هم غذام رو آماده کنم.سرم رو تندتند تکون دادم و با میـ*ـل مشغول خوردن شدم .گرسنگی اونقدر آزارم داده بود که تا دونهی آخر برنج
رو خوردم و تکههای گوشت نمکسود رو جویدم و بعد گفتم:
136

ر

الهه یخی
WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

 دستت درد نکنه ،چسبید .به آدم خسته و گرسنه سنگ هم بدی میچسبه ،چه برسه به برنج و گوشت.آروم سرش رو تکون داد و قاشق دیگهای از غذای توی کاسهش رو توی دهنش گذاشت .پاهام رو توی شکمم جمع
کردم و گردنم رو به چپ و راست تکون دادم تا خستگیم در بره و در نهایت کیفم رو باز کردم و کتاب اسرارآمیز رو
بیرون کشیدم.
نگاه کنجکاو و خیرهی ریتا روی کتاب ثابت شد؛ اما خودش رو مشغول خوردن کرد و زیرزیرکی حرکات من رو زیر
نظر گرفت .این دختر با کنجکاوی بیشازحدش نمک اتفاقات اخیر بود .کتاب رو باز کردم و طبق معمول به آخرین
صفحهی نوشتهدار رفتم و با نگاهم دنبال نوشتهی جدیدی گشتم .بهمحض اینکه نوشتههای ناآشنا و جدید رو پیدا
کردم با لبخند محوی لبهای سرخم رو از هم باز کردم و آروم زمزمه کردم:
 تیارانا در یک قدمی معشـ*ـوقهش قرار دارد .معشـ*ـوقهای که تمام مدت زنده بود و خود را از دید عاشق پنهانکرده؛ اما این دیدار چندان دوستانه نخواهد بود و...
سرمای جسمی روی گردنم باعث شد چشمم رو با بهت از کتاب بگیرم .گردنم رو کمی خم کردم که صدای جدی و
مردونهای غرید:
 اگه جونت رو دوست داری بهتره هیچ حرکت اشتباهی نکنی.با مکث کوتاهی ادامه داد:
 شماها کی هستین؟برق تیغهی شمشیر چشمم رو زد ،نفس کشیدن یادم رفته بود .تعجب و بهت توی حرکاتم بیداد میکرد و با همون
حالت به ریتا چشم دوختم .قاشق از دستش افتاد و چشمش به پشتسرم خیره مونده بود .مردمک چشمهاش مدام
روی اشخاص پشتسرم میگشت و من از این مسئله آگاه میشدم که تعداد افراد چقدره .سربازها و بقیه شمشیرشون
رو چنگ انداختن که مرد شمشیر رو بیشتر روی گردنم فشار داد و سوزش سطحی و ناگهانی توی گردنم ایجاد شد
که باعث شد چهرهم از درد مچاله بشه .سعی کردم خونسرد باشم و با حرف زدن مسئله رو حل کنم .خیلی راحت
میتونستم اونها رو با قدرتم از پا در بیارم ،پس جای نگرانی وجود نداشت؛ بنابراین گفتم:
 بهتره اون شمشیرو بذاری کنار .ما هیچ خطری واستون نداریم و برای کار مهمی به اینجا اومدیم. بهنظرت میشه به کسی که همراه تعداد زیادی سرباز و از طریق دروازهی سرزمین خورشید وارد منطقهی بیطرفشده اعتماد کرد؟ هان؟
چشمهام رو توی حدقه گردوندم و با بیحوصلگی جواب دادم:
 ما برای مالقات ملکهی قبیلهی ماه اومدیم و هیچ خطری برای هیچکس نداریم.137
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 چطور باید بهتون اعتماد کنیم؟ افراد سرزمین خورشید سالهاست که به این منطقه نیومده بودن .سالهاست که بامردم سه سرزمین دیگه میجنگن؛ پس حتماً شما هم برای اعالم جنگ اومدین.
دستم رو با خونسردی روی لبهی شمشیر گذاشتم تا از گردنم دور کنم که چشم ریتا گرد شد .مرد ناشناس با سماجت
شمشیر رو فشار داد؛ اما من گفتم:
 اسم من تیاراناست و به قصد صلح پا به این مکان گذاشتم .میخوام برای شکست سیلوانای جادوگر از مردم سهسرزمین کمک جمع کنم و مطمئن باش که هیچ خطری براتون نداریم.
دستش شل شد؛ چون تیغهی شمشیر شل و واررفته روی زمین افتاد .با تعجب به شمشیر که روی زمین افتاده بود
نگاه کردم .صدای خشخشی از پشتسرم بلند شد و سرفهی ناگهانی ریتا من رو گیج کرد .نگاهش میخکوب
پشتسرم بود و مات و مبهوت نگاهش رو بین فرد پشتسرم و رایمون میچرخوند .اخمی کردم و سرم رو با احتیاط
به عقب گردوندم تا صورت فرد مورد نظر رو ببینم.
ابروهای مردونهش که از شدت بهت باال رفته بودن و چشمهای مشکیش که تو میون مژههای بلند و پرپشتش
محبوس شده بود ،ضربان قلبم رو باال برد.
نگاهم...
نگاهم مدام بین اجزای صورتش در گردش بود و جزءبهجزءشون رو رصد میکرد .موهای صاف و سیاهش رو یهدست
باال داده بود و لبهای قلوهای مردونهش از شدت حیرت باز مونده بود ،انگشتهای سبزهش همچنان روی کاله
شنلش خشک مونده بود و سکوتی که توی محیط حاکم شده بود ،بهمون اجازه میداد تا دقایق طوالنی همدیگه رو
نگاه کنیم و دلتنگی زیاد و ماللآور این مدت رو از خودمون دور کنیم .قلبم با شدت زیادی خودش رو به قفسهی
سـ*ـینهم میکوبید و صدای پرقدرت و پرش پر شتابش رو توی گوشم میشنیدم.
حلقهی نازکی از اشک چشمم رو پوشوند و باعث تاری دیدم شد .تندتند و پشتسرهم پلک زدم و قد بلندش رو توی
اون لباس مشکی که جذب تنش بود ،رصد کردم .نگاهم رو تند و با شتاب بین جمعیت چرخوندم تا رایمون رو بینشون
پیدا کنم .میخواستم مطمئن بشم اون رایمون نیست که جلوی من وابستاده و کارل منه .نگاهم جزءجزء صورت افراد
رو از نظر گذروند و روی نگاه متعجب رایمون توقف کرد .دوباره به مردی که روبهروم ایستاده بود نگاه کردم .اونقدر
نگاهم بین کارل و رایمون ردوبدل شد که در نهایت با صدای بلندی سد اشکهام فرو ریخت و هق بلندی زدم .با
گریه اسمش رو صدا زدم:
 کارل؟زانوهام تحمل وزن من رو نداشتم و از وسط تا شدن .بدن سست و لرزونم قبلازاینکه روی زمین فرو بریزه ،توسط
دستهای قوی و مردونهای احاطه شد .سرم رو روی سـ*ـینهی ستبرش گذاشتم و از ته دل هق زدم .باورم نمیشد
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بعدازاینهمه مدت باالخره کارل عزیزم رو صحیح و سالم پیدا کردم ،باورم نمیشد بعداز مدتها من رو توی آغوشش
گرفته و عطر وجودش رو ازم دریغ نمیکنه .دستهای لرزونم رو باال بردم و دور کمرش حلقه کردم .یه دستش رو
روی سرم و دست دیگهش رو دور کمرم سفت کرد و آروم نجواگونه گفت:
 جانم تیای من؟ کجا بودی توی این مدت؟ میدونی چقدر منتظر دیدنت بودم؟با ناخنهای بلندم لباسش رو توی چنگ گرفتم و صدای خشدارم رو به گوشش رسوندم.
 من دنبالت گشتم؛ اما پیدات نکردم .فکر میکردم ...فکر میکردم تو مردی .کارل من بدون تو خیلی ضعیفم ،منبدون تو نمیتونم ادامه بدم .خواهش میکنم دیگه تنهام نذار.
بـوسـ*ـهای روی موهام زد و من رو بیشتر به آغـ*ـوش گرمش فشرد .ضربان قلبش که توی گوشم اکو میشد
بهم آرامش و امنیت میداد .بهم یادآوری میکرد که این چهارچوب کوچیک که به اندازهی یه دنیاست برای منه،
فقط من .آروم نجواگونه با ارتعاش صدایی که دلم رو لرزوند گفت:
 میدونم عزیزم .خیلی منتظرت بودم ،روزها رو میشمردم تا بتونم صورتت رو یهبار دیگه ببینم .خیلی خوشحالمکه دوباره وجودت رو تو آغـ*ـوش گرفتم ملکهی قلب من.
چشمهام رو بستم و بیتوجه به زمزمههای بقیه ،آروم گرفتم و اجازه دادم توی شونههای مردونهش حل بشم .من
مدتها بود که بوی تنش رو به مشامم نکشیده بودم .عمیق و با مکث عطر تنش رو میبوییدم ،نمیدونم چقدر تو
اون حالت موندم؛ ولی بدنم کمکم سرد شد و دست سستم از دور کمرش باز شد .کارل با نگرانی من رو از خودش
جدا کرد و شونههای بیحالم رو تکون داد .لبهاش به هم میخوردن؛ ولی من فقط صدای عبور باد رو توی گوشم
میشنیدم .احساس کردم مایع گرمی از توی گوشم سرازیر شد و سرم بیحال و بیجون روی بازوش رها شد.
***
این رمان در نگاه دانلود آماده شده است.
http://www.negahdl2.ir
***
 زیاد نگران نباش ،بهزودی بهوش میاد و میتونی باهاش حرف بزنی.صدای متأثر کارل بلند شد و ضربان قلبم همراه با صداش باال رفت .آروم و با صدای نگرانی گفت:
 چرا اینطوری شد؟ نکنه اتفاق بدی براش افتاده که بهوش نمیاد؟صدای قدمهای که بهم نزدیکتر میشد رو شنیدم و پشتسرش صداهای نامفهومی توی گوشم پیچید .تخت
باالوپایین شد و صدای سایمون رو شنیدم:
 اونطور بهش خیره نشو .االن بیدار بشه و تو رو توی یک سانتی صورتش ببینه صددرصد میترسه.139
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صدای کالفهش رو شنیدم و نفسهای گرمش توی صورتم پخش شدن .با حرص آشکاری گفت:
 مگه من ترسناکم که با دیدن من بههم بریزه؟سایمون با صدایی که تهمایهای از خنده داشت زمزمهوار گفت:
 نه ولی خیلی رو صورتش خم شدی؛ ممکنه بهخاطر اون همه نزدیکی ،نشناستت .نگران نباش ،اون قویه ،قبالً هماینطور شده بود ،باز خوبه که جسمش مثل قبل غیب نشده و اینجاست.
بدن کرختم رو تکون دادم و تا بفهمن بهوش اومدم .اخم ریزی بین ابروهام نشست که صدای هیجانزده و پر شوق
کارل بلند شد:
 داره بهوش میاد( .و بعد خطاب به من ادامه داد) تیا عزیزم؟ بیدار شو.آروم چشمهام رو باز کردم و تصویر ناواضح کارل رو از پشت پردهی تاری که روی چشمهام کشیده شده بود دیدم.
با لبخند نگاهم میکرد و جزءبهجزء صورتم رو رصد میکرد .نیمخیز شدم و خودم رو روی تخت عقب کشیدم و با
دلتنگی نگاهش کردم .چقدر دلم برای دیدن این چشمها تنگ شده بود .کاش زودتر پیداش میکردم ،کاش همهچیز
بههم نریخته بود تا فرزندمون سالم به دنیا میاومد ،نه اینکه از بین بره .حاال که کارل رو دیده بودم غم فرزند از
دست رفتهم روی دلم سنگینی میکرد؛ اگه به دنیا میاومد ،شبیه من میشد یا کارل؟ یه ملکه میشد یا یه شاه الیق؟
اشک به چشمهام هجوم آورد و لبهام لرزید .کارل خودش رو بهسمتم کشید و دستهای لرزونم رو که مالفه رو
چنگ انداخته بود توی دستش گرفت و بوسـ*ـهی مهربونی روشون نشوند .مورمورم شد و غلیان عشق رو توی
وجودم حس کردم .سایمون آروم گفت:
 من میرم بیرون ،شما راحت باشین.نفهمیدم چطور رفت؛ ولی مطمئن بودم وقتی که کارل من رو به آغـ*ـوش گرفته ،اون توی اتاق نبود؛ چون من از
شدت دلتنگی زار میزدم و از غم نبودنش حرف میزدم .از اینکه چه بالیی سرم اومده ،از فرزندی که به دنیا نیومده
از دستش دادم ،ماجرای ویلیام رو که گفتم حرص و عصبانیت به صورتش هجوم آورد و از من جدا شد .من که
میدونستم به چه قصدی از جا بلند شده سریع و با هول نیمخیز شدم و دست مشت شدهش رو توی حصار دستهام
قفل کردم ،تندتند و با استرس گفتم:
 نه کارل این کار رو نکن ،اون اشتباه کرده ،اون خودش طرد شده و زندگیش رو از دست داده.با حرص روی تخت نشست .نگاهم روی رگهای برجستهش نشست و لحن حرصآلودش دلم رو با خودش برد .با
عصبانیت و صدای نسبتاً بلندی که بهخاطر عصبانیت میلرزید گفت:
 برای چی نمیذاری برم و به حسابش برسم؟ اصالً میدونی اون مرتیکه چه قصد و نیتی داشته؟140

ر

الهه یخی
WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

صورتم سرخ شد و سرم رو پایین انداختم .لعنت بهت ویلیام ،اونقدر نفرتانگیز و حقیر هستی که نمیدونم باید
چیکار کنم و چه واکنشی نشون بدم .فینفینی کردم که دستش رو زیر چونهم گذاشت و سرم رو باال آورد ،انگشت
شستش رو روی گونهم کشید و نوازشوار رد اشکها رو پاک کرد ،سرش رو به طرفین تکون داد و کمی سرش رو
خم کرد ،آروم و مهربون گفت:
 تو نباید سرت رو پایین بندازی ،تو که کار بدی نکردی .من اونقدر بهت مطمئنم که حتی لحظهای بهت شکنکردم؛ اما کار اون مردک پست و عوضی اصالً قابل بخشش نیست ،اون باید مجازات بشه.
نگاهم رو ازش دزدیدم .ترجیح میدادم کارل هر بالیی که دوست داره سر ویلیام بیاره ،تا اینکه ویلیام بخشیده بشه.
لب گزیدم و نجواگونه گفتم:
 هرکار دوست داری انجام بده ،فقط نکشش .اون بدبختتر از چیزیه که فکرش رو میکنی.صورتم رو بهسمت خودش کشید و روی چشمهام رو بوسید .غرق در آرامش ،پیشونیم رو به پیشونی بلند و مردونهش
تکیه دادم.
خدایا شکرت که بهم فرصت دادی دوباره ببینمش و از در کنارش بودن لـذت ببرم .چندلحظهای تو همون حالت
موندیم و بعد ازش جدا شدم .سؤالی و متحیر پرسیدم:
 توی این مدت چه اتفاقی برای تو افتاده؟ من خودم دیدم که تو ،خب ،خب...گوشهی لبم رو گاز گرفتم .با تک خندهای ادامه داد:
 فکر کردی که من مردم؟ خب بله .من کامالً مرده بودم .جادوی سیاهی که سیلوانا روی من اعمال کرده بود ،منرو بهسمت مرگ هدایت کرد؛ اما تو یه قدمی مرگ ،ارواح تاراگاسیلوس به کمکم اومدن ،اونها بهم گفتن هنوز مرگم
فرا نرسیده .تو اونها رو میشناسی؟
چشمهای گرد و متحیرم رو به کارل دوختم .چرا هرجا میرفتم ،رد پای نگهبانها هم اونجا دیده میشد؟ همه جا
بودن و توی هر اتفاقی حضور داشتن؛ اما به خودشون زحمت ندادن فرزندم رو نجات بدن ،یا حداقل زودتر من رو آگاه
کنن .دندونم رو روی هم ساییدم و با تکون دادن سرم گفتم:
 بله .تازه باهاشون آشنا شدم؛ البته هنوز ندیدمشون ،ولی رد پاشون همهجا هست.تند سرش رو تکون داد و گفت:
 اونها من رو به اینجا انتقال داده بودن .هفتهها بیهوش بودم و بعدازاینکه بهوش اومدم چند مدتی رو فراموشیگرفته بودم .ذهنم خالی بود ،درست مثل یه صفحهی سفید؛ اما وقتی همه چی رو به یاد آوردم خواستم دنبالت بگردم
که اونها مانعم شدن و اجازه ندادن .عصبی شده بودم و میخواستم هرطور شده خودم رو بهت برسونم؛ ولی اونها
141

ر

الهه یخی
WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

قدرتمند بودن و نذاشتن؛ برای همین منتظر موندم تا وقتش برسه و تورو ببینم .امروز وقتی تورو دیدم ،یه لحظه به
چشمهام شک کردم ،اون چشمهای آبیرنگت که گرد شده بود ،خیلی زیاد خواستنیت میکرد و خب...
خیره به چشمهام با عشق ادامه داد:
 خیلی دلتنگت شده بودم تیای من.دوباره بغلم کرد و من رو به آغوشش فشرد .برای چند ثانیه چشمهام رو بستم و بعداز نفس عمیقی ،بازش کردم.
میخواستم مطمئن باشم که خواب نیست و همه چی واقعیته ،و بود .همهچیز واقعیت داشت و کارل پیشم بود.
با مکث از هم جدا شدیم و گفتم:
 اگه اون نگهبانها اینقدر قدرتمند هستن ،پس چرا خودشون سیلوانا رو تنبیه نمیکنن؟شونهای باال انداخت و گفت:
 نمیدونم .هیچکدوم جوابی دراینباره بهم ندادن ،همگی میخواستن تو خودت این راه رو طی کنی ،به تنهایی؛ امااالن که پیشمی اجازه نمیدم تنهایی جور مشکالت رو بکشی.
لبخند شیرینی زدم و بعد به اطراف نگاه کردم .همهچیز ساده؛ ولی درعینحال زیبا بود .تخت چوبی و دونفرهای که
من روش دراز کشیده بودم با روتختی قرمزی پوشیده شده بود و پنجرهی قدی و بزرگی روبهروی تختم ،در سمت
راست قرار داشت و پردهی یشمیرنگی در دو طرفش جمع شده بود ،میز مستطیلی به دیوار تکیه داده شده بود و
آینهی نقرهای زیبایی هم روش قرار داشت ،کمد قهوهایرنگ بزرگی هم درگوشهی دیگرش قرار داشت که دارای
چند در ،در باال و چند کشو در پایین بود .با تردید پرسیدم:
 اینجا قبیلهی ماهه؟با لبخند گفت:
 آره .حدس بزن کی ملکهی اینجاست و اینجا رو اداره میکنه.اخم ریزی از گیجی روی پیشونیم نشست .نگاهش کردم که ادامه داد:
 یه دوست قدیمی ،یه خونآشام .یکم فکر کن.توی ذهنم دنبال دوستی ،خونآشام گشتم؛ اما تنها کسی که به ذهنم خطور کرد اون دختر بود .با بهت گفتم:
 نه .داری شوخی میکنی؟ آخه اون اینجا چیکار میکنه؟با اطمینان گفت:
 خودشه .اون تو این مدت مواظب من بود و خیلی نگران تو بود .حاال هم منتظره که تو رو ببینه.***
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لباسم رو عوض کرده بودم توی سرسرا منتظر اومدن جوجینا بودیم .رایان ،رایمون ،سایمون و جیک و کارل در سمت
راستم و ریتا و جولیا هم تو سمت چپم ایستاده بودن ،ویلیام اصالً دوست نداشت به اینجا بیاد و با جوجینا مالقات کنه
و این باعث خوشحالی من بود؛ چون بههیچوجه نمیخواستم ببینمش و باهاش چشمتویچشم بشم .پردههای حریر
با هر نسیمی که به داخل سرسرا نفوذ میکرد ،به حرکت در میاومدن و هرازگاهی اونقدر از پنجرهها فاصله میگرفتن
که جلوی گلدونهای مجلل گل رزهای باشکوه رو میگرفتن .سرسرا خالی از هرگونه سرباز یا ندیمهای بود و ما با
خیال آسوده به صندلیهای راحت و آبیرنگی تکیه دادیم و نهایت استفاده رو از محیط اطرافمون میکردیم .کمی
سرم رو بهسمت کارل خم کردم و پچپچوار زیر گوشش زمزمه کردم:
 پس چرا نمیاد؟ نکنه اتفاق بدی افتاده یا از حضور ما توی قلمروش ناراضیه؟کارل تک خندهای کرد و مثل خودم بهسمتم خم شد و آرومآروم زمزمه کرد:
 اون تنها کسی بود که بعدازمن ،ذوق داشت تو رو ببینه؛ پس خودت رو با افکار مشوش آزار نده.سرم رو تکون دادم و مصرانه گفتم:
 ولی آخه چرا باید این همه منت....صدای شیپور بلند که توی سرسرا پیچید حرفم رو قطع کردم و با تعجب و ابروهایی باال رفته حرفم رو قطع کردم و
نگاهم بهسمت باالی پلهها کشیده شد .جوجینا آروم پلههای مارپیچی رو که به صندلی سلطنتیش منتهی میشد،
طی کرد و درحالیکه با یه دستش دامن لباس قرمز پرچینش رو گرفته بود تا زیر پاش نره ،با دست دیگهش هم
نردهها رو گرفته بود و با لبخند گرمی پایین میاومد .لبخند صمیمی و مهربون روی لبش باعث شد لبهای من هم
مهمون لبخندی بشه .از جا بلند شدم که بقیه هم به تبعیت از من بلند شدن .چند قدمی به جلو رفتم و اون هم با
خوشحالی خودش رو بهم رسوند .دامنش رو رها کرد و دستم رو به گرمی فشرد ،با شوق گفت:
 خوش اومدین ملکه ،خوش حالم که حالتون خوب شده .باعث مسرّت منه که از شما و عالیجناب پذیرایی کردم.دستش رو کمی فشردم و با لحن خودش گفتم:
 ممنونم جوجینای عزیز ،منم به اندازهی تو از این دیدار خوشحالم .از اینکه من و همراهانم رو پذیرفتی خیلیممنونم.
لبهاش بیشتر به نشونهی خنده باز شد و ردیف دندونهای سفید و یهدستش رو به نمایش گذاشت.
 این وظیفهی منه .هنوز هم لطفی رو که در حق من و مردمم کردین رو فراموش نمیکنم.سرم رو تکون دادم .با دستش اشارهای به صندلیها کرد و رو به بقیه گفت:
 لطفاً بنشینین .همهی شما مهمانان عزیز و عالی مقامی هستین.143
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همه با تعجب نگاهی به هم انداختن و با مکث کوتاهی روی صندلیهای خودشون نشستن .تنها کسی که با لبخند
محوی نظارهگر من بود ،همسرم بود ،کسی که شاخصهی بارزی از رایمون داشت .از هم جدا شدیم تا بهسمت صندلی
خودم برم که سریع گفت:
 اونجا نه ،شما بفرمایین روی صندلی من بشینین.و با دستش به صندلی بزرگی که از مخمل عالی و چوب اعال درست شده بود اشاره کرد .سری تکون دادم و نیمنگاهی
به کارل انداختم و گفتم:
 اون تخت متعلق به توئه .من ترجیح میدم پیش شخصی باشم که مدتها ازش دور شدم. درک میکنم بانو ،بفرمایین.به جای خودم برگشتم و روی صندلی نشستم که کارل دستم رو به گرمی فشرد و من هم متقابالً لبخند مهربونی
نثارش کردم .جوجینا با سر به ندیمهای که پشتسرش ایستاده بود اشارهای کرد و اون هم بالفاصله طناب قطور و
طالییرنگی رو که پشتسر جوجینا قرار داشت ،کشید .در مقابل چشمهای بهت زدهی ما ،نقشهی دایرهای شکل
کاشیهایی که وسط سالن قرار داشتن کنار رفت و میز بزرگی به همون شکل ،از زیر زمین سر بیرون آورد ،صندلیها
دایرهمانند کنار هم چیده شده بودن و قرار گرفتن اون میز ،چیدمانمون رو تکمیل میکرد .میز که کامل سر جای
خودش قرار گرفت جوجینا گفت:
 من میدونم سیلوانا چطور سرزمین خورشید رو تحت سلطهی خودش درآورده و چطور ملکه و همسرشون رو اذیتکرده ،همینطور میدونم که اومدین اینجا تا ما رو هم با خودتون متحد کنین .همهی دستورات از طریق ارواح نگهبان
به من رسیده و میتونم همهتون رو راهنمایی کنم.
همه ساکت بودن و حرفی نمیزدن؛ اما من خیلی مایل بودم اون ارواح رو مالقات کنم .ظاهراً همه اونارو دیده بودن
جز منی که قرار بود از خودشون باشم .چقدر مسخره .خیره به من ادامه داد:
 جناب رایمون توسط جادوی سیلوانا شبیه عالیجناب کارل شده ،برای همین باید از آب چشمهی جنگل پری بخورینو...
اشارهای به عصا کرد و ادامه داد:
 کریستال اون عصا دست منه؛ ولی خالیه ،برای همون باید بهترتیب از جنگل پری ،کوهستان برفی و در نهایتقبیلهی ماه عناصر جادویی رو پیدا کنی و اون کریستال رو پر کنین تا کار کنه.
جا خورده و گیج نگاهش کردم .چقدر کار داشتم.
***
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نگاهی به راهرویی که به در کتابخونه منتهی میشد کردم و به فکر رفتم .من میدونستم که این عصا یه ارثیه از
طرف نگهبانهای تاراگاسیلوسه ،تنها چیزیه که شاید بتونه سیلوانا رو نابود کنه؛ پس دلیلی نداشت وقتم رو صرف پیدا
کردن اون کتاب کنم .وقتش که برسه ،خودم همه چی رو میفهمم.
عقبگرد کردم و راه اومده رو برگشتم ،به اتاق جوجینا که رسیدم تقهای به در زدم که صدای مهربونش بلند شد:
 کیه؟لبخند متقابلی به مهربونیش زدم و از پشت در گفتم:
 تیارانام؟ میتونم بیام تو؟چند لحظه سکوت برقرار شد و من به خیال اینکه کار داره ،پشت در منتظر موندم؛ اما در سریع باز شد و من با
چشمهای گرد شده و ابروهای باال پریده نگاهش کردم.
 برای چی درو باز کردی؟ خودم میتونستم این کارو انجام بدم.فقط لبخندی زد و بیحرف کنار رفت .موهای بلندش بدون هیچ گیره و گل سری ،آزادانه رها بودن و توی هوا
میرقصیدن .نگاهم رو از آبشار نسبتاً بلند موهاش گرفتم و روی صندلی نشستم .تخت خواب دونفرهای مجللی در
وسط اتاق قرار داشت و دو طرفش رو پنجرههای قدی و بزرگی دربرگرفته بود .پردههای حریری که اطراف تخت رو
میپوشوند،با هر حرکت باد تکون میخوردن و منظرهی جالبی ایجاد میکردن .با قرار گرفتن جعبهی جواهر نسبتا
کوچیکی ،روی میز ،نگاهم رو از اطراف گرفتم و به اون نگاه کردم .جوجینا درحالیکه دامن لباسش رو با دستش
گرفته بود تا زیرش مچاله نشه گفت:
 این سنگ الماسیه که برای عصای قدرته.و با انگشتهاش اون رو بهسمتم هل داد .دستم رو دو طرف جعبه گذاشتم و به نقش و نگارهای روی جعبهی
مستطیلیشکل نگاه کردم .با احتیاط قفلش رو پیچوندم و جعبه با صدای تیکی باز شد .آب دهنم رو بلعیدم و در جعبه
رو باز کردم .الماس شیشهای شفافی توی جعبه و روی بالشتک یشمیرنگی قرار داشت .دستم رو دراز کردم و الماس
رو با احتیاط برداشتم .الماس شیشهای و شیشضلعی حجیم رو با دقت بررسی کردم .زیبایی خیره کنندهای داشت.
دستم دیگهم رو باال گرفتم و جای خالی عصا رو به الماس نزدیک کردم که مثل دو جفت آهنربا همدیگه رو جذب
کردن .با شگفتی به الماس که روی عصا برق میزد نگاه کردیم .جوجینا با هیجان از روی صندلیش بلند شد و دستش
رو روی میز گذاشت و بهسمتم خم شد ،با بهت نگاهی به عصا کرد و هیجانانگیز گفت:
 باورم نمیشه .اونا همدیگه رو جذب کردن ،من فکر میکردم بعد از پیدا کردن عناصر جادویی میتونی اونا رو بههم وصل کنی .خیلی جالبه.
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دستی به الماس کشیدم که داخلش جرقه زد و شکلی شبیه به ابروباد تشکیل شد .تند و سریع دستم رو عقب کشیدم
و با تردید نگاهم رو از عصا گرفتم و رو به جوجینا کردم و پرسیدم:
 خب تو جای اون عناصر جادویی رو نمیدونی؟ نقشهای یا نشونهای از اونها تو دستت نیست؟سرش رو تند تکون داد و از پشت میز کنار رفت ،همونطور که کشوی میز آرایشیش رو باز میکرد گفت:
 چرا ،یه نقشه پیشم هست که محل هر کدوم از عناصر رو مشخص کرده .مسئلهی مهمی که خیلی حائض اهمیتهاینه که...
کمرش رو صاف کرد و درحالیکه کاغذ لولهشدهای رو که با روبان قرمزی بسته شده بود بهم نشون میداد ادامه داد:
 هرکدوم از این عنصر حتماً تلههایی دارن که باید مواظبش باشین .این هم نقشهی عناصر.«ممنونمی» گفتم و با کنجکاوی کاغذ رو از جوجینا گرفتم ،گره روبان رو باز کردم ،روبان رو روی میز گذاشتم و از
دو طرف کاغذ کشیدم تا باز بشه و با ابروهایی درهم به سه نقطهی روی نقشه که با ضربدر مشخص شده بود نگاه
کردم .نقشه رو روی میز گذاشتم و به اشکال ناآشکار روی جدول خیره شدم .بخشی از نقشه به رنگ سرمهای ،بخشی
به رنگ سبز ،و بخشی به رنگ سفید نقاشی شده بود.
جوجینا انگشتش رو روی بخش سفید گذاشت و گفت:
 اینجا کوهستان برفیه ،اون یکی که با رنگ سبز مشخص شده جنگل پری ،و بخش سرمهای قبیلهی ماهه .یادتنره که همهی عناصر رو باید به ترتیب به دست بیاری ،وگرنه قدرتشونو از دست میدن.
سرم رو تکون دادم و نقشه رو دوباره بستم و کنار عصا گذاشتم .بعدازچنددقیقه خدمتکاری سینی به دست وارد اتاق
شد و کیک و چای و میوه رو روی میز چید و ما هم با حرف زدن ،مشغول خوردن تنقالت روی میز شدیم.
***
پام رو روی رکاب گذاشتم و با یه حرکت روی الماس نشستم ،افسارش رو توی دستم جمع کردم .جوجینا کنارم ایستاد
و درحالیکه دستش رو روی الماس گذاشته بود گفت:
 سعی کن از قدرتهای خودت کمتر استفاده کنی ،نمیدونم چرا ولی توی کتابها نوشته بودن هرکی که برای پیداکردن این عناصر میره ،نباید از قدرت فوقالعادهش استفاده کنه.
سرم رو تکون دادم و با لحن اطمینان بخشی گفتم:
 نگران نباش حواسم هست .مواظب خودت و بقیهی دوستانم باش .اونا برام قابل احترامن.سرش رو تکون داد و گفت:
 حتماً ،تو نگران اونا نباش .افکارت رو روی بهدست آوردن عناصر متمرکز کن تا خیلی زود به اینجا برگردی.جاسوسهای ما توی سرزمین خورشید گفتن که سیلوانا آمادهی یه جنگ بزرگ و عظیمه .زود برگرد.
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بهش اطمینان دادم به موقع برسم و از وقوع یه فاجعهی عظیم جلوگیری کنم .ضربهای به بدنهی الماس زدم و خطاب
به کارل و رایمون گفتم:
 تا شب باید خودمون رو به جنگل پری برسونیم .جوجینا میگفت چهارده ساعت طول میکشه تا از قبیلهی ماه بهاونجا برسیم.
کارل که روی اسب یهدست سیاهرنگی نشسته بود خودش رو بهم رسوند و گفت:
 نقشهی محل عناصر جادویی رو از جوجینا گرفتی؟سرم رو تکون دادم و از تو کیفم کاغذی رو که حاوی نقشه بود رو بیرون کشیدم و بهدست کارل دادم .با دقت نگاهی
به اجزای داخل نقشه خیره شد .در این فاصله رایمون که سمت راستم بود گفت:
 مطمئنی که مقابل سیلوانا پیروز میشی؟ اون خیلی قدرتمندتر از چیزیه که فکرش رو میکنی .من تو این مدت اونرو خوب شناختم ،اون بیرحم و سنگدله.
یه تای ابروم رو باال انداختم .کارل نگاهش رو از نقشه گرفت و نگاهی بین من و رایمون رد و بدل کرد و درنهایت با
لبخند مهربونی چشمهاش رو باز و بسته کرد .گفتم:
 سیلوانا چیزی جز یه ترسو نیست که خواست با کشتن من و کارل ،کارش به مبارزه نکشه .اون خیلی ضعیفه ،درستبرخالف ظاهرش ،باطن ترسویی داره که اون رو لو نمیده .من مطمئنم که توی این جنگ پیروز میشم و صدای اون
رو برای همیشه خفه میکنم.
چشمهاش رو تنگ و گشاد کرد ،با لحن تندی گفت:
 تو اون رو نمیشناسی ،اون ترسناکه و همینطور حیلهگر .بهت هشدار میدم تیارانا ،سعی کن باهاش درگیر نشی؛چون بازنده میشی.
لب باز کردم تا جوابش رو بدم؛ اما کارل با صدای بمی که کامالً مختص خودش بود گفت:
 تیارانای من از پس بدتر از سیلوانا هم براومده .از اون گذشته ،تنها نیست؛ من کنارشم ،دوستانش کنارشن ،یه لشکرکنارشه .تیا از هیچی نمیترسه؛ یعنی من نمیذارم.
حمایتی که کارل از من کرد باعث شد رایمون سکوت کنه و من لبخند عاشقانهای تحویل کارل بدم؛ بدوناینکه
دستهای مشت شدهی رایمون رو روی افسار اسبش ببینم .بعداز طی کردن مسافت طوالنی ،به دیوار سنگی که از
هردوطرف تا مسافتها ادامه داشت نگاه کردم و نگاهم رو از انتهای بیسروتهش گرفتم و به مجسمهی دو زن که
نیزه بهدست ،دو طرف ورودی ایستاده بودن خیره شدم .مجسمهها بالهایی با گوشههای تیز داشتن ،درست مثل
گوشهای بلند و نوک تیزشون که اونها رو ترسناکتر میکرد تا دوستداشتنی.
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دهنشون باز بود و دندونهای نیش بلندشون رو به رخ میکشیدن .چشمهای گرد شدهم رو از مجسمهها گرفتم و به
فضای مهآلود پشت دیوار نگاه کردم .بهسختی آب دهنم رو بلعیدم و زیر لب زمزمه کردم:
 اگه مجبور نبودم ،عمراً پام رو اون طرف دیوار نمیذاشتم.کارل تک خندهای کرد و دستش رو پشت کمرم گذاشت که نگاهم بهسمتش کشیده شد .لبهای گوشتینش رو از
هم باز کرد و گفت:
 من کنارتم ،نگران نباش .ما باهم این راه رو به تمام میرسونیم.سرم رو تکون دادم و دستش رو چنگ انداختم .آرومآروم وارد جنگل پری شدیم؛ اما بهمحض اینکه از دیوار رد شدیم،
صدای مهیبی از پشتسرمون شنیده شد و بالفاصله دروازهی ورودی جنگل بسته شد .ضربان قلبم باال گرفتم و از
روی استرس شلوار بنفش جذبی رو که توی تنم بود رو تو مشتم گرفتم.
 یه حسی بهم میگه زنده از اینجا بیرون نمیریم.زمزمههای ترسیدهی رایمون به آشوب دلم دامن زد؛ اما با صدای مرتعشی پرسیدم:
 حاال چطور راهمون رو پیدا کنیم؟ اینجا که پر از مه هست و هیچجایی قابل دیدن نیست؛ ازاونگذشته االن شبشده و حیوونهای وحشی جنگل حتماً دنبال شکارن ،منم که اجازه ندارم از قدرتهام استفاده کنم.
لرزی کردم و صدای ناواضحی از دهنم بیرون اومد .کارل گفت:
 قبول دارم ظاهر اینجا وحشتانگیزه؛ اما مجبوریم که ادامه بدیم.تو تاریکی شب و مه غلیظ ،بدوناینکه کارل رو ببینم ،فقط سرم رو تکون دادم و دستم رو برای گرفتن دستش توی
هوا دراز کردم که ناگهان دستم توسط جسم لزج و همینطور تیزی اسیر شد و صدای جیغم جنگل رو در بر گرفت.
با ترس خودم رو عقب کشیدم و به دست سبز رنگی که ناخنهای بلند و غرق در خونی داشت نگاه کردم.
چشمهام گردتر و صدام بلندتر از این نمیشد .جیغهای وحشتناکم جنگل مهآلود رو دربرگرفته بود و گلوم هر لحظه
بیشترازقبل میسوخت .صدای شیهههای الماس و جیغهای من درهم آمیخته شده بودن و من هرلحظه منتظر بودم
تا صاحب اون دست ترسناک رو ببینم؛ اما ظاهراً اون شخص فعالً میخواست من رو بترسونه .ناخنهای بلندش که
توی گوشتم فرو رفت تا مغز استخونم آتیش گرفت و بدنم خیس عرق شد .الماس که رَم کرده بود؛ دو پای جلوییش
رو باال برد که من تعادلم رو از دست دادم و به پشت روی زمین افتادم که همین مسئله باعث شد اون دست ترسناک
و صدالبته چندش ،از من جدا بشه .خیلی سریع روی زانوهام نشستم به طوری که یه ساق پام مماس با زمین بود و
دیگری رو خم کرده بودم و دستم رو روش گذاشته بودم ،روی دست زخمیم رو با دست سالمم پوشونده بودم و عصای
قدرت رو مثل بچهای به بغـ*ـل گرفته بودم .تمام بدنم چشم و گوش شده بود تا مبادا اون موجود عجیب دوباره
بهسمتم حملهور بشه .عرق سردی از کنار صورتم شرّه کرده بود و نفسم از ترس باال نمیاومد .میترسیدم کارل یا
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رایمون رو صدا کنم و اون موجود رقتانگیز من رو پیدا کنه .نمیدونم چرا هیچ صدایی از کارل یا رایمون نبود و
همین مسئله به آشوب دلم دامن میزد .انگشتهام میلرزیدن و هربار که نگاهم به خونی که روی زخم عمیق دستم
جمع شده بود ،میافتاد ،دلم ضعف میرفت .لبم رو از درد گزیدم تا صدای نالهم بلند نشه؛ حتی بااحتیاط نفس
میکشیدم .حس میکردم اون موجود همینجاست و داره پرسه میزنه تا شکارش رو پیدا کنه .بدنم با فکر به این
موضوع مورمور شد و لرزی کردم .چیزی جز مه نمیدیدم؛ هیچی .نمیدونم چهقدر توی اون تاریکی آماده بودم و
منتظر حمله ایستاده بودم؛ ولی کمکم فضای جنگل قابل دید شد و اثری از اون مه غلیظ نبود .مردمک چشمهام
لرزید و تند روی اجسام اطراف چرخید تا نشونهای از اون موجود ناشناخته پیدا کنه؛ ولی هیچی نبود؛ هیچی .درختهای
بدون برگ و عور وحشیانه توی هم پیچیده بودن و شاخهها مثل پنجههای افراد متـ*ـجاوزگر آمادهی چنگ انداختن
بودن .نفسی کشیدم و سعی کردم به فضای رعبآور جنگل دقت نکنم و دنبال کارل بگردم .آروم و نجواگونه اسمش
رو صدا زدم و از روی زمین بلند شدم .دور خودم چرخیدم و گفتم:
 کارل؟ کجایی؟ آه ...آخه چهطوری صدای من رو بشنوه؟ لعنت به اون موجود عوضی.نگاهم بهسمت دیوار بزرگ سنگی کشیده شد که مثل کوه بلندی قد علم کرده بود و بلنداش رو به رخم میکشید.
هیچ راه خروجی وجود نداشت ،هرچند اگه وجود داشت هم من اینجا رو بدون کارل ترک نمیکردم .دوباره به اون
جنگل رعبانگیز نگاه کردم .کدوم احمق بدون عقلی اسم اینجا رو جنگل پری گذاشته بود؟ اینجا بیشتر شبیه
جنگل ارواح وحشت بود تا جنگل پری .نگاهم به خونی که روی زمین خاکی ریخته شده بود جلب شد .با اخم سریع
خودم رو بهش رسوندم و روی زمین نشستم .با دستم خاک رو لمس کردم ،خیس بود این یعنی ...حتی دلم نمیخواست
به این فکر کنم که بالیی سر کارل اومده ،یا گیر اون موجود مجهول افتاده .درمونده و خسته بهسمت درخت تنومندی
که قابل تشخیص بود رفتم .با اینکه شب بود؛ ولی مهتاب اونقدر نور افشانی میکرد که همه چی کامالً دیده میشد؛
مثل اون رد خون .بند کیفم رو دور عصا پیچیدم تا مانع از افتادنش بشه و بهسختی خودم رو از درخت باال کشیدم.
باال رفتن از درخت اون هم با زخمی که من داشتم خیلی آزاردهنده بود؛ مخصوصاً برای منی که با دیدن خون حالم
بد میشد .با مشقت خودم رو روی یکی از شاخههای محکم ،رها کردم و به تنهی درخت تکیه دادم .امیدوار بودم
حداقل هیچ موجودی نتونه بیاد باالی درخت .واقعاً وحشتناک بود ،اینکه با دونفر همراه ،بیای به یه جای ناشناخته و
درنهایت تنها بمونی؛ واقعاً ترسناک بود .صدای زوزهی گرگی که بین درختها پیچید ،وجودم رو لرزوند .کاش
میتونستم از قدرتهام استفاده کنم؛ کاش...
تا زمانی که هوا روشن بشه ،من با چشمهای خوابآلود اطراف رو نگاه میکردم و دلم از شدت نگرانی برای کارل،
بیقراری میکرد .جنگل که کمکم روشن شد ،کش و قوسی به تنم دادم و با کرختی از درخت پایین اومدم .چشم ریز
کردم و درحالیکه اطراف رو میپاییدم ،با صدای بلندی گفتم:
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 کارل کجایی؟ صدام رو میشنوی؟ رایمون ،کارل؛ اگه صدام رو میشنوین جواب بدین.دقایق طوالنی رو راه میرفتم و با صدای بلندی صداشون میزدم؛ ولی دریغ از یه نشونه .با حالت زار و خستهای وسط
درختها ایستادم .هیچ خبری ازشون نبود .ناراحت و مغموم پشت دستم رو روی صورتم کشیدم و عرقهای حاصل
از گرما رو پاک کردم .زیر لب درحالیکه غر میزدم ،توی کیفم دنبال نقشه گشتم.
 لعنت به سیلوانا و ارواح نگهبان .اونها من رو از عشقم جدا کردن و بچهی ما رو به کام مرگ فرستادن.باآلخره نقشه رو پیدا کردم و روی زمین نشستم .برگهای خشکشدهی درختان ،کف زمین رو پوشونده بودن و با
نشستن من ،صدای پودر شدنشون به گوشم رسید .نگاه کوتاهی به برگها انداختم و کیف رو روی پاهام گذاشتم و
عصا رو هم بهش تکیه دادم .نقشه رو باز کردم و با گیجی به عالمتها نگاه کردم .یهضربدر با فاصلهی زیادی از
دروازه ،در سمت شرق قرار داشت و با این حساب من باید تا رسیدن به اون ضربدر پیادهروی میکردم .سرم رو بلند
کردم .من از کنار درختها و مستقیم بهاینجا اومده بودم .پس باید در سمت شرق پیادهروی میکردم .دلم میخواست
دنبال کارل و رایمون بگردم؛ اما نمیتونستم .من به خودم قول داده بودم که تا پایان ماموریتم احساساتم رو کنار
بذارم .من به کارل ایمان داشتم ،اون خودش میتونست از عهدهی کارها بر بیاد؛ فقط امیدوارم خیلی توی دردسر
نیفتاده باشه.
سیبی برداشتم و گاز محکمی بهش زدم .همونطور که مشغول جویدنش بودم ،از زمین بلند شدم و بدون اینکه به
اطرافم دقت کنم ،بهسمت شرق رفتم؛ اما همین که اولین قدم رو برداشتم ،توسط چندین موجود عجیب و غریب
محاصره شدم.
***
کارل
به سختی خودم رو تکون دادم و با حرص رو به رایمون غریدم:
 یکم تکون بخور احمق .هیچیت به من نرفته ،بهجز چهرهت .خوشحالم که تیارانا زیاد به تو اعتماد نکرد.رایمون که پشتش به کمرم چسبیده بود ،با این حرفم عصبی شد و مثل خودم غرید:
 میخوای چیکار کنم؟ میبینی که هردوتامونو مثل یه تیکه گوشت ،از پا آویزون کردن .اون چشماتو باز کن وپایینو نگاه کن .مارو باالی یه باتالق آویزون کردن.
دوباره خودم رو تکون دادم که این تکون باعث شد زنجیر تکون بخوره و ما بچرخیم .بهخاطر سروته بودن ،بهخوبی
نمیتونستم اطراف رو ببینم و همین کالفهم میکرد .دیشب توی اون مه غلیظ چندتا موجود عجیب و غریب به ما
حمله کردن و خیلی راحت با بیهوش کردن ما ،تونستن مارو به این وضع بندازن .روی باتالق رو برگهای خشک
شده پوشونده بود و اگه کسی بدون اطالع پا به این مکان میگذاشت ،حتماً توی باتالق فرو میرفت .کالفه از اینکه
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هرکاری میکنم بینتیجه میمونه ،فریادی از عصبانیت کشیدم که آتیش از دهنم زبانه کشید و توی هوا پراکنده شد.
دمای بدنم باال رفته بود و هراحظه ممکن بود وجودم از خشم فوران کنه که صدای فریاد رایمون بلند شد:
 تمومش کن .سوختم ...وای ...احمق منو سوزوندی .داری چه غلطی میکنی.وجود رایمون رو فراموش کرده بودم .اون آتشافزار یا شیطان نبود که بتونه این داغی رو تحمل کنه؛ بنابراین نفس
عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط بشم .کمکم دمای بدنم به حالت نرمال دراومد و گرمای بدنم بهصورت بخار و دود،
از نقاط بدنم خارج شد .دلم برای تیا نگران بود .نمیدونستم توی چه وضعیتی قرار داره ،کاش دنبال عنصر جادویی
بگرده و به دنبال ما نیاد؛ چون سیلوانا آمادهی جنگ بود و اون باید آماده میشد .خون توی سرم جمع شده بود و
احساس میکردم از حجم زیاد خونی که توی سرم جمع شده ،االن میمیرم .آرومآروم نفس کشیدم تا کمی به خودم
مسلط بشم .توی سکوت داشتم به بچهای که از دست دادیم فکر میکردم که صدای جیغ زنونهای باعث شد هراسون
چشم بگردونم و به اطراف نگاه کنم.
حس بدی بهم دست داد .من صاحب این صدای زنونه رو میشناختم ،مطمئنم که اون تیاراناست .صدای جیغهای
مکرر و پشت سرهمی که میکشید گوشهتاگوشهی جنگل پیچیده بود .دستهای از کالغها که روی شاخهی درختهای
ترسناک نشسته بودن با صدای جیغ تیارانا پر زدن و از ما دور شدن .رایمون با شک پرسید:
 اون صدا متعلق به تیاراناست؟خودم رو تکون دادم و درحالیکه میخواستم دستهای بستهم رو باز کنم ،با نگرانی آمیخته با خشم غریدم:
 آره صدای خودشه .توی خطر افتاده ،اون لعنتیا بهش حمله کردن.بیتوجه به لحن آشوب و نگران من خیلی آروم و خونسرد گفت:
 اون سگ جونترازاینحرفاست ،هرکی توی درهی مرگ افتاده بود ،االن تیکه تیکه شده بود؛ ولی اون حتی آخ همنگفته .در تعجبم که چطور به عقل معیوبش خطور نکرده که از قدرتش استفاده کنه.
خشمگین و عصبی دندونهام رو روی هم فشردم و با حرصی آشکار غریدم:
 وقتی داری درمورد تیارانا حرف میزنی بهتره با احتیاط جمالتت رو انتخاب کنی .تو باید خوشحال باشی که تیارانازندهست و میخواد همه رو از شر سیلوانا خالص کنه؛ درضمن ،اون باهوشتر از چیزیه که فکرشو میکنی و اگه االن
از قدرت بینهایتش استفاده نمیکنه برای اینه که جوجینا بهش گوشزد کرده از قدرتش استفاده نکنه.
پوزخند حرص درآری زد و افکارم رو بهم ریخت .دلم میخواست دستم باز بود و گردنش رو میشکوندم تا دیگه به
خودش جرأت بیاحترامی به تیارانا رو نده.
 من اصالً از زنت خوشم نمیاد ،زن دست و پاچلفتی و ترسوییه که تو زمان مشکالت ،جا میزنه؛ درضمن اگه ازکلمات مناسب استفاده نکنم مثال میخوای چیکار کنی؟ تو که دستهات بستهست ،هه.
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زیر لب زمزمه کردم:
 حاال بهت نشون میدم که با دستهای بسته چیکار میکنم.گردن خشک شده م رو به چپ و راست تکون دادم و چشمام رو بستم .نفس عمیقی کشیدم و بیتوجه به خونهای
خشک شدهی کنار شقیقههام که آزارم میدادم تمرکز کردم و دمای بدنم رو باال بردم.
بدنم مثل کورهی آهنگری داغ شده بود و صدای فریاد و ناسزای رایمون بلند شده بود .با لبخند خبیثی که روی لبهام
نشسته بود چشم باز کردم و با هیجان سرم رو بلند کردم و به زنجیرهایی که بهخاطر گرمای بدن من سرخ شده بودن
نگاه کردم .با لحن پیروزمندانهای گفتم:
 من اینکار رو میتونم انجام بدم جناب رایمون ،هه. عوضی تمومش کن ...آخ سوختم ،تمومش کن.با ناچاری لب به التماس باز کرد و ادامه داد:
 خواهش میکنم ...وای اشتباه کردم؛ اصالً به خود تیارانا هم میگم که اشتباه کردم .لعنتی پوستم کنده شد.بوی گوشت سوخته که توی مشامم پیچید باعث شد دیگه بیشتر از این پیشروی نکنم و دمای بدنم رو کم کنم .با
سرد شدن زنجیرها رنگ سرخشون برگشت و رایمون نالهای از درد کرد.
 بهتره حواست رو جمع کنی رایمون .تیارانا اگه تا حاال تنها بود ،ازاینبهبعد دیگه تنها نیست .من اون رو به سختیبهدست آوردم؛ پس به همین راحتیها رهاش نمیکنم.
زیر لب فحشی نثارم کرد که پوزخندی زدم .میدونستم که از روی عجز و شکست خوردن اون حرف رو زده و همین
من رو خوشحال میکرد .مدتی صدای جیغهای تیارانا خاموش شده بود و همین من رو نگران میکرد .با اینکه
همهجا رو وارونه میدیدم و عرقهای ریزودرشت از تیغهی کمرم بهسمت موهام میاومدن؛ اما با چشمهام دنبال
تیارانا بین درختها میگشتم .انتظارم زیاد طول نکشید که اون موجودات رقتانگیز به کنار باتالق اومدن ،این درحالی
بود که دو طرف دستهای تیارانا رو گرفته بودن و اون رو روی زمین میکشیدن.
نگاهم روی چشمهاش نشست که بسته بودن .دلم لرزید و با فریاد گفتم:
 چه بالیی سرش آوردین؟ تیارانا ،تیا بیدارشو.***
تیارانا
گیج و منگ چشمهام رو باز کردم .صدای فریادهای کارل توی گوشم زنگ میزد .با کشیده شدن پاهام روی زمین
و سنگینی جسمی روی دستهام ،کمی هشیار شدم و خودم رو جمع و جور کردم .با دیدن اون موجودات چندشآور
چند لحظه پیش رو به یاد آوردم .همگی من رو دوره کرده بودن و آرومآروم بهم نزدیک میشدن .چون نمیتونستم
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از قدرتهام استفاده کنم تصمیم گرفتم از خنجری که آهنگر برام آماده کرده بود استفاده کنم؛ اما همگی صداهای
ناهنجاری ایجاد کردن که باعث شد زخمهای کوچیک و بزرگی روی بدنم ایجاد بشه و خون از کنار صورتم و بینیم
سرازیر بشه .با خشم دست راستم رو کشیدم تا از حصار انگشتهای لزج اون موجود آزاد بشه که متوجه من شدن.
دستم رو رها کردن که روی زمین افتادم و با حرص نگاهشون کردم .اینا دیگه چی بودن؟ بالهای کثیفشون با
گوشههای نوکتیز خیلی زشت بود و گوشهای علفمانندشون بهجایاینکه اونهارو زیبا کنه ،زشتشون کرده بود.
پوست بدنشون سبز بود و لباسهای پاره و کثیفشون بدنشون رو نمایان میکرد .پوست بدنشون مثل افراد سالخورده
چروک و چین خورده بود .درنهایت نگاهم رو از چشمهای گرد و بادومی شکلشون گرفتم و از روی زمین بلند شدم.
دستی به لباسم کشیدم و پایین لباسم رو درست کردم و با تکوندنش ،گرد و خاک رو از روی لباسم پاک کردم .با اخم
گفتم:
 شما کی هستین؟ برای چی اینکارارو انجام میدین؟یکی از اونها که روی موهاش جلبک خشک شده داشت و از حالت چهره یا بدنش نمیشد تشخیص داد که زنه یا
مرد ،جلو اومد و نیزهی سهشاخ نوک تیزش رو به زمین تکیه داد و با صدای نخراشیدهای غرید:
 تو باید بری توی اون باتالق.و با دستش پشتسرم رو نشون داد .خندهی حرصی کردم و با لحن حرصدرآری گفتم:
 آره حتماً .من هم به حرفاتون گوش میدم و خودم رو به کام مرگ میفرستم.خیلی خونسرد و آروم نیزهش رو رو به باال با زاویهی چهلوپنج درجه خم کرد و گفت:
 اگه به حرفم گوش ندی ،اون دوتا میمیرن.مسیر نگاهش رو با اخم دنبال کردم و با دیدن رایان و رایمون که با زنجیر بسته شده بودن و از باالی مرداب آویزون
بودن نگاه کردم .هردوتاشون پشت به هم و وارونه آویزون شده بودن و درست زیر پاشون چندتا نیزهی تیز و بزرگ
قرار داشت که با فکر کردن به این مسئله که اگه اون زنجیر آزاد بشه ،چه اتفاقی میفته ،تنم مورمور شد .با هول
بهسمت همون شخص برگشتم و گفتم:
 خواهش میکنم همسر و همراهم رو آزاد کنین؛ اگه اون زنجیرها آزاد بشن...قلبم نامنظم میزد و میترسیدم اتفاقی برای کارل بیفته .دوباره به اون موجود گفتم:
 اگه من برم تو اون باتالق میمیرم. ما به این شکل که میبینی نبودیم .خیلی زیبا و برازندهتر از چیزی بودیم که فکرش رو میکنی؛ آب چشمهیجنگل پری ما رو جاودان و زیبا میکرد؛ اما یک شب جادوگر خبیثی عنصر جاوادنگی ما رو شکست و از اون موقع
این جنگل به یک مکان رعبآور تبدیل شده و ما همگی به این موجودات رقتانگیز تبدیل شدیم.
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باورم نمیشد سیلوانا به اینجا هم اومده باشه و همهچی رو تحت شعاع کارهای خبیثانهی خودش قرار داده باشه .ادامه
داد:
 حاال تو یه موجود عادی هستی و میتونی وارد اون باتالق بشی .ما متوجه شدیم هربار که عنصر جاودانگی ما ازبین بره ،یکی دیگه جاش رو میگیره و عنصر جدید توی مردابه ،درست وسط مرداب توی یه صندوقچه.
لبم رو با زبونم تر کردم و با تردید گفتم:
 پس چرا شما خودتون نمیرید تا عنصر جاودانگی رو پیدا کنین؟من خودم یه رگ پری یا همون فرشته رو داشتم ،حتماً مشکلی وجود داشت که اونها خودشون وارد باتالق نمیشدن؛
گرچه ورود به باتالق مساوی بود با مرگ.
 هر کدوم از ما که سعی کرده به اون عنصر دست پیدا کنه ،توسط باتالق بلعیده شده ،عدهای هم تبدیل به سنگشدن؛ اما فقط یه انسان عادی که پری یا فرشته نباشه میتونه وارد باتالق بشه و اون عنصر رو برام بیاره.
با حالت نزاری نالیدم:
 اما من میمیرم ،من خودم...قبل از اینکه حرفم تموم بشه بین حرفم پرید و گفت:
 این دیگه مشکل من نیست .میتونی بذاری ما دوستانت رو بکشیم؟قلبم به درد اومد .نه من نمیتونستم همسرم رو که تازه پیدا کرده بودم از دست بدم .اشک روی صورتم رو پاک کردم
و بهسمت باتالق رفتم .نگاهم به گلوالی توی باتالق بود و ذهنم پیش کارل .گوشم صدای فریادش رو میشنید
که ازم میخواست این کار رو نکنم؛ اما من نمیتونستم دوباره از دستش بدم .اجازه نمیدادم حرف روح نگهبان درمورد
کوتاه بودن دیدارمون به حقیقت بپیونده .نفس عمیقی کشیدم و با احتیاط اولین قدمم رو داخل باتالق گذاشتم که
حس کردم نوک انگشتهای پام سفت و سخت شد .باورش سخت بود؛ اما انگار داشتم به سنگ تبدیل میشدم.
فریاد کارل توی گوشم پیچید و باعث شد قلبم بلرزه.
 نه تیا این کار رو نکن .تو خودت یه رگ فرشته داری ،برگرد عقب تیا .من نمیخوام دوباره از دستت بدم.اشک توی چشمام حلقه زده بود؛ اما من نمیخواستم به حرفش گوش بدم؛ چون گوش دادن به حرفش باعث مرگش
میشد و من این رو نمیخواستم .سرم رو بلند نکردم تا نگاهش کنم .میدونستم اگه درگیر چشمهای مهربونش بشم
دست و پام برای ادامه دادن سست میشه و اون جونش رو از دست میده؛ بنابراین فقط به روبهرو خیره شدم و قدم
برداشتم .حس میکردم ناامیدی داره به قلبم راه پیدا میکنه؛ ولی نباید اجازه میدادم این ناامیدی من رو از پا بندازه.
چهرهی مردمی رو که تسخیر شده بودن و دوستانم جلوی چشمام نقش بست .اونها به من احتیاج داشتن .من تنها
امیدشون برای پیروزی در جنگ بودم و به این راحتی پشیمون نمیشدم .لبم رو از حرص روی هم فشار دادم و به
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صندوقچه که درست توی یک قدمیم قرار داشت نگاه کردم .بدنم تا کمی باالتر از کمرم به رنگ خاکستری در اومده
بود؛ اما مسئلهی جالبی که ذهنم رو درگیر کرده بود این بود که چطور میتونستم حرکت کنم؟ بیخیال این مسئله
شدم و دستم رو برای برداشتن صندوقچه دراز کردم که با لمس کردن صندوقچه بآلفاصله بدنم خشک شد .وحشت
زده نگاهم رو به اون قسمت خاکستری بدنم دوختم که حاال دیگه نمیدونستم تکونش بدم .بدنم حاال به سنگ تبدیل
شده بود و این تبدیل آرومآروم ادامه داشت تا جایی که قفسهی سـ*ـینهم رو دربرگرفت .بآلفاصله صندوقچه رو
چنگ انداختم و تندتند دنبال بازکردن در صندوقچه میگشتم؛ اما هیچ قفل و دری وجود نداشت .کمکم شونههام تا
آرنجم شروع به سنگ شدن کردن و من سرم رو باال میکشیدم تا صورتم به سنگ تبدیل نشه؛ ولی ...قلبم میکوبید
و میکوبید و فکرم دنبال راه نجاتی برای من میگشت .سریع صندوقچه رو سروته کردم که گیرهای در صندوقچه
رو زیر صندوقچه پیدا کردم .بالفاصله گیرهها رو چرخوندم که الماس کوچک مثلثی شکلی کف دستم قرار گرفت.
نوک انگشتهام کمکم بیحس شدن و من چشمهام رو بستم و به فریاد کارل گوش دادم .تا روی بینیم بهسنگ
تبدیل شده بود و من عمالً نمیتونستم نفس بکشم .چند ثانیهی کوتاه طول کشید تا اون الماس شروع به درخشیدن
کنه .نورهای رنگی و خیرهگنندهی از خودش ساطع کرد که بهخاطر برقش من مجبور شدم چشمام رو ببندم تا کور
نشم .آروم آروم اون حس سنگی توی تنم از بین رفت و من خیلی ناگهانی توی آب فرو رفتم .چشمهام رو توی آب
باز کردم و درحالیکه الماس رو توی مشتم نگه داشته بودم ،دنبال راهی برای باال کشیدن خودم بودم؛ چون شنا بلد
نبودم .خروج حبابهای ریزودرشتی رو از بینیم میدیدم و نگاهم رو روی مرجانهای زیبای کف رودخونه دوختم که
ناگهان دو دست از دو طرف من رو گرفتن و روبه باال شنا کردن .سرم که بیرون از آب قرار گرفت نفس عمیقی
کشیدم و از پشت موهای خیسم که به صورتم چسبیده بود به جنگل زیبای روبهروم نگاه کردم .حدس میزدم با
شکستن طلسم ،این جنگل به حالت قبلی خودش برگرده و زیبا و حیرتانگیز بشه .کارل که بازوی چپم رو گرفته بود
گفت:
 دیگه حق نداری از حرفام سرپیچی کنی .فهمیدی تیا؟و بعد دستی به موی خیسم کشید که خندهی تو گلویی کردم و گفتم:
 خودت هم میدونی که من فرمانروای توأم.و بعد چشمک شیطنتآمیزی بهش زدم .چشمهاش رو گرد کرد و آروم زیر گوشم زمزمه کرد:
 بعداً بهت ثابت میکنم که کی فرمانروای کیه.تکخندهای کردم و با کمک رایمون و کارل از رودخونه بیرون رفتم .نگاهم روی صورت رایمون ثابت موند .حاال که
کمی از آب رودخونه رو خورده بود چهرهی واقعیش برگشته بود و من راضی بودم .دستی به موهای خرماییرنگ
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خیسش کشید و با چشمهای سبزش نگاهم کرد .کاش میشد حافظهش هم برگرده؛ ولی جوجینا گفته بود این دریاچه
فقط میتونه طلسم چهرهی رایمون رو از بین ببره.
کارل کنارم قرار گرفت و با فشردن دستم پرسید:
 حالت خوبه؟ برای چی بیاحتیاطی کردی و پا تو اون باتالق گذاشتی؟صورتم رو مهمون لبخند گرمی کردم و با چشمهایی که میدرخشیدن گفتم:
 برای نجات جون تو هر کاری الزم باشه انجام میدم؛ حتی اگه الزم باشه از جونمم...فهمید چی میخوام بگم که زود انگشتش رو روی لبم گذاشت و من رو وادار به سکوت کرد .خیره به چشمهام زمزمه
کرد:
 هیس ،هیچوقت درمورد مرگت حرف نزن .تو نمیتونی من رو تنها بذاری و خودت رو از این دنیا رها کنی.مژههای بلندم رو آروم روی هم گذاشتم و بعد که بازشون کردم کارل کنارم ایستاده بود و به موجودات بسیار زیبایی
که مقابلمون قرار گرفته بودن نگاه میکرد .اینها همون موجودات رقبتانگیزی بودن که من از دیدنشون وحشت
داشتم؛ اما حاال اونقدر زیبا و خیرهکننده شده بودن که نگاهم محو اونها شده بود .بالهای زیبا و شیشهایشون زیر
نور خورشید میدرخشیدن و موهای بلندشون تا زیر زانوهاشون میرسید .لباسهای حریر براقی پوشیده بودن و با
لبخند قدرشناسانهای من رو نگاه میکردن .رهبرشون جلوتر اومد و سرش رو برام خم کرد و عصای قدرت رو که تو
جنگل گم کرده بودم به دستم داد و گفت:
 ممنونیم بانو .حاال که حافظهمون برگشته ،شما رو شناختیم .شما یکی از ارواح نگهبان هستین و این عصا منبعقدرت شماست .لطفاً هرچه زودتر به کوهستان برفی برید .مردم به کمک شما احتیاج دارن.
سرم رو تکون دادم و به الماس شیشهای نگاه کردم که درست در محل تالقی اون با عصا ،الماس مخروطی شکلی
که از باتالق برداشته بودم قرار داشت .پس این اولین عنصر جادویی بود .اسبهامون رو بهمون تحویل دادن و ما با
تشکر از اون جنگل بیرون رفتیم .رایمون دستی به تهریشش کشید و پرسید:
 حاال چطور باید به کوهستان برفی بریم؟ اونطور که ویلیام میگفت اونجا خیلی دوره و این مسئله کمی دشواره.نگاهم رو از پوست سبزهش که زیر نور خورشید برق میزد گرفتم و رو به کارل گفتم:
 کاش آذرخش اینجا بود .خیلی متأسفم که نتونستم به خوبی ازش مواظبت کنم.کارل بدوناینکه نگاهم کنه ،نقشه رو توی دستش جابهجا کرد و گفت:
 اون االن پیش جفتشه .چند هفتهی پیش ،وقتی که داشت تو آسمون پرواز میکرد دیدمش و فهمیدم برای خودشجفت پیدا کرده ،برای همین آزادش کردم تا برای همیشه کنار جفتش باشه.
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ابروهام باال پریدن .چه راحت تونسته بود از هدیهی مادرش دست بکشه و آزادش کنه .درهرصورت خیلی خوشحال
بودم که آذرخش سالم بود و اتفاق بدی براش نیفتاده بود.
***
رایمون هیزمها رو روی زمین ریخت و کارل با چند حرکت ساده ،آتیش درست کرد .خطاب به رایمون که مشغول
جابهجا کردن چوبها میون آتیش بود گفتم:
 تو چطور میتونستی از قدرت آتیش استفاده کنی؟زیر چشمی نگاهم کرد و همونطور که به کارش ادامه میداد گفت:
 خودمم نمیدونم چه اتفاقی برام افتاده ،فقط این رو میدونم که بعداز اون اتفاقی که برات افتاد ،من دیگه نتونستماز قدرت آتشافزاری استفاده کنم.
پاهام رو توی شکمم جمع کردم و توی فکر فرو رفتم .همه چی به هم گره خورده بود و من میخواستم نقطهی کور
این گره رو پیدا کنم و به افکارم سامان بدم .بوی گوشت کبابی که توی مشامم پیچید باعث شد به خودم بیام و به
گوشتی که مقابلم قرار گرفته بود خیره بشم .کارل کنارم نشست و گفت:
 بیا غذاتو بخور و به این چیزا فکر نکن .من مطمئنم که ما خیلی راحت میتونیم تو این جنگ پیروز بشیم .فقطکافیه که به خودت مطمئن باشی.
لبخند نصفه و نیمهای زدم و گوشت رو ازش گرفتم و مشغول خوردنش شدم .آشوب عجیبی توی دلم برپا بود و خودم
هم نمیدونستم علت این آشوب چیه.
نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم کمی خودم رو به آرامش دعوت کنم تا مسیر سریعتری به کوهستان پیدا کنم.
این رمان در نگاه دانلود آماده شده است.
http://www.negahdl2.ir
از سرما خودم رو بغـ*ـل کردم و صورتم رو بهسمت راست مایل کردم تا از هجوم بیشازحد دونههای برف که تو
این سرما مثل سوزن به صورتم برخورد میکردن جلوگیری کنم .اسبها دیگه نای راه رفتن نداشتن و علتش هم
سرمای بیشازحدی بود که توی کوهستان حکومت میکرد .هر سه نفرمون پارچههای ضخیم و پشمی رو دور
خودمون پیچیده بودیم تا از سرما در امان باشیم؛ ولی سوز سرما به کارهای ما برتری داشت .با صدای لرزونی که به
زور شنیده میشد گفتم:
 ما اینجا میمیریم؛ پس کو این غار لعنتی؟ خون تو رگهام داره یخ میزنه.کارل با صدای بلندی گفت:
 نمیدونم ،باید غار همین اطراف قرار داشته باشه؛ ولی هیچ اثری ازش نیست.157
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نفسهام به شمارش افتاده بود و کوالک برف درست از روبهرو میاومد .دست و پاهام کرخت شده بودن و با نفسم
سعی داشتم نوک انگشتهام رو گرم کنم؛ اما بیفایده بود .خیلی ناگهانی الماس روی زمین افتاد و صدای جیغم به
هوا رفت .از روی الماس پایین افتادم و با هول ،درحالیکه با دستهام ،دوطرف پارچه رو گرفته بودم ،دستم رو به
صورتش رسوندم و تندتند گفتم:
 چه اتفاقی برات افتاد؟ الماس چی شده؟شیههی دردناکی سر داد و گفت:
 دیگه نمیتونم ،من رو رها کنید و به راهتون ادامه بدین.سرم رو به طرفین تکون دادم و خودم رو جلو کشیدم .برفی که روی زمین نشسته بود باعث شد لباسم خیس بشه؛
اما توجهی نکردم و گفتم:
 نه من تورو اینجا تنها نمیذارم ،تو باید با من بیای ،تو دوست و همراه منی. متأسفم بانو ،زانوی من شکسته و من نمیتونم هیچ کاری انجام بدم ،جز این که یه بار اضافی باشم .من رو رهاکنین و به راهتون ادامه بدین.
اشکهام از چشمم پایین چکیدن و گونههای یخ زدهم رو آتیش زدن.
 من نمیتونم تو رو اینجا بذارم .پاشو الماس تو میتونی ،پاشو.همزمان با این حرفم دستم رو دور گردنش حلقه کردم و اون رو به باال کشیدم؛ ولی اونقدر سنگین بود که حتی
نتونستم از زمین بلندش کنم.
دستهای کارل روی شونهم نشست و صداش به گوشم رسید:
 تیا باید بریم .اگه اینجا بمونی یخ میزنی.خودم رو تکون دادم تا از دستش خالص بشم و گفتم:
 نه من نمیتونم اسب خوبمو تنها بذارم .ما باید اونو با خودمون ببریم ،ببین؛ اگه اینجا بمونه میمیره.جدی و دستوری گفت:
 پاشو تیارانا؛ اگه اینجا بمونی تو هم میمیری .میخوای خون افرادی که مردن رو پایمال کنی؟ یادت رفته چطوربهخاطر سیلوانا بچهمون مرد؟ هان؟
بدنم رو باال کشید و پارچهی دورم رو محکمتر کرد ،من رو همراه خودش برد .درحالیکه نگاه یخ زدهم روی الماس
ثابت مونده بود ،کمکم توی برف و مه غلیظ از دیدهم محو شد .سیلوانای لعنتی همهچیز رو ازم گرفت ،باعث شد من
بهخاطر انتقام گرفتن از اون ،از دوستانم بگذرم .لعنتی میکشمش ،میکشمش...
 فکر کنم این همون غاره ،بیاین اینجا.158

ر

الهه یخی
WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

صدای رایمون باعث شد پلک بزنم و سرم رو پایین بندازم .کارل همونطور که دستش رو دور شونههام پیچیده بود
گفت:
 همهچی درست میشه ،این دومین عنصر جادوییه.سرم رو بوسید؛ اما من حس میکردم قلبم پر از انتقام شده ،انتقام مرگ مردم سرزمینم ،هلن ،فرزند کوچیکم و اسب
دوستداشتنیم .نفسی کشیدنم ،حس میکردم این روزها بیشازحد دارم از خودم خونسردی و بیخیالی نشون میدم.
وارد فضای غار شدیم و من کمی احساس گرما کردم .فضای غار توسط طرحهای براق و عجیبی که روی دیوارهش
قرار داشت روشن بود و میتونستیم اطراف رو ببینیم.
با احتیاط جلو رفتیم و وارد فضای دایرهای شکلی شدیم که یه سکو توی مرکزش قرار داشت .با شک و بدبینی نگاهی
به اطراف انداختم؛ یعنی هیچ تلهای وجود نداشت تا از عنصر دوم محافظت کنه؟ شونهای باال انداختم و بهسمت سکو
رفتم .الماس سبزرنگی داخل یک محفظهی شیشهای قرار داشت و حتماً همون عنصر جادویی بود .مقابل سکو ایستادم
و دستم رو روی محفظه گذاشتم که از سرمای بیشاز حدش ابروهام باال پریدن .این یخ بود؟ پس یعنی عنصر داخل
یخ ،بازتابی از تصویر اصلی بود؟ سرم رو باال گرفتم که با دیدن عنصر اصلی ،لبخندی روی لبم نشست .اون باال بود؛
برای همین هیچ تلهای وجود نداشت؛ چون بیننده رو به شک میانداخت .اون الماس داخل یه تور از سقف آویزون
شده بود .خنجرم رو بیرون کشیدم و با نشونهگیری دقیقی ،اون رو پرتاپ کردم که تور پاره شد و الماس پایین افتاد.
الماس رو بین زمین و آسمون توی هوا گرفتم و لبخند عمیقی زدم .حاال باید برمیگشتم قبیلهی ماه.
***
برای بار هزارم نگاهی به نقشه انداختم تا محل دقیق آخرین عنصر رو پیدا کنم .ساعتها توی جنگل سرگرون بودیم
و هنوز نتونسته بودیم محل دریاچهای رو که توی نقشه عالمتگذاری شده پیدا کنیم .بعداز پیدا کردن دومین عنصر،
برای پیدا کردن الماس ،وجب به وجب محلی رو که اونجا افتاده بود رو گشتم؛ اما کوچکترین اثری از اون پیدا
نکردم؛ انگار دود شده بود رفته بود هوا .دستی به گردنم کشیدم و غرغر کنان گفتم:
 برای چی این عناصر هر کدوم یه جا قرار دارن؟ این ارواح هم حس بازیشون گرفته ،باورم نمیشه که من هم قرارهیکی از اونا باشم.
کارل که دستهاش رو از دوطرفم رد کرده بود و افسار اسبش رو گرفته بود با خنده گفت:
 این دیگه آخریه .اینقدر غر نزن ،مثالً تو یه ملکهای و باید آروم و صبور باشی.نیشخندی زدم؛ اتفاقات اخیر برام صبر و آرامشی نذاشته بود که حاال از اون استفاده کنم .دوباره نقشه رو باال گرفتم
و گفتم:
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 فقط میخوام زودتر این ماجرا رو تموم کنم ،دیگه خسته شدم ازاینکه دوستانم رو از دست بدم یا اونارو توی خطربندازم.
زمزمهوار گفت:
 تموم میشه ،خیلی زودتر از چیزی که فکرش رو میکنی.دلم میخواست از نیروی آبافزاریم استفاده کنم و محل دریاچه رو پیدا کنم؛ اما جوجینا تأکید کرده بود از نیروهام
استفاده نکنم .آه خدایا نجاتم بده! خورشید درست باالی سرمون قرار داشت و گرمای بیحدش رو به رخمون میکشید.
لباس تنگم شدیداً آزارم میداد و حس خفگی بهم دست میداد .تار موهای ریزیم رو که از کنار گوشم ،به صورتم
چسبیده بودن رو با دستم به پشت فرستادم و پوست مرطوبم رو لمس کردم .اگه یکم هوای خنک توی این جنگل
جریان داشت ،اینقدر اذیت نمیشدیم .لبهای خشک شدهم رو از هم فاصله دادم تا دمای بدنم پایین بیاد؛ ولی
نمیشد .درنهاست ظرف آب رو از تو کیفم بیرون کشیدم و با باز کردم درش اون رو به لبم چسبوندم و با عطش
همهش رو سر کشیدم .آب نسبتاً گرم بود؛ اما نه به اندازهی دمای بدن من .همین هم غنیمت بود .ظرف رو که حاال
خالی از آب بود از لبم جدا کردم و با چشمهایی که بهخاطر سر کشیدن ناگهانی آب جمع شده بود ،به اطراف خیره
شدم ،ظرف رو دوباره به کیفم برگردوندم و خطاب به هردوتاشون گفتم:
 متأسفانه ذخیرهی آب من هم تموم شد .امیدوارم هرچه زودتر اون دریاچهی لعنتی رو پیدا کنیم.رایمون با خستگی و بدخلقی ذاتیش گفت:
 من باید برمیگشتم به قصر ماه ،اشتباه کردم با شماها اومدم.با ترشرویی تشر زدم:
 تمومش کن رایمون؛ اگه خیلی مایلی برگردی ،میتونی همین االن هم برگردی؛ از اون گذشته همهی ما خستهایم،الزم نیست تو شعلهی این خستگی رو زیاد کنی.
چشمغرهای نثارم کرد که تیز نگاهش کردم .زبونش نسبتبهقبل کوتاهتر شده بود و علناً مثل گذشته اذیتم نمیکرد.
 هوا داره خنکتر میشه ،فکر کنم به دریاچه نزدیک شدیم.درست میگفت ،از شدت گرمای چند لحظه پیش کم شده بود و صدای آب به گوش میرسید .بهتأیید حرفش سر
تکون دادم که ضربهای به پهلوی اسبش زد و سرعتش رو بیشتر کرد .کمکم دریاچه از بین درختها مشخص شد
و من با لبخند عریضی گردن کشیدم تا زودتر بتونم اون دریاچه رو ببینم .درختها رو رد کردیم و به دریاچه که درست
وسط محوطهی دایرهای شکلی ،توسط درختهای بلند احاطه شده بود نگاه کردم .پرندهها گروهی توی آسمون پرواز
میکردن و صدای جریان آب نشون میداد که اینجا همون دریاچهست .کارل از اسب پایین رفت و با گرفتن دستم،
به من هم کمک کرد تا پایین برم .عصای قدرت رو که حاال فقط یک عنصر کم داشت رو توی دستم جابهجا کردم
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و بهسمت دریاچه قدم برداشتم .ایستادم و به مرکز دریاچه خیره شدم .من که شنا بلد نبودم ،چطور میخواستم برم و
اون عنصر رو از تو دریاچه بردارم؟ فکرم رو به زبون آوردم:
 من شنا بلد نیستم ،حاال باید چطور برم توی دریاچه؟کارل کش و قوسی به تنش داد و گفت:
 من میتونم این کار رو انجام بدم.اخمآلود گفتم:
 ما نمیدونیم چی توی اون دریاچه انتظارمون رو میکشه ،پس فکرش رو هم نکن که بری تو آب.نگاهم رو دوباره به دریاچه دوختم که صدای فریاد رایمون بلند شد:
 خدای من! این دیگه چه موجودیه؟صدای رایمون وادارم کرد نگاهم رو از دریاچه بگیرم و به چیزی که رایمون رو متعجب کرده بود نگاه کنم؛ اما با
دیدنش سریع خنجرم رو بیرون کشیدم و چند قدم عقب رفتم .درحالیکه نگاهم به اون غول سهمتری قرمزرنگ بود،
مبهوت لب زدم:
 این دیگه چیه؟ این غول از کجا اومده؟کارل که گارد حمله گرفته بود و شمشیرش بهسمت اون موجود بود گفت:
 حتماً نگهبان آخرین عنصره ،فکر نکنم به همین راحتی اجازه بده وارد دریاچه بشیم.لپهام رو باد کردم و نفسم رو کالفه و عصبی بیرون فرستادم .طاقتم تموم شده بود و میخواستم هرچی مانع برای
رفتن من وجود داره رو از بین ببرم؛ اما هرچی بیشتر جلو میرفتم ،بیشتر توی منجالب موانع فرو میرفتم .موجود
عجیب زبون درازش رو که شبیه به زبون مار بود؛ اما بلندتر ،بیرون از دهن چاک خوردهش آورد و با صدای گوشخراشی
گفت:
 ناهار امروزم حاضره.و بعد زبونش رو دور دهنش کشید و داخل دهنش برد .نیشخند حرصی زدم و دندونم رو روی هم ساییدم .داشت برای
خوردن ما نقشه میکشید؟ چه مسخره .نعرهای کشید و چنگال بلندش رو بهسمتمون دراز کرد که خنجر رو سریع
پرت کردم و خنجر به پشت دستش خورد .غول عظیمالجثه فریاد بلندی کشید و با صدای بدی گفت:
 میکشمت موجود چموش.رایمون بهسمتش حملهور شد و شمشیرش رو باال برد؛ اما قبل از اینکه شمشیرش حتی به اون موجود نزدیک بشه،
توسط دم بلند و پهنش بهسمتی پرت شد .نگاهم همراهش رفت ،که به درخت خورد و روی زمین افتاد .هین بلندی
کشیدم و پرسیدم:
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 خوبی رایمون؟خودش رو باال کشید و با پشت دستش خون دماغش رو پاک کرد و نالید:
 آخ ...آره خوبم؛ انگار این غول هـوس کتک خوردن کرده.زیر لب زمزمه کردم:
 فعالً که هـوس خوردن ما رو داره.کارل جفت شمشیرش رو بهم داد و گفت:
 مواظب خودت باش.سرم رو تکون دادم و بهسمت غول حملهور شدم که دمش رو به زمین کوبید و باعث شد تعادلم رو از دست بدم.
تلوتلویی خوردم؛ ولی دوباره به کارم ادامه دادم و مواظب بودم تا با دمش بهم ضربه نزنه .توی هوا پریدم و ضربهای
به پای راستش زدم که زخم عمیقی روش ایجاد شد و از درد عقب زد .کارل که پشتسرش بود ضربهی دیگهای
بهش زد؛ اما غول خیلی زود چرخید و اون رو توی چنگالش اسیر کرد .درحالیکه از درد به خودش میپیچید فریاد
زد:
 به من میگن زابورا ،به این راحتی از بین نمیرم.چهرهی کارل مچاله شده بود و از درد ناله میکرد و با تقال سعی داشت خودش رو آزاد کنه؛ اما زابورا اون رو محکم
توی مشتش گرفته بود و داشت اذیتش میکرد .بهسمتش حمله کردم که با قدرت بیشتری دمش رو چرخوند و
ضربهای محکمی بهم زد که احساس کردم استخونهای بدنم خورد شدن .فریادی از درد کشیدم و توی دریاچهی
افتادم .سطح آب قسمتی که من افتاده بودم خیلی کم بود ،تقریباً به اندازهی یه وجب .نفسنفس زنان سعی کردم از
توی آب بیرون بیام؛ اما دردی که توی بدنم پیچیده بود داشت نفسم رو میگرفت .با چشمهایی که از زور درد باز
نمیشد؛ نگاهی به زابورا انداختم که داشت کارل رو به دهنش نزدیک میکرد و بعد به رایمون خیره شدم که از درد
نمیتونست تکون بخوره .اگه کاری نمیکردم حتماً همینجا خورده میشدیم؛ پس ...سرمای آب داشت وسوسهم
میکرد تا از قدرتم استفاده کنم؛ چند لحظه با یادآوری حرف جوجینا پشیمون شدم؛ اما همین که چشمم به کارل
افتاد ،با فریاد نه بلندی گفتم و جریان عظیمی از آب رو بهسمت زابورا فرستادم.
آب رو مثل ماری به دور زابورا پیچیدم و بدن تنومندش رو اسیر کردم .فشار آب رو زیادتر از حد معمول کردم که
نالهای کرد و دستش شل شد ،کارل روی زمین افتاد و از درد نالید .زابورا رو تا ارتفاع نسبتاً بلندی باال بردم و فریاد
زدم:
 هیچکس حق نداره به خانوادهی من صدمه بزنه؛ یعنی من اجازه نمیدم که این اتفاق بیفته .حاال که داشتی بههمسرم آسیب میرسوندی ،باید جزای کارتو هم ببینی.
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کارل درحالیکه نیمخیز شده بود و با صورت خیس از عرقش نگاهم میکرد و تندتند نفس میکشید ،گفت:
 تیا چیکار کردی؟ نباید از قدرتت استفاده میکردی.نیشخندی زدم و سرم رو به طرفین تکون دادم.
 برام مهم نیست که قراره چه اتفاقی بیفته ،فقط باید تو رو نجات میدادم که دادم ،ازاینجابهبعدش دیگه تصمیم باخودمه و خودم میدونم که چه بالیی سر این موجود پست بیارم.
صدای خورد شدن استخونهای زابورا چنان انرژی بهم میداد که تا اون لحظه تجربهش نکرده بودم؛ انگار زخم
کهنهم سر باز کرده بود و داشتم انتقام تمام بالهایی که سرم اومده بود رو از زابورا میگرفتم .توی یه لحظه قدرت
کنترلم رو از آب برداشتم و زابورا از اون ارتفاع روی زمین افتاد و صدای نالهش قطع شد .قطرات آب روی صورتم
پاشیدن و همهجا رو خیس کردن .صدای برخورد زابورا با زمین اونقدری بلند بود که باعث شد پرندهها همگی پرواز
کنن و از اینجا دور بشن .عصا و شمشیر رو که هر کدوم به طرفی افتاده بودن رو برداشتم و درحالیکه تا نزدیکی
زانوهام خیس شده بود ،آرومآروم جلو رفتم .گوشهی چشمهام جمع شده بودن و نگاه تیزم تن بیحرکت زابورا رو
رصد میکرد .نزدیکش که شدم شمشیرم رو باال بردم؛ بااینکه مطمئن بودم بهخاطر خورد شدن استخونهاش مرده؛
ولی هنوز از آتیش خشم درونیم کم نشده بود ،احساس میکردم دارم تبدیل به یه موجود بیرحم میشم ،بیرحمتراز
چیزی که فکرش رو میکردم.
شمشیرم که پایین اومد ،خون اطراف رو رنگین کرد و آتیش درونیم خاموش شد .کمرم رو صاف کردم و با پشت
دستم خون روی صورتم رو پاک کردم ،با خندهی هیستریکواری گفتم:
 اون مرد ،من کشتمش ،کشتمش؛ آخه میخواست کارل رو بکشه ،میخواست...اشک از چشمم جوشید و روی زمین نشستم .چرا من اینطوری شده بودم؟ قلبم پر از نفرت شده بود و افکار نابسامانم
توی سرم چرخ میخوردن .دستی دور شونهم حلقه شد و من رو به خودش فشرد .کارل درحالیکه داشت موهام رو
نوازش میکرد گفت:
 آروم باش تیارانا .تو اینطوری داری خودت رو از بین میبری؛ باید آروم باشی تا بتونی به اهدافت برسی .چیزینیست ،اتفاقی نیفتاده.
موهای خیسم رو از روی صورتم کنار زد و من صورتم رو به شونهش فشار دادم تا اشکهام رو مهار کنم؛ ولی...
رایمون با صدای نهچندان متعجبی گفت:
 -اینقدر اتفاقات عجیب و غریب تو این مدت دیدم که این هیچی نیست .میشه یه لحظه به این دریاچه نگاه کنین؟
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سرم رو بلند کردم و چشمهام رو پاک کردم ،با کنجکاوی به دریاچهای نگاه کردم که دیگه وجود نداشت .خب این
یکم غیرقابلباور بود که دریاچهای به اون بزرگی ناپدید شده باشه .از جا بلند شدم و به جای خالی زابورا هم نگاه
کردم .ظاهراً هر دوتاشون ناپدید شده بودن .کارل با لحن اطمینانبخشی گفت:
 ما موفق میشیم تیا .این رو بهت قول میدم ،فقط نباید خودت رو آزار بدی.به تکون دادن سرم بسنده کردم و باهم بهسمت سکویی که آخرین عنصر روش قرار داشت رفتیم.
 کارل تو چرا از آتشافزاریت استفاده نکردی؟با لحن متأسفی گفت:
 از وقتی به این دورهی زمانی اومدم ،کمتر میتونم از قدرتهام استفاده کنم ،االن هم هرکاری کردم نتونستم ازاون استفاده کنم؛ شاید اگه قدرتم رو به کار میبردم ،این اتفاق نمیافتاد و تو از قدرتت استفاده نمیکردی.
نگاهش کردم ،با جدیت به سکو چشم دوخته بود و اخم ریزی هم بین ابروهاش نشسته بود .نگاهم رو از اون گرفتم
و به این فکر کردم که چرا نباید از قدرتم استفاده میکردم ،درحالیکه هیچ اتفاقی نیفتاد .با برداشتن آخرین عنصر
راهی قصر ماه شدیم ،بدون اینکه بدونم با اون کار احمقانهم راه سیلوانا رو برای رسیدن به سه سرزمین هموار کردم.
***
 تیارانا تو نباید از قدرتت استفاده میکردی .نباید.عاصی و اخمآلود دستم رو به میز کوبیدم و گفتم:
 خسته شدم جوجینا ،میخوام هرچه زودتر این ماجرا رو به آخر برسونم و برگردم خونه ،من از قدرتم استفاده کردمو هیچ اتفاقی هم برامون نیفتاد ،میبینی که هر سه عنصر رو هم با خودم آوردم.
و با سرم به سه الماس روی عصا اشاره کردم .جوجینا نگاه کوتاهی به عصا انداخت و سرش رو تکون داد ،زمزمهوار
گفت:
 اشتباه کردی تیا ،اشتباه.دستم روی میز مشت شد .هیچ عالقه نداشتم کسی اشتباهم رو به رخم بکشه و مدام بهم یادآوری کنه ،و جوجینا
دقیقاً داشت اینکار رو میکرد .جدی نگاهش کردم و نفس حرصآلودم رو بیرون فرستادم ،قبلازاینکه افکارم رو به
زبون بیارم در اتاق جوجینا بدون در زدن باز شد و نگاه متعجب ما به سربازی جلب شد که سراسیمه مقابل جوجینا
زانو زد .نفسنفس زنان درحالیکه هیچ تالشی برای کنار زدن موهای خیس روی صورتش نمیکرد گفت:
 بانوی من ،بانوی من .ارتش سیلوانا تونستن وارد این سرزمین بشن ،سیلوانا پشت دروازهی شهر منتظر شماست تاباهاتون مذاکره کنه ،ارتشش بالغ بر پونصدهزار نفره.
جوجینا وحشتزده از پشت میز بلند شد و با چشمهایی که ترس توش فریاد میزد ،به سرباز خیره شد و تندتند گفت:
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 چطوری؟ اونا چطور تونستن وارد قلمرو سه سرزمین بشن؟ اون چطور تونسته وارد سرزمین ما بشه؟ نمیدونم ملکهی من .گفت بهتون بگیم اگه چیزی رو که میخواد بهش ندیم ،حتماً قصر رو به آتیش میکشه ومردم رو قتلعام میکنه.
جوجینا نگاه تیزی به من انداخت و من در یک ثانیه فهمیدم علت اینکه سیلوانا االن اینجاست و تونسته راه ورود به
سرزمین جوجینا رو پیدا کنه ،کارهای منه .لب گزیدم و از جا بلند شدم ،خطاب به اون سرباز گفتم:
 من رو ببر پیش سیلوانا .مطمئنم من بهتر میتونم باهاش حرف بزنم.سرباز بیچاره از جا بلند شد و با تکون دادن سرش از در بیرون رفت .نگاه مضطربم رو به جوجینا دوختم و با لحن
متأسفی گفتم:
 نمیخواستم این اتفاق بیفته. تیارانا تو ،تو با استفاده از قدرتت باعث شدی اون محل ورود به سرزمین ما رو پیدا کنه؛ حاال من باید چیکار کنمتا مردم بیگناهم قتلعام نشن؟
سرم رو تکون دادم و مصرانه گفتم:
 من اجازه نمیدم جنگ به داخل شهر کشیده بشه ،این رو بهت قول میدم. امیدوارم همینطور بشه که تو میگی.باهم سریع از اتاق بیرون رفتیم و به سرباز که پشت در اتاق منتظرمون بود نگاه کردم .براش سری تکون دادیم که
با سرعت به ته راهرو رفت و ما هم به دنبالش رفتیم ،وارد برج دیدهبانی قلعه شدیم و از اتاقک کوچیکش به ارتش
عظیم سیلوانا نگاه کردیم .دوستانم همراه با کارل هم توی اتاقک حاضر شدن و تیراندازها تیر و کمان به دست
آمادهی تیراندازی بودن و روی دیوار قلعه به صف شده بودن ،چهرهی منفور سیلوانا توی اون لباس جنگ خیلی،خیلی...
اعتراف میکنم که جذاب شده بود .موهای بلندش رو باالی سرش جمع کرده بود و پیشونیبند مشکی صورت سفیدش
رو بیشتر نشون میداد ،لباس مشکی به تن داشت که از روش یه زره طالیی پوشیده بود و با همون عصای سیاه
توی دستش روی اسب نشسته بود .سرش رو بلند کرد و با دیدن من نیشخندی زد و نگاهش روی کارل ثابت موند.
دندونم رو روی هم ساییدم که نگاهش رو به رایمون و درنهایت دوباره به من دوخت و با پوزخندی گفت:
 میبینم که باالخره تونستی کارل عزیزت رو پیدا کنی؛ البته اعتراف میکنم که خیلی راحت گول خورده بودی وفکر میکردی پسرخوندهی من ،همسرته.
با خندهی تمسخرآمیزی سرش رو پایین انداخت که صدای خندهی ارتشش بلند شد .صدا اونقدر بلند بود که مبهوت
قدمی به عقب برداشتم و دامن لباسم رو چنگ زدم .اون اومده بود اینجا؛ اما برای چی؟ شک ندارم که همه چی به
من ختم میشه ،درست مثل همیشه .جوجینا با صدای بلندی گفت:
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 چی از ما میخوای سیلوانا؟سیلوانا درحالیکه میخندید سرش رو به باال و پایین تکون داد و گفت:
 حاال که دوست داری همه از حرفهام مطلع بشن میگم.جدی شد ،اونقدر جدی که وقتی چشمهاش رو بهم دوخت ناخودآگاه به عقب پریدم .اون چشمها ،و برقی که میزدن
من رو میترسوندن.
انگشتش رو بهسمتم گرفت و با لحن ترسناکی گفت:
 من فقط اون رو میخوام ،تیارانا رو بهم بدین ،من رو فرمانروای به حق چهار سرزمین اعالم کنین ،اونوقت باهیچکس کاری ندارم .من ،فقط تیارانا رو میخوام.
به صورت جوجینا نگاه کردم و با صدای آرومی پرسیدم:
 تصمیمت چیه؟ حاال میخوای چیکار کنی؟ هرچی که باشه تو یه ملکهای درست مثل من ،و اگه تصمیم بگیریمن رو تحویل سیلوانا بدی...
قبلازاینکه حرفم تموم بشه جوجینا نگاهش رو ازم گرفت ،دستش رو به لبهی اتاقک چوبی گرفت و خودش رو جلو
کشید .بلند و رسا گفت:
 ما مردم قبیلهی ماه دوستان و همراهانمون رو تحویل دشمنمون نمیدیم ،ما اجازه نمیدیم فردی ظالم و سلطهگرحکومت چهار سرزمین رو به عهده بگیره ،ما آمادهی جنگیم.
از حرف جوجینا و لحن محکمش جا خوردم .انتظار داشتم به خاطر مردمش هم که شده از من بگذره و مانع از یه
جنگ و خونوخونریزی بشه؛ ولی با این حرفش تموم معادالتم رو بههم ریخت .با تعجب و ناباوری بازوش رو گرفتم
و اون رو بهسمت خودم برگردوندم ،تکونش دادم و توی صورتش گفتم:
 معلوم هست داری چیکار میکنی؟ از کاری که میکنی مطمئنی؟ مردمت میمیرن.سرش رو تکون داد ،خیره توی چشمهای آبیم گفت:
 تا حاال اینقدر از انجام کاری مطمئن نبودم .تو یه زمان مارو از دست سلوریا نجات دادی ،حاال نوبت ماست کهجبران کنیم.
 ولی شاید مردمت دوست نداشته باشن همراه با ما بجنگن .میدونی اونوقت چی میشه؟ به تعدادشون نگاه کنچقدر هستن؟ اونا میتونن مارو قتلعام کنن.
دستش رو باال آورد و چند ضربه به شونهم زد ،گفت:
 مگه به خودت و قدرتت شک داری؟ تو یه قدرت بینهایت داری تیارانا ،تو میتونی خیلی راحتتر از چیزی کهفکرش رو میکنی ،اونها رو شکست بدی ،مگه نه؟ ما بهت ایمان داریم؛ پس تو هم ناامیدمون نکن.
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از کنارم گذشت و من همونجا ایستاده بودم .ریتا و جولیا کنارم ایستادن ،ریتا با بهت گفت:
 تیا حالت خوبه؟ اون زن همونیه که باعث شد بچهت بمیره ،حاال میخواستی بدون اینکه انتقام بگیری ،خودت روتحویلش بدی و زحمات همهی ما رو نادیده بگیری؟
دستی به سر دردناکم کشیدم و آروم لب زدم:
 خودم نمیدونم چه مرگم شده .این کشمکشهایی که توی درونم ایجاد شده من رو داره از پا در میاره.سرم رو در راستای شونهی چپم بهسمت سیلوانا چرخوندم و نگاهش کردم .اون واقعاً بهخاطر مرگ همسرش اینطور
داره انتقام میگیره یا علت دیگهای هم وجود داشت؟ سیلوانا مثل قبل گفت:
 حاال که تصمیم به جنگ دارین ،یه روز دیگه تو دشت پارال نبرد میکنیم؛ گرچه نتیجهی این جنگ مشخصه؛ ولیبهتون فرصت میدم تا شاید پشیمون بشید.
سرم رو تندتند تکون دادم و درحالیکه چشمغرهای نثار چهرهی مغرورش میکردم گفتم:
 ما پیروز این جنگ میشیم ،من به همه قول میدم؛ حاال تو ،بهتره از اینجا بری.پوزخندی زد و زهرآگین گفت:
 اگه همین االن بخوام ،میتونم با ارتشی که خودم درست کردم شهرتون رو ویران کنم؛ اما اینکار رو نمیکنم؛چون فقط میخوام تورو به زانو دربیارم ،غرور و بزرگیترو درهمبشکنم؛ برای همین صبر میکنم.
افسار اسبش رو کشید و با برگردوندن سرش اون رو وادار کرد تا در جهت دیگهای حرکت کنه ،ارتش چند صدهزار
نفریش هم بهدنبالش راه افتادن .صدای سماسبها توی محیط پیچید و همهی ما نظارهگر گرد و خاکی بودیم که از
برخورد سم اسبها به زمین ،ایجاد شده بود.
خودمم نمیدونستم چه اتفاقی قراره بیفته؛ اما هرچی که بود ،احساس میکردم دارم به پایان ماجرا میرسم .باد گرمی
وزید و موهام رو به بازی گرفت؛ اما من تا زمانی که هوا تاریک بشه همونجا ایستاده بودم و به خودم و کارهام فکر
میکردم .این اواخر کمی لجوج و خودخواه شده بودم ،همهش بهخاطر این بود که خسته شدم ،سرزمین من نابود شده
بود ،قصر خورشید کامالً در اختیار سیلوانا قرار داشت و حاال اومده بود تا سه سرزمین دیگه رو در اختیار خودش بگیره.
من نباید اجازه میدادم؛ باید کاری میکردم .چشمم رو از سیاهی جنگل گرفتم و به ستارههایی که توی آسمون نمایان
شده بودن نگاه کردم؛ باید خودم رو تسلیم میکردم تا خونوخونریزی نشه؟ یا اینکه مقاومت کنم تا همگی قتلعام
بشیم؟ تیا ،تیا تو نباید اینکارو انجام بدی .دفعهی پیش با تصمیمی که گرفتی باعث مرگ فرزند ،دوست و مردمت
شدی؛ پس درست تصمیم بگیر .نفس عمیقی کشیدم؛ باید جلسهی جنگ تشکیل میدادیم تا نقشهی درستی برای
پیروزی داشته باشیم .آره ،راه درست همینه .دستی به بازوهام که توی سرمای شب ،میلرزیدن کشیدم و از لبهی
اتاقک دور شدم.
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***
از چادر بزرگی که محل فرماندهی بود بیرون رفتم و به کارل که پشتسرم از چادر بیرون اومده بود نگاه کردم و
گفتم:
 نمیدونم فردا قراره چه اتفاقی بیفته ،پیروز میشیم یا بازنده؛ اما هر اتفاقی که بیفته مطمئن باش که من تمامتالشم رو میکنم.
لبخند مهربونی زد و برق چشمهای مشکیش رو به رخم کشید ،نفسی کشید و گفت:
 تو قدرتمندتر از چیزی هستی که فکرش رو میکنی .ما حتماً پیروز میشیم ،تو که نمیخوای تالش همه رو نابودکنی؟
سرم رو به طرفین تکون دادم و دستم رو دور عصا محکمتر کردم .ادامه داد:
 خب پس ناامید نشو و همهی تالشت رو بهکار ببر تا فردا پیروز بشیم ،فردا روز سختیه؛ ولی تو سالح قدرتمند ماهستی .تیا فردا اگه یک لحظه غافل بشی ،ما شکست میخوریم و خون افراد بیگـ*ـناه زیادی روی زمین ریخته
میشه؛ پس لطفاً فردا با قدرت بجنگ.
سرم رو تندتند تکون دادم و دستی به بدنهی عصای قدرت کشیدم و گفتم:
 تا جایی که من فهمیدم ،این عصا و قابلیتی که من دارم ،میتونه عناصر رو باهم ترکیب کنه و اون غولهایتاریکی که سیلوانا خلق کرده رو از بین ببره.
 خیلی خوبه؛ حاال بهتره بری استراحت کنی ،فردا روز سختیه.سرم رو تکون دادم و از اون جدا شدم .هوا نسبتاً سرد بود و اردوگاه درست در ابتدای دشتی که قرار بود جنگ صورت
بگیره ،مستقر شده بود ،سربازهایی نیزه به دست دورتادور اردوگاه نگهبانی میدادن و گروههایی هم دور آتیش جمع
شده بودن و با هم حرف میزدن .همهشون نگران فردا بودن و سعی داشتن با حرف زدن این نگرانی رو از بین ببرن؛
اما...
نگاهم رو به روشناییهایی که از آتیش نشأت گرفته بودن و متعلق به اردوگاه سیلوانا بودن دوختم .تعداد مشعلهای
روشن ،فزونی ارتش سیلوانا رو به رخ میکشید .جنگ تنبهتنی که قرار بود فردا صورت بگیره کامالً ناعادالنه بود.
ارتش ما اندک و میرا هستن؛ ولی ارتش سیلوانا عالوهبراینکه بسیار زیاده ،غولهای تاریکی هم داره که با شمشیر یا
نیروی عادی نمیمیرن؛ به عبارتی من تنها کسی بودم که میتونستم اون موجودات بیشاخ و دم رو از بین ببرم .آهی
کشیدم و به آسمون خیره شدم .ماه کامل پشت ابرهای تیکهای مخفی شده بود و ستارههای سوسوکنان کمی توی
آسمون دیده میشدن؛ اگه خدا یاریمون کنه حتماً موفق میشیم ،درسته که ارتش من ترسیدن؛ ولی تکتکشون
انگیزهای برای جنگیدن و انتقام گرفتن دارن .صورت تکتکشون رو که توی نور آتیش کمی قابل دید بود از نظر
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گذروندم .اکثرشون یا دوست ،یا خانوادهشون رو توسط سیلوانا و افرادش از دست داده بودن ،اونها اومده بودن تا
بجنگن و انتقام بگیرن .به نگین عصا که توی تاریکی برق میزد خیره شدم؛ یعنی میتونست فردا به ما کمک کنه؟
چرا اون ارواح نگهبان به کمک ما نمیان تا ما رو از شر سیلوانا خالص کنن .نفسم رو کالفه و خسته بیرون فرستادم
و بهسمت چادر مشکی رنگی که برای من در نظر گرفته شده بود رفتم ،پارچهی نازک ورودی رو کنار زدم و وارد
محوطهی کوچیکش شدم ،بهسمت تخت چوبی که سربازها بهسختی درستش کرده بودن رفتم و روش نشستم .عصا
رو روی تخت گذاشتم و دستی به صورت خستهم کشیدم .اتفاقات فردا فکرم رو درگیر کرده بود ،تا حاال توی هیچ
جنگی اینقدر گیج و سرگردون نبودم که االن شدم .قدرت سیلوانا و سربازهای تاریکیش باعث میشد از اتفاقی که
قراره بیفته بترسم .صدای خشخشی باعث شد افکارم بههم بریزه و با چشمهای ریز شده اطراف رو آنالیز کنم.
مشعلهایی که روی پایههای نسبتاً بلند قرار گرفته بودن باعث میشدن داخل چادر کامالً روشن باشه .هیچ چیز
مشکوکی داخل چادر نبود؛ اما اون صدا هرلحظه به من نزدیکتر میشد .تمام تنم گوش شده بود و به محل خالی
که صدا از اونجا میاومد چشم دوخته بودم .عصا مدام نورانی و خاموش میشد و این یعنی یکی اینجاست؛ ولی من
چرا نمیتونستم ببینمش؟ عصا رو چنگ زدم و از روی تخت بلند شدم ،گیج و سرگردون عصا رو به هرنقطهای که
میگرفتم صدا از اونجا نبود .توی یه لحظه ضربهی سنگینی به صورتم خورد و از درد روی زمین افتادم و عصا به
طرفی پرت شد .ضربه اونقدر سنگین بود که خون از بینی و سرم سرازیر شده بود و چشمهام تار میدیدن .نفسی
کشیدم که به سرفه افتادم ،خون بینیم از راه لبم وارد دهنم شد و حالم رو بههم ریخت .درست در مقابل چشمهای
گیجم سیلوانا رو دیدم که شنل رو از روی تنش برداشت و با پوزخند خبیثی به من خیره شد ،بدجنس گفت:
 فکر کنم شنل مادر ریتا کار دستت داد ملکه کوچولو.نمیدونم با چی به سرم ضربه زده بود که چشمهام بیهیچ کنترلی روی هم افتادن و بیهوش شدم.
***
سیلی محکمی که به صورتم برخورد کرد باعث شد با گیجی چشمهام رو باز کنم و به اطرافم نگاه کنم .همونجا
بودم ،توی چادر.
سیلوانا با پوزخندی روبهروم نشسته بود و نگاهم میکرد .خشمگین و اخمآلود خواستم حرفی بزنم که متوجه شدم
دهنم و دستوپام بسته شدن .با تقال سعی در شل کردن طنابهای محکمی بودم که دور مچ دستم بسته شده بود؛
ولی هرچه بیشتر تقال میکردم؛ کمتر نتیجه میگرفتم ،درنهایت عصبی و کالفه نگاهم رو به سیلوانا دوختم .روی
صندلی چوبی نشست و پاهای کشیدهش رو روی هم انداخت ،مثل حکمرانهای پرقدرت به صندلی تکیه داد و گفت:
 زیاد تقال نکن ملکه کوچولو ،من اومدم اینجا تا باهات حرف بزنم.سرم رو به طرفین تکون دادم که با تأسف سرش رو برام تکون داد.
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 واقعاً جای تأسفه که یه دختر بچه رو ملکهی سرزمین متحدشون کرده بودن ،از اون گذشته ،تو اونقدر قوی نیستیکه جزء ارواح نگهبان باشی .اونها قدرتمند هستن ،قدرتمندتر از چیزی که فکرش رو میکنی؛ ولی بودن تو توی
اون جمع کمی مضحک بهنظر میرسه؛ البته برای من.
چشمهای سیاهش برق شرارت داشتن و توی سرش افکار بدی درحال شکل گرفتن بود؛ چون لبخندش هرلحظه
بیشتر از قبل عمیق میشد .نکنه برای برداشتن عصای قدرت به اینجا اومده؟ خدایا من چقدر احمق بودم که اون
عصا رو دم دست قرار داده بودم .با چشمم دنبال عصا گشتم که اون رو همونجایی که افتاده بود پیدا کردم .سیلوانا
مسیر نگاهم رو دنبال کرد و با لحن قانعکنندهای گفت:
 نگران اون عصا نباش ،من نمیتونم حتی نزدیکش بشم.اخمی ناشی از ندونستن روی پیشونیم نقش بست و همونطور نگاهش کردم .با دستم سعی داشتم طناب رو باز کنم؛
ولی نمیشد ،خیلی محکم بسته بود ،به طوری که طناب دور مچم رو زخم کرده بود.
 من دهنت رو باز میکنم و تو قول میدی که سروصدا نکنی؛ چون این کار باعث میشه کارل عزیزت به خطر بیفتهو سربازهای من جونش رو توی خواب بگیرن.
تمام تنم لرزید و من چشمهای نگرانم رو به چشمهای پیروز سیلوانا دوختم .آروم سرم رو به معنی قبولکردن تکون
دادم که از جا بلند شد و با قدمهای استواری خودش رو بهم رسوند .دستش رو برد پشتسرم و پارچهی سیاه دور
دهنم رو باز کرد که آب دهنم رو روی صورتش تف کردم و با حرص گفتم:
 عوضی پستفطرت!از جا بلند شد و بدون اینکه واکنشی نشون بده با پشت دستش صورتش رو پاک کرد و دوباره به سرجای قبلیش
برگشت .اخمآلود گفتم:
 چی از جون ما میخوای؟ ویلیام و خانوادهش همسرت رو کشتن ،بهجای اینکه از اون انتقام بگیری ،انتقام خونشوهرت رو از ما میگیری؟
با تمسخر خندید و گفت:
 واقعاً مغز کوچیکی داری؛ حاال دیگه مطمئن شدم که حکومت الیق تو نیست .واقعاً فکر کردی اون مرد که اسمهمسر رو یدک میکشید اینقدر ارزش داشت که من بهخاطرش خودم رو توی دردسر بندازم؟
گیج شدم؛ پس برای چی داشت این بالها رو سر ما میآورد؟ با صدای خفهای پرسیدم:
 منظورت چیه؟ پس چرا این بالها رو سر ما میاری؟ خب میدونی؟ من از بچگی تشنهی قدرت و حکومت بودم .وقتی همسرم مرد از شهر مرکزی تاراگاسیلوس رفتمو توی یکی از دهکدههای دورافتاده به زندگیم ادامه دادم و از یکی شنیدم که اون اطراف کوه تاریکی وجود داره که
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میتونه شرورترین قدرتها و به افراد انتقال بده و خب من تشنهی قدرت بودم؛ برای همین راهی اون کوهستان
شدم ،چند بار نزدیک بود توسط تلهها بمیرم؛ ولی من تصمیم داشتم به هدفم برسم و رسیدم .نمیدونی وقتی از اون
مادهی لزج توی کوه خوردم چه نیرو و انرژی رو توی بدنم حس کردم ،بعد از اون از ویلیام که منزوی شده بود انتقام
گرفتم و اون احمق هم خودش رو جاودانه کرد و عصای ارواح رو برداشت و فرار کرد .من قدرت بیشتری میخواستم،
میخواستم جزئی از ارواح نگهبان باشم .بعد از کلی تحقیق فهمیدم که باید تو رو از بین ببرم تا نسل ارواح نگهبان از
بین بره و هیچ شخص قدرتمندی جز من توی این دنیا نباشه .وقتی برای اولین بار دیدمت خیلی بچه بودی ،همهش
ادعای تو خالی داشتی ،میخواستم بکشمت؛ ولی وقتی کارل خودش رو جلوی تو پرت کرد فهمیدم که ارزشمندی،
تصمیم گرفتم با تو یه بازی خیلی کوچیک راه بندازم و تو رو طلسم کردم .خودم هم نمیدونستم کی تو رو میبینم؛
بنابراین مردم تاراگاسیلوس رو آواره کردم و با قدرت زیادم چهار سرزمین ناشناخته رو از سراسر جهان جمع کردم و
سعی داشتم بهش حکومت کنم که ویلیام راه سه سرزمین دیگه رو بست و من ناکام موندم.
پدر سایمون رو آزاد کردم و چون با تو مخالف بود ،با من متحد شد .همسر رایمون رو کشتم و با معجونی قیافهش رو
شبیه به کارل کردم تا وقتی دیدیش ،شوکه بشی و همینطور هم شد؛ اما تو حتی نمیتونستی حدس بزنی که رایمون
جاسوس منه!
جا خوردم و چشمهام گرد شد .آالریس آزاد شده بود؛ اما چطور ممکنه؟ چطور این همه قدرت رو با رفتن به کوه
تاریکی به دست آورده بود؟ باورم نمیشد در تمام لحظاتی که رایمون کنارمون بود داشت برای سیلوانا جاسوسی
میکرد؛ ولی چرا باید برای قاتل همسرش جاسوسی کنه؟ فکرم رو به زبون آوردم:
 رایمون چطوری میتونه در خدمت قاتل همسرش باشه؟ همونطور که گفتم اون حافظهش رو از دست داده و اصالً نمیدونه که داره جاسوسی میکنه ،آخه من طلسمشکردم .بگذریم وقتی تو ناپدید شده بودی ما هلن رو گرفتیم و خواستیم محل تو رو بهمون لو بده؛ ولی این کار رو
نکرد.
با هیجان لبخندی زد و ادامه داد:
 نمیدونی وقتی که توی آتیش زندهزنده سوزوندمش چه فریادی میکشید ،بوی سوختگیش هنوز هم تو مشاممه.اون میتونست به ما بپیونده و زنده بمونه؛ اما اینکار رو نکرد.
خودم رو تکون دادم و لعنتی نثارش کردم .حیف که جون کارل در خطر بود؛ وگرنه با فریادی همه رو به اینجا
میکشیدم.
ادامه داد:
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 تو با استفاده کردن از قدرتت باعث شدی مسیر چهار سرزمین برای ما آشکار بشه و بتونیم بیایم اینجا؛ حاال همنمیخوام عصا رو بردارم چون آخرین بار که سعی در اینکار داشتم؛ تمام دستم رو سوزوند .من فقط مرگ تو رو
میخوام.
این بار من نیشخندی زدم و با تمسخر گفتم:
 کسی که میمیره تویی نه من .فردا بهت ثابت میکنم که من قدرتمندتر از تو هستم .فردا...از جا بلند شد و گفت:
 باشه ،حاال که ادعا داری قدرتمندی بذار ببینم با یه زخم عمیق هم میتونی بجنگی؟اخم غلیظی کردم و چی بلندی گفتم که مقابلم نشست و محکم دهنم رو گرفت .تقال کردم و سعی داشتم خودم رو
از حصار دستهاش آزاد کنم؛ اما اون به اندازهی چند مرد قوی ،نیرو داشت .برق تیغهی خنجر که باال رفت باعث شد
از ناباوری خشکم بزنه .درد عمیقی که توی وجودم پیچید نفسم رو گرفت و نالهی دردناکم بین انگشتهای سیلوانا
مخفی شد .پهلوم اونقدر درد میکرد که حتی نمیتونسام تکون بخورم .خنجر رو که کامالً توی پهلوم فرو کرده بود
رو بیرون کشید و خیره به خون خنجر ،دستش رو از روی دهنم برداشت و من رو رها کرد .با درد روی زمین افتادم و
سرفهی خونآلودی کردم .درحالیکه اشک از چشمهام جاری بود به سیلوانا نگاه کردم که شنل ریتا رو برداشت و با
خوشحالی گفت:
 به امید دیدار ملکهکوچولو.کاله شنل رو روی صورتش انداخت و از چادر بیرون رفت .موهای بازم به صورتم چسبیده بودن و من بهسختی
میتونستم خودم رو تکون بدم یا نفس بکشم ،خون زیادی از زخمم بیرون میاومد و من رو ضعیفتر میکرد .با درد
فریاد زدم:
 کمک ...یکی بیاد ...اینجا...صدام تحلیل رفته بود و شک داشتم کسی فریادم رو بشنوه .محکم چشمهام رو بستم و لعنتی به خودم گفتم .من
باید مواظب میبودم تا اون شنل جا نمونه ،من مقصر بودم .پردهی چادر کنار رفت و من نگاه بیحالم رو به سایمون
که از ترس و بهت خشکش زده بود دوختم .اسمم رو با ترس صدا زد و وحشتزده خودش رو بهم رسوند ،سرم رو از
روی زمین بلند کرد و روی پاهاش گذاشت .خنجرش رو برداشت و طنابی که دست و پاهام رو بسته بود رو باز کرد
و پرسید:
 چی شده؟ چه اتفاقی برات افتاده؟ کی این بال رو سرت افتاده؟ صورت و دور لبـت چرا خونیه؟ جواب بده تیا.خندهی دردناکی کردم و به چشمهاش خیره شدم .پدرش زنده بود و با سیلوانا متحد شده بود؟ چطور خبر زنده بودن
پدرش رو بهش بدم؟ من باعث شدم عشقش میون آتیش زندهزنده بمیره؛ حاال چطور این اخبار رو بهش بدم؟
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هنوز نگاهش به زخم پهلوم نیفتاده بود؛ چون سعی داشت من رو بلند کنه؛ ولی من از درد به خودم میپیچیدم و
دندونم رو روی هم میسابیدم.
 چرا بلند نمیشی؟ بذار خودم کمکت کنم.دستش رو روی زخم پهلوم گذاشت تا من رو بلند کنه که از درد نالهی خفیفی کردم و چشمهام رو روی هم فشار
دادم .قوای جسمیم تحلیل رفته بود و حتی صدای فریادم شبیه به ناله بود.
دست خونآلودش رو وحشتزده مقابل صورتش گرفت و با ترس پرسید:
 چرا زخمی شدی تیا؟ کی این بال رو سرت آورده؟ حرف بزن.با درد لب زدم:
 سیل ...سیلوانا ...اون این ...جا بود.چشمهای ترسیدهش گرد شدن و با بهت گفت:
 سیلوانا اینجا بود؟ اون ...اون این بال رو سرت آورده؟آروم چشمهام رو باز و بسته کردم و نگاهم رو به جای نامشخصی دوختم .نفسم از درد داشت بند میاومد .با هول
گفت:
 االن میرم به پزشک میگم بیاد درمانت کنه.نیمخیز شد تا سرم رو روی زمین بگذاره که با دست خونیم محکم دستش رو گرفتم و سرم رو به طرفین تکون دادم:
 نـ ...نه؛ اگـ ...ه االن منـ...رو تیو ایـ ...ن وضع ...ببینن ...خودشون رو می ...بازن.با استیصال گفت:
 ولی داری میمیری؛ اگه پزشک نیاد تا صبح زنده نمیمونی میفهمی اینو؟ نـ ....ه من نمیمیرم ،من ...من فردا توی جنگ ...پیروز میشم .سیلوانا برای اینـ ....که ما رو تضعیف کنه ،این کاررو کرد.
نگاهی به اطراف انداخت .نمیدونم دنبال چی میگشت؛ ولی وقتی پیدا کرد با احتیاط من رو بغـ*ـل کرد و از روی
زمین بلند کرد که نالهی خفیفی کردم و خون زیادی از گوشهی لبم سرازیر شد ،از روی درد چشمهام رو به هم فشار
دادم و اشکهام پشتسر هم از چشمم سرازیر شدن .زخمم اونقدر میسوخت که میخواستم فریاد بزنم و به هرچیزی
که توی اطرافمه چنگ بندازم؛ اما برای اینکه کسی متوجه نشه توی چادر من چه اتفاقی داره میفته ،فقط لبم رو گاز
میگرفتم تا کمی خوددار باشم .سایمون با هول پارچهی بنفشی رو که روی میز قرار داشت رو برداشت و بعد ظرف
کوچکی رو از شال دور کمرش بیرون کشید و بهم نزدیک شد ،مشعل کنار تخت رو گذاشت کنار دستش و دستم رو
از روی زخم برداشت ،با دیدن زخم عمیقم چشمهاش جمع شد و با صدای خفهای گفت:
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 خیلی عمیقه .بذار به پزشک بگم بیاد اینجا.سرم رو تندتند به طرفین تکون دادم که حرصآلود و عصبی غرید:
 میمیری احمق! دوست داری بمیری؟خندهم گرفته بود .داشت با کسی درمورد مرگ حرف میزد که مرگ رو دور زده بود و هر بار جون سالم بهدر میبرد.
کوتاه گفتم:
 روی میز نخ و سوزن هست.با این حرفم چشمهاش گرد شد و سرش رو تکون داد و گفت:
 نه نه ،من نمیتونم این کار رو انجام بدم ،نمیتونم زخمت رو بدوزم ،من...مابین دردی که میکشیدم لبخندی زدم و پرسیدم:
 میترسی؟تیز نگاهم کرد .دونههای ریز و درشت عرق روی پیشونیش نمایان بود و شعلهی آتیش رنگ پریدهی صورتش رو به
رخم میکشید .از جا بلند شد و گفت:
 میرم پزشک رو بیارم ،من نمیتونم کاری برای این زخم عمیق کنم؛ اگه هلن زنده بود...نگاهش رو از من دزدید و من زیر لب ببخشیدی زمزمه کردم .چشمهام داشت بسته میشد و نوک انگشتهای دست
و پام کرخت شده بود ،لباسم رفتهرفته خیستر میشد و بدنم داشت دمای خودش رو از دست میداد .با ته موندهی
جونم زمزمه کردم:
 پدر ...پدرت ...زند ...هست.با هول بهسمتم برگشت و چیزی گفت؛ ولی من هیچی نمیشنیدم .چشمهام داشتن بسته میشدن و نفسم قطع ،بدنم
از سرما لرز کرده بود و حس میکردم دارم میمیرم؛ اگه االن میمردم دیگه کارل رو نمیدیدم ،دیگه چهرهی مهربون
و چشمهای سیاهش رو نمیدیدم تا من رو به آغـ*ـوش مهربونش دعوت کنه و حرفهای عاشقونهش رو زیر گوشم
زمزمه کنه .نفسهام کوتاه شده بودن و ضربان قلب کندم رو میتونستم حس کنم ،دیگه درد رو احساس نمیکردم
و حس سبکی بهم دست داده بود ،صداهایی اکو مانند توی محیط پیچیده بودن و مدام میگفتن:
 وقتش رسیده ...اون به ما میپیونده ...باید براش جانشین تعیین کنیم ...اون نباید االن بمیره ...سیلوانا همهشونو ازبین میبره...
اینها تنها حرفهای واضحی بودن که صاحبشون رو ندیدم و بعد دیگه هیچی نفهمیدم.
***
سیلوانا
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با لبخند مغروری به ارتش اندکی که تیارانا جمع کرده بود نگاه کردم .همگی لباس نقرهایرنگی به تن داشتن و زره
طالیی هم از روی لباس پوشیده بودن ،روی اسبهاشون آمادهی شنیدن فرمان نبرد بودن .چشم گردوندم تا ببینم
تیارانا هم توی جمع حاضره یا نه؛ ولی هرچی میگشتم اثری از تیارانا پیدا نمیکردم .لبخند پیروزی روی لبم نشست.
مرده بود ،مرده بود که حاال اثری ازش نبود و فرماندهی رو به دست جوجینا سپرده بود .با خوشحالی لبخندی زدم و
افسار اسب سیاهم رو توی دستم فشردم؛ حاال من قدرت مطلق این سرزمین بودم.
با صدای بلندی گفتم:
 میبینم که ملکهی بزرگ و عزیزتون از بین رفته؛ حاال که این اتفاق افتاده ،بهتره تسلیم بشین .شما نمیتونینبدون کمک تیارانا توی این جنگ پیروز بشین.
هیچکس حرفی نزد و سکوت توی دشت حاکم شد ،آسمون دشت گرفته بود و نور خورشید از البهالی ابرها دشت رو
روشن کرده بود .حاال که تیارانا مرده بود من حاکم تمام چهار سرزمین شده بودم و میتونستم هرکاری انجام بدم؛
دیگه نسل ارواح نگهبان از بین رفته بود و خطری من رو تهدید نمیکرد .ارتش مقابل شروع به جابهجا شدن کردن
و اخم غلیظی بین ابروهام نشست ،داشتن تغییر آرایش نظامی میدادن؟ با نیشخندی خیرهی کارهای بیهودهی اون
افراد ناچیز شدم که صدای پرتحکمی توی دشت پیچید و لرزی تو بدنم نشست .این امکان نداشت! اون باید االن
مرده باشه ،با اون زخم عمیق چطور زنده مونده؟
روی اسب سفیدش نشسته بود و خرامانخرامان جلو میاومد ،تاج سلطنتی روی موهای بلندش گذاشته بود و عصای
قدرت هم توی دست راستش گرفته بود ،زره نقرهایرنگی به تن داشت که از روی لباس بلند طالییش کامالً چشمگیر
شده بود .نگاه مبهوت و ناباورم رو بهش دوختم .پوزخند تحقیرآمیزی زد و گفت:
 یه ملکه هیچوقت مردمش رو توی بدترین شرایط تنها نمیذاره؛ حتی زمانی که درحال مرگ باشه ،از اون گذشتهمیبینی که من در صحت و سالمت هستم و حرفهای تو یاوهای بیش نیست.
سرم رو تکون دادم و اسبم رو عقب کشیدم .من مطمئنم که اون رو زخمی کردم ،مطمئنم خنجرم رو وارد پهلوش
کردم و زخم عمیق و کاری بهش زدم تا نتونه کسی رو برای کمک خبر کنه؛ ولی االن سالم بود و حتی آثاری از درد
توی صورتش دیده نمیشد .با لبخند مغروری گفت:
 ما جنگ تنبهتن رو انتخاب میکنیم ،شما هر چند نفر رو که میخواین به جنگ با ما بفرستین ،یه نفر در مقابلچند نفر.
سرم رو با تمسخر تکون دادم و گفتم:
 شما امروز قتلعام میشین؛ حتی یه نفر از شما هم نمیتونه زنده از این دشت بیرون بره .صد نفر از ارتشدوهزارنفری من با یکی از جنگجوهای شما مبارزه میکنه.
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تیارانا ضربهای به پهلوی اسبش زد ،جلوتر اومد و گفت:
 با من مبارزه میکنن.بدنم از حرص میلرزید .چرا نمرده بود تا من به خواستهم برسم؟ حاال که دوست داشت توی میدون جنگ بمیره ،من
این لطف رو در حقش میکردم .صد نفر از نیروهای تاریکی که خودم درست کرده بودم به جنگ با تیارانا رفتن.
***
تیارانا
سعی داشتم اصالً خم نشم؛ چون هر لحظه ممکن بود خون زیادی از زخمم خارج بشه و بقیه متوجه درست بودن
حرفهای سیلوانا بشن و من این رو نمیخواستم؛ گرچه پایان این جنگ مصادف بود با پایان زندگی من؛ چون من
معامله کرده بودم .زمانی که بیهوش بودم ارواح نگهبانان تاراگاسیلوس رو مالقات کردم ،اونها بهم گفتن زمان مرگم
فرا رسیده؛ ولی من فرصت خواستم چون هنوز زمان مرگم نبود ،من باید امروز سیلوانا رو برای همیشه از بین میبردم
و به این جنگ شوم چندصدهزار ساله خاتمه میدادم .نیروی تاریکی بهسمتم حملهور شد که با نیروی ترکیبی عصا
ضربهای بهش زدم و از بین رفتن .گروهی بهسمتم میومدن و سعی داشتن با ضربه زدن بهم من رو تسخیر یا از بین
ببرن؛ ولی با حواس زیادی سعی داشتم مانع از نزدیک شدنشون بشم .الماسهایی که در رأس عصا قرار داشتن
میدرخشیدن و با هر ضربهای که به نیروهای تاریکی میزدم ،این درخشش بیشتر میشد .به خودم که اومدم دورم
خلوت و بدون هیچ جنبندهای بود .عصا رو پایین آوردم و نفس مقطعم رو که از شدت درد ،بهسختی از سـ*ـینه بیرون
میاومد رو بیرون فرستادم .صدای شادی و خوشحالی نیروهای ما بلند شد و من افسار اسبم رو کشیدم تا بهسمت
اونها برگردم .دست آزادم رو به نشونهی خوشحالی باال بردم که صدای شادیشون باال رفت .نیمنگاه کوتاهی به
چهرهی ترسیده و مبهوت سیلوانا انداختم .اکثر افراد ارتشش رو افراد عادی تشکیل داده بود و تعداد اندکی رو نیروهای
تاریکی دربرگرفته بود .کنار جوجینا جا گرفتم که با هیجان گفت:
کارت خوب بود تیارانا .تو بهتنهایی تونستی صد نفر از افراد سیلوانا رو بکشی و یه پیروزی برای ما به ارمغان بیاری.تنها به لبخندی اکتفا کردم و عرق سرد روی پیشونیم رو پاک کردم .چقدر درد داشتم.
***
دانای کل
ترس در وجود سیلوانا رخنه کرده بود و ضربان قلب نامنظمش احوال درونیاش را برهم ریخته بود ،نگاهش مدام بین
صورت آرام و خونسرد تیارانا و جای زخمی که دیشب روی پهلویش ایجاد کرده بود میچرخید .دیشب به قصد کشتن
تیارانا وارد چادر او شده بود و سعی داشت با حرفهایی که میزد افکار تیارانا رو درهم بریزد؛ گرچه در نقشهاش موفق
شده بود و تمام اتفاقات را موبهمو اجرا کرده بود؛ اما نتیجهش چیزی نبود که او در نظر گرفته بود .سیلوانا میخواست
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با مرگ تیارانا روحیهی ارتشش را درهم بریزد؛ ولی حال تنها کسی که نگرانی در وجودش موج میزد خودش بود.
تیارانا نفس دردناکش را با احتیاط و لرز بیرون فرستاد تا مبادا کسی متوجه دردی که هرلحظه بیشتر از قبل میشد،
آهسته و محافظهکار دستش را روی زره نقرهایرنگش گذاشت ،جایی که خنجر سیلوانا پهلویش را شکافته بود و
جانش را تا مرز مردن پیش بـرده بود ،شود .سایمون در تمام لحظهها با احتیاط تیارانا و واکنشهای ظاهریاش را
تحتنظر گرفته بود و هر آن نگران بود اتفاق ناگواری برایش بیفتد؛ گرچه تیارانا معامله کرده بود ،آن هم سر جان
خود .وقتی که درحال بیهوشی با نگهبانان گذشتهی تاراگاسیلوس موافقت کرد؛ از آنها درخواست کرد تا مدت کوتاهی
به او فرصت دهند .فرصتی برای جنگیدن و پیروزی و تیارانا تا پایان جنگ زنده بود.
معامله بود دیگر ،معامله که عشق و دلتنگی حالیاش نمیشود .هرآنچه که توافق شده بود انجام میگرفت مگر اینکه...
سیلوانا که با آشوب درونیاش مبارزه میکرد تا مبادا در ظاهرش هویدا شود و شک سربازانش برانگیخته شود ،با
دستش به سربازان سیاهپوشی که متعلق به قصر خورشید بودند اشاره کرد و از آنها خواست به میدان مبارزه بروند.
سربازهای بیچاره به طمع پول و ثروت بیشتر بدون آنکه به عاقبت این جنگ خونریز فکر کنند ،ضربهای به پهلوی
اسب درماندهشان زدند و با بلندشدن گردوخاکی که حاصل برخورد سم اسبهایشان با زمین بود از ارتش دور شدند.
جوجینا نگاهی به رایان ،ریتا و رایمون کرد و با اشارهی سر به آنها گفت:
 شما به جنگ با اونها بپردازین؛ هرچی باشه شما اهل سرزمین خورشید هستین و به شگردهای نظامی و جنگیاون سربازها آگاهی کامل دارید.
ریتا نگاه اندوهباری به سربازهای سرزمینش انداخت .میل قلبی را به انجام این کار وحشتناک و ناعادالنه نداشت .او
شاهزادهی سربازان بیچاره بود و همانند مادری که برای فرزند خویش دلسوزی میکند ،با دلرحمی به چهرهی
مخفیشدهی سربازها ،زیر کالهخود نگاه کرد .تیارانا که کامالً به افکار ریتا آگاه بود تند و سریع سرش را به نشانهی
نه تکان داد و با لحن سرزنشگری خطاب به جوجینا گفت:
 نه نباید این کار رو انجام بدن؛ هرچی باشه اونها شاهزادههای سرزمین خورشید هستن و مبارزه با سربازانشونبراشون سخته .نباید اونا رو مجبور به انجام همچین کاری کنیم .شاید بهتر باشه...
نگاهش را بهسمت ویلیام و سایمون که به او چشم دوخته بودند سرازیر کرد و در چشمان هر دوی آنها خیره شد.
ویلیام و سایمون هر دو انگیزهی جنگیدن داشتند؛ ویلیام بهخاطر روزهای از دست رفتهاش و سایمون بهخاطر مرگ
تنها فردی که در زندگی دوستش داشت .با دیدن نگاه هر دو آنها ادامه داد:
 -شاید بهتر باشه از ویلیام و سایمون توی این نبرد استفاده کنیم .شما میتونین از پس اونها بر بیاین؟
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سایمون با تکان دادن سرش ،کمی به جلو خم شد و نگاهش را روانهی صورت رنگپریده و مرطوب تیارانا کرد؛ حاال
که او اینقدر ازجانگذشتگی میکرد ،چرا او نکند؟ قطعاً شرایط هرچقدر هم که برایش وخیم باشد ،به میزان وخامت
دردی که تیارانا متحمل میشد ،نمیشود.
با فکر به اینکه چقدر تیارانا را بهخاطر مرگ پدری که گناهکار بود ،مؤاخذه میکرد ،شرمگین و متأسف گفت:
 شاید وقتش رسیده باشه قدرتی رو که از پدرم به ارث بردم رو اینجا استفاده کنم .امروز همه باید از جون مایه بذارنو من هم از این قاعده مستثنی نیستم.
و نگاهش رو محل زخم تیارانا سر خورد .تیارانا نفس سنگینش را بهسختی بیرون فرستاد و لبهای خشک و
ترکبرداشتهاش را با زبانش تر کرد و خوبهای زمزمه کرد .خوشحال بود که باالخره سایمون متوجه کارهای اشتباه
پدرش در گذشته شده و میخواهد جبران اشتباهات گذشته را کند .ویلیام که سالها منتظر همچین روزی بود ،تبر
دسته بلندش را که به بلندای یک نیزه بود از زمین بلند کرد و با خشم گفت:
 امروز انتقام تمام روزهای بد گذشته رو میگیرم ،انتقام مردمی که از بین رفتن و ملوری که دیگه کنارم نیست.و با تکان دادن سری برای تیارانا ،فریادی از روی خشم کشید و با ضربهای به پهلوی اسبش ،آن را وادار به تاختن
کرد .سایمون شالق بلندش را که مدتها پیش برای همچین روزی آماده کرده بود از درون نوار پهنی که دور کمرش
بسته بود بیرون کشید و دستهی چوبیاش را که با نوار سیاهرنگی پوشیده شده بود را در دست گرفت .بلندای شالق
به قدری زیاد بود که انتهایش همانند ماری به دور خود چمبره زده بود و روی زمین قرار داشت .چشمانش را بست و
به لبخندهای هلنی فکر کرد که دیگر کنارش نبود و با حرفهایش آتش دلش را آرام نمیکرد ،به قاتلی اندیشید که
امروز زمان مرگش فرا رسیده بود .نفس عمیقی کشید و به صدای برخورد تبر با تیغهی شمشیرها گوش سپرد و با
مکث چشمانش را گشود .برق چشمانش تیارانا را به وجد میآورد و دشمنان را به لرزه .جرقههای ریز و درشتی سرتاسر
شالق چرمی را دربرگرفته بودند و با رنگ بنفشش هارمونی زیبایی را در میدانی که چیزی جز مرگ و خونریزی
نداشت ،ایجاد کرده بود .سرش را به نشانهی احترام برای تیارانا خم کرد و مثل ویلیام با ضربهای به پهلوی اسب
قهوهایاش خود را به او رساند ،شالق بلندش را به هوا بلند کرد و با پیچوتابی که به آن میداد ،هوا را شکافت و
ضربهی سنگین و دردناکی به سه نفر از دشمنانش زد که سربازهای نگونبخت از روی اسب به پایین افتادند و زیر
سم اسبها لگدمال شدن .دوباره با مهارت شالق بلندش را در هوا چرخاند و ضربهای به شکم سربازی که شمشیرش
را برای ضربه زدن به او باال بـرده بود زد که فریاد دردناک سرباز به هوا بلند شد و نگاه ناباورش روی صورت خشمگین
سایمون که با خون مزین شده بود نشست .قبل از اینکه کوچکترین حرفی از دهانش بیرون رود ،خون همانند جوی
آبی از دهانش بیرون جهید و در کسری از ثانیه نقش زمین شد ،ویلیام نیز همانند سایمون ،با مهارت و قدرت تبر
دسته بلندش را بر تن هر سربازی که به قصد کشتن به او نزدیک میشد ،میکوبید و اجازه نمیداد هیچ سربازی
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نزدیکش شود .دشت زیبای قبیلهی ماه تبدیل به قتلگاهی شده بود که بوی خون و خاک تنها چیزی بود که میشد
استشمام کرد ،آسمان گرفته و تاریک شده بود و آنقدر هوا دلگیر شده بود که تیارانا با هر بار نگاهکردن به آن
اندوهگین و ناراحت میشد .نگاهش را با آه حسرتباری از آسمانی که هیچ پرندهای در آن پرواز نمیکرد گرفت و به
محل نبردی که توسط گردوخاک غلیظی احاطه شده بود ،دوخت .با تیزبینی جرقههای بنفشی را که حاصل شالق
سایمون بودند را دنبال میکرد و با لبخند محوی که صورت دردناکش را پشت آن مخفی کرده بود ،اطمینان داشت
که آن دو موفق خواهند شد.
دردش هرآن بیشتر میشد و دست و پاهایش رو به سردی بود .افسار اسبش را فشار میداد و سعی داشت به این فکر
کند که پزشک دارویی روی زخمش گذاشته تا آن را خوب کند .آری او تحمل میکرد تا در جنگ پیروز شوند و بعد
مهم نبود چه میشود .به صورت جدی کارل که با اخم ریزی به میدان نبرد چشم دوخته بود نگاه کرد .چطور دوریاش
را تحمل میکرد؟ حاال میفهمید چرا آن روح پیغامرسان به او گفته بود ممکن است دیدارشون کوتاه و برای آخرین
بار باشد ،کسی که قرار بود بمیرد خود او بود .اشک در چشمانش حلقه زد و قلبش با بیقراری خودش را میکوبید.
قلب ماالمال از دردش را آرام کرد و زیر لب زمزمه کرد:
 متأسفم که دارم تنهات میذارم کارل عزیزم .امیدوارم بعد من زندگی بهتری داشته باشی.آرام دستش را به چشمان خیس و مژههای بلندش کشید تا اشک از چشمانش سرازیر نشود .دستش را که پایین آورد
کارل با تعجب پرسید:
 تیارانا ،داری گریه میکنی؟جاخورده و هولشده نگاهش را به چهرهی دوستداشتنی عشقش دوخت و با دلتنگی و لبخند هولی که روی
لبهایش نشسته بود گفت:
 نه ...نه؛ برای چی باید گریه کنم؟ میبینی که همهجا پر از گردوخاک شده و چشمهای من هم دارن اذیت میشن.تعجب ظاهریاش از بین رفت و با لبخند گرمی نگاهی به چشمهای سرخشدهی تیارانا انداخت و گفت:
 نگران نباش ،خیلی زود چشمات به این گردوخاک عادت میکنه و دیگه اذیت نمیشی.تیارانا خیلی کوتاه با تکان دادن سرش نگاهش را از او گرفت که صدای هو و شادی ارتشش که بلند شد با لبخند
عمیقی به ویلیام و سایمون که پشت به هم ،وسط میدان نبرد ایستاده بودند نگاه کرد .خوشحال بود که این نبرد را
هم پیروز شده بودند .هردو دستی به صورت خونآلودشان کشیدند و با لبخند رضایتبخشی بهسمت ارتششان حرکت
کردند .کمی دورتر و البهالی درختهای سرو جنگلی ،میان سایهی درختان چشمی نظارهگر سایمون بود و با لبخند
نگاهش میکرد .پسرش بزرگ و قدرتمند شده بود ،خوشحال بود که در نبودش پسری مثل سایمون داشت که
قدرتهایش را به ارث بـرده بود .قصد نزدیکشدن نداشت مگر در زمانی که خطری تنها فرزندش را تهدید کند.
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اشتباه کرد با سیلوانا متحد شد ،قرار نبود سیلوانا برای رسیدن به اهدافش به پسرش صدمه بزند؛ ولی وقتی هلن را
زندهزنده در آتش سوزاند ،فهمید که سیلوانا برای رسیدن به اهدافش به هیچکدام از قول و قرارهایش پایبند نمیماند.
چشمهای اشکآلود سایمون وقتی که از دور شاهد مرگ هلن بود ،لحظهای از پردهی چشمانش پاک نمیشد؛ برای
همین سیلوانا را ترک کرد تا بیشتر از قبل توی باتالق سیاهی فرو نرود .سیلوانا خشمگین و عصبی فریاد زد:
 پس شما لعنتیا به چه دردی میخورین؟ یعنی دو نفر میتونن به تنهایی حریف دویست نفر از افراد من بشن؟ دورو بر منو افراد بهدردنخور گرفته و اطراف اون تیارانای احمق رو افراد قدرتمند.
دستی به موهای آشفتهاش کشید و با خشم نگاهی به چهرهی ترسیدهی اطرافش کرد .وجودش لبریز از خشم و
عصبانیت بود ،اینطور نمیتوانست در جنگ پیروز شود و فرمانروایی چهار سرزمین را بر عهده بگیرد؛ باید یک جنگ
تمامعیار به راه میانداخت که تنها پیروزش خودش باشد .یقین داشت که تیارانا زخمی شده و توان جنگیدن با او را
ندارد ،برای همین با فکر خبیثی که به ذهنش خطور کرد نیمنگاهی به ارتش اندک تیارانا انداخت؛ اگر همه با هم
حمله میکردن ،آنوقت هیچکدوم فرصت فکر کردن و مبارزه را نداشتن .زیر لب با صدای بدجنسی زمزمه کرد:
 همه باهم حمله میکنیم و اون احمقها رو میکشیم.با صدای بلندی گفت:
 همگی حمله کنید!ضربهای به پهلوی اسب سیاهش زد که شیههی اسب به هوا بلند شد .عصای سیاهش را که قدرت زیادی داشت
بهسمت ارتش تیارانا گرفت.
تیارانا که حدس زده بود ممکن است سیلوانا بهخاطر شکستهای پیدرپیاش دست به جنگ با تمام قوای نظامیاش
بزند ،از قبل با ارتشش هماهنگ شده بود .با تکاندادن سرش گفت:
 وقتش رسیده؛ باید حمله کنیم.صدای «بله» گفتن ارتشش که بلند شد برای آخرینبار نگاهی به کارل انداخت و با لبخند غمگینی رو به او گفت:
 یادت باشه هر اتفاقی که بیفته من باز هم عاشـقانه دوسـ*ـتت دارم.منتظر حرفی از جانب کارل نماند .مطمئن بود که اگر لحظهای درنگ کند اشک از چشمان زالل آبیاش فرو خواهد
ریخت و شک کارل را برانگیخته خواهد کرد .اسبش به میدان نبرد تاخت و پشتسرش صدای سم اسبهای افرادش
را میشنید که به قصد حملهکردن روانهی میدان نبرد شده بودند .شمشیری مستقیم از روبهرو به قصد قطعکردن سر
تیارانا آمد که تیارانا بهناچار با خمکردن خودش روی اسب ،این خطر را رد کرد .احساس کرد پوستش داغ شد و در
دل لعنتی نثار آن سرباز کرد .زخمش با کار نسنجیدهای که انجام داده بود سر باز کرده بود؛ ولی اگر خودش را روی
اسب خم نمیکرد حتماً زخمی میشد .او معامله نکرده بود تا به دست یک سرباز پایینمرتبه کشته شود .با خشم
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چرخید و با لبهی عصای قدرتش که تیغهی شمشیر کار گذاشته بود ضربهای به آن سرباز زد .چشمهای وحشتزدهی
سرباز روی خونی که متعلق به او بود و روی صورت تیارانا پاشیده بود ثابت ماند .تیارانا با اکراه نگاهش را از فرد کشته
شده گرفت و ضربهی شمشیر کناریاش را دفع کرد .کاش زخمی نبود تا با آزادی بیشتری به کارش ادامه میداد.
صدای برخورد تیغههای شمشیر با یکدیگر و بوی خونی که در مشامشان پیچیده بود فضای خفقانآوری را ایجاد
کرده بود .کارل با مهارت ضربهای به سرباز پیش رویش زد و با دست دیگرش گلولهای از آتش را پرقدرت به تن
یکی از سربازها کوبید که سرباز از روی اسب به زمین افتاد .با نگاهش دنبال اثری از تیارانا گشت؛ ولی قبل از اینکه
نشانهای از او پیدا کند شمشیری درست از بیخ گلویش عبور کرد .چشمان گردش را به سربازی که صورتش پر از
خون بود و با خشم به او نگاه میکرد دوخت .کارل با خشم غرید:
 چطور جرئت میکنی با من نبرد کنی؟سرباز نیشخندی زد و دوباره شمشیر پهن و دولبهاش رو باال برد که کارل با خشم زیر شمشیرش زد و از دستش به
پایین افتاد .سرباز که حاال کامالً خلع سالح شده بود با وحشت به صورت خشمگین کارل که موهای خیس از خون
به پیشانیاش چسبیده بود نگاه کرد .کارل فریادی کشید و همزمان شمشیرش قفسهی سـ*ـینهی مرد مبارز را
شکافت .حالش از اینهمه جنگ و خونریزی به هم میخورد.
ریتا با فریادی که از روی نگرانی بود گفت:
 رایان مواظب پشتسرت باش.رایان قبل از اینکه توسط شمشیر زخمی شود به پشت برگشت و ضربهای به تن سرباز بیچاره زد .اندوهگین بود که
با مردم سرزمینش میجنگد و مجبور به کشتن آنان است .اگر نمیکشت ،کشته میشد .لعنت به سیلوانایی که همه
را به جان هم انداخته بود و از خونریختن سیر نمیشد.
با چشمان به خون نشستهاش دنبال تیارانا گشت .وسط میدان نبرد تنها زنی که با لباس طالیی و تاج درخشانش
درحال نبرد بود ،حریف واقعیاش بود ،حریفی که با کشتنش میتوانست نیروی بینهایتی پیدا کند .عصای سیاه و
سرشار از نیروی تاریکیاش را بهسمت ردیفی از سربازها گرفت و زمزمه کرد:
 ولبیوس سارنیوس هلپون کانا.در کسری از ثانیه جرقههای سیاهی آمیخته با دود از نگین عصای سیاه بیرون جهید و به هر کسی که برخورد میکرد
باعث مرگش میشد .برایش فرقی نداشت کسانی که کشته میشوند از افراد خودش هستند یا از افراد تیارانا؛ فقط
دوست داشت خون بریزد و پیروز این جنگ قدرت شود.
تیارانا به تعداد اندکی که از نیروهای تاریکی باقیمانده بود خیره شد .تعدادشان انگشتشمار بودند و میتوانست به
راحتی از پس آنها بربیاد؛ ولی یک لحظه حس کرد خون زیادی گلویش را به سوزش انداخت و با درد زیادی شروع
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به سرفه کرد .خون غلیظ و روشنی از گوشهی لبش بیرون جهید و لباس طالیی و یال اسب سفیدش را رنگین کرد.
دیگر نمیتوانست به جنگ ادامه دهد .بدن زخمی درد کشیدهاش یاری نمیرساند .دست رنگ پریده و لرزانش را که
دیگر قدرتی برایش نمانده بود به پهلویش رساند ،با لمس سطحی انگشتش درد وحشتناک و نفسگیری تمام وجودش
را دربرگرفت و او علیرغم اینکه سعی داشت فریاد نزند ،صدای بلند و دردآلودش به آسمان برخاست .تمام تنش
میلرزید و توان نگهداشتن عصا را نداشت .حس میکرد جسم بسیار سنگینی را در دست گرفته و با خود حمل میکند.
کمرش را صاف کرد و به موجودات سیاه و تاریکی که اطرافش را گرفته بودند نگاه کرد .فقط پنج نفرشان باقی مانده
بود .اگر این پنج نفر را از بین میبرد دیگر کارش را تمام شده میدانست .به کل وجود سیلوانا را که با مکر و زیرکی
به او نزدیک میشد از یاد بـرده بود .انگشتهای کشیده و مرطوبش را دور عصا محکم کرد و نگاهی به درخشش
بیشازحدش کرد .میتوانست از ترکیب آب و باد که انرژی کمتری از او میگرفت استفاده کند .نیروهای آب و باد را
از اطراف فراخواند و به پیچیدن آن دو به هم خیره ماند .همانند دو ماه قطور درهم پیچیده بودند .در چند ثانیه همهی
نیروهای تاریکی باقیمانده بهسمت تیارانا حملهور شدند که او دو دستی عصا را نگه داشت و بدون اینکه به درد
بیشازحدش توجه کنه نیروی یخ را بهسمت آنها فرستاد .یخها از بدن هر کدوم که عبور میکرد ،در کسری از ثانیه
آنها را تبدیل به دود میکردند و آثار از بین رفتنشان را به هوا میفرستادند .خسته و بیجان روی اسبش خم شد.
اسب بیچاره وحشتزده و خسته بیتابی میکرد و شیهههای بلندی سر میداد .خون سرخ تیارانا در میان آنهمه
سفیدی کامالً آشکار بود .سایمون که تمام مدت از زخم تیارانا آگاهی داشت ،با دقت مواظبش بود و اجازه نمیداد
اتفاقی برایش بیفتد .دوست داشت اتفاقات و تحقیرهای گذشته را جبران کند .نمیدانست تیارانا در چه مورد با ارواح
نگهبان حرف زده بود؛ ولی هرچه که بود تا خود صبح هذیان میگفت.
کمرش را که صاف کرد نگاهش به تیارانایی افتاد که از درد خم شده بود و تمام لباسش سرخ و خونی شده بود.
وحشت در جانش رخنه کرد و با ترس نامش را صدا زد .ثابت ماندن تیارانا بیشتر او را ترساند .سریع خودش را به او
رساند؛ ولی قبلاز اینکه به او برسد متوجه سیلوانایی شد که با لبخند خبیثی عصایش را بهسمت تیارانا گرفته بود.
سایمون ترسیده و عصبی ،قبل از اینکه سیلوانا کاری کند خودش را روی او انداخت و هر دو باهم از روی اسب به
زمین افتادند .خاک زیادی به هوا بلند شد و سایمون سرفه کنان از جا بلند شد .گارد حمله گرفته بود و منتظر بود
سیلوانا حمله کند .سیلوانا درحالیکه دندانهایش را روی هم میسایید ،غرید:
 تو هم دوست داری بمیری مگه نه؟ درست مثل اون هلن احمق که حاضر نشد با من همکاری کنه و توی آتیشسوخت.
قلب سایمون آتش گرفت و حس کرد کسی قلبش را میان انگشتانش گرفته و میفشارد ،نفسهایش تند و کوتاه شده
بود و تمام خاطرات تلخ و شیرینش را با هلن مرور کرد .خنده و گریههایش را از ذهن گذراند و با چشمهایی اشکآلود
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شالقش رو باال برد تا به سیلوانا ضربه بزند .سیلوانا عصا رو بهسمتش گرفت که صدای شکافتن هوا باعث شد غلط
بزند و کمی آن طرفتر بایستد .تیارانا گیج و منگ سرش را باال گرفت .به خوبی نمیدید؛ ولی میتوانست تشخیص
دهد که دو نفر درحال جنگیدن هستند .پشت دستش را به چشمانش کشید و با دیدن سیلوانا کمی هوشیارتر شد.
هنوز کارش به پایان نرسیده بود و دشمن اصلیاش را از میدان به در نکرده بود.
آب بینیاش را باال کشید و بیتوجه به تن سرد و مرطوبش خودش را بهسختی از روی اسب پایین انداخت .درد جانش
را گرفته و نفسش را بریده بود .میخواست هر چه زودتر این جنگ را به پایان برساند و بمیرد .عصا را محکم گرفت
و با صدای لرزانی گفت:
 سیلوانا! حریف تو منم ،تو باید با من بجنگی.سیلوانا ورد کوتاهی را خواند و سایمون را به طرفی پرت کرد ،با لبخند تمسخرآمیزی گفت:
 مثل اینکه پایان زندگیت فرا رسیده ملکه کوچولو.تیارانا سری به نشانهی نه تکان داد و تکیه بر عصا ،خودش را با زحمت و درد بسیار از زمین بلند کرد .درد
استخوانسوزش باعث شده بود دندانهایش مدام برهم برخورد کنند و سمفونی خوشایندی برای سیلوانا ایجاد کنند.
آب دهانش را بهسختی بلعید و تکیهاش را از عصا گرفت .سیلوانا چرخی دورش زد و مقابلش ایستاد ،صورتش را مقابل
صورت تیارانا گرفت و با پوزخندی پرسید:
 دوست داری چطور بمیری؟ سرت رو قطع کنم یا یه زخم دیـ...قبلاز آنکه کلمهی دیگری از زبان نحس سیلوانا خارج شود ،تیارانا با سر عصا ضربهی سنگینی به صورتش زد که
باعث شد فریاد سیلوانا بلند شده و روی زمین بیفتد .تیارانا با صدایی که از درد میلرزید گفت:
 دیشب بهت گفتم کسی که قراره بمیره تویی نه من .من با این زخم عمیقم تو رو از پا در میارم و بعد میمیرم.سیلوانا دستی به صورت دردناکش کشید و با حس سوزشی در گونهاش به دستش نگاه کرد .با دیدن خون کف دستش
جنون به او دست داد و با خشم از جا بلند شده و به عصای قدرت و لبهی تیغهایاش که خون از او میچکید خیره
شد .چرا باید تیارانا پیروز میشد؟ او که زخمی بود و ارتش اندکی داشت؟ برای چه فردی که درحال مرگ بود باید
پیروز میشد؟ افکار سیلوانا کامالً مشوش و چشمهای به خون نشستهاش میخ زخم پهلوی تیارانا بودند .با نیشخندی
عصای سیاهش را باال برد و قبل از اینکه تیارانا بتواند کوچکترین واکنشی نشان دهد ضربهای به زخم عمیق تیارانا
زد .نفس در سـ*ـینهی تیارانا حبس شد و با بهت دستش را به زخمش که دوباره خونریزی کرده بود ،رساند .پاهای
سست و لرزانش را خم کرده و روی زمین زانو زد .درحالیکه به عصایش تکیه کرده بود با نگاه بیحالش دنبال کارل
گشت .قلبش با سرعت بیشتری میکوبید و چشمان بیحالش مدام روی هم میافتادند و میل عجیبی به خواب داشتند.
سیلوانا با لـ*ـذت نگاهی به حال بد و زخم عمیق تیارانا انداخت .داشت میمرد و او با لـ*ـذت و شوق زیادی مرگش
183

ر

الهه یخی
WWW.NEGAHDL2.IR

کاربر انجمن نگاه دانلود

را تماشا میکرد .کارل با دیدن تیارانا که زخمی و بیحال مقابل سیلوانا زانو زده بود فریادی از ناباوری کشید و اسمش
را صدا زد .تنها عشقش داشت میمرد و او نمیتوانست کاری انجام دهد .قلبش فشرده میشد و چشمهایش لبالب از
اشک پر شده بودند .از روی اسب پایین پرید و با چند گام بلند و تند خودش را بر بالین تیارانا رساند .سر بیحال
عشقش را به آغـ*ـوش کشید و دستی به صورت سرد و بیحالش کشید .ترسید و مضطرب نامش را صدا زد:
 تیارانا! تیارانای من ،چه بالیی سرت اومده عزیزم؟نگاهی به محل زخم که آغشته به خون بود و هرلحظه خون بیشتری اطرافش را پر میکرد ،انداخت و سرش را از
روی تأسف تکان داد .چرا متوجه حال وخیم همسرش نشده بود؟ با درد لب زد:
 چرا بهم نگفتی چه اتفاقی برات افتاده؟ تیا ،من رو ببین .چشمات رو باز کن و نگاهم کن .تو نباید بمیری! تیا!سیلوانا لبخند شروری میهمان لبهای سرخ شدهاش کرد و عصا را بهسمت تن بیجان تیارانا گرفت .حاال بهتر
میتوانست تیارانا را از بین ببرد و خودش فرمانروای مطلق چهار سرزمین یا همان تاراگاسیلوس باشد .همه ایستاده
بودند و به مرکز میدان نبرد ،جایی که تیارانا در آغـوش کارل جان میداد خیره شده بودند .نباید قبل از به پایان
رساندن مأموریتش میمرد .نباید...
سیلوانا درحال زمزمه کردن وردی بود که نفس در سـ*ـینهاش حبس شد و عصا از دستش روی زمین افتاد .از پشت
گردنش تا گودی کمرش میسوخت و حس سوزنسوزن داشت .گیج و یخزده به عقب برگشت و با دیدن سایمون و
آالریس در کنار هم چشمانش تیز و خون به صورتش هجوم آورد .پدر و پسر کارشان را با زخم عمیقی که روی کمر
سیلوانا ایجاد کرده بودند به پایان رساندند؛ اما به همین راحتی سیلوانا را نمیتوانستند از پا در بیاورند .تیارانا اندک
نیروی خودش را جمع کرده و بهسختی از آغـ*ـوش کارل دل کند و به زخم عمیق سیلوانا نگاه کرد .فقط کافی بود
عصای قدرت را به آن زخم برساند و دیگر همه چیز تمام میشد .خود سیلوانا گفته بود که تماس عصا با پوستش
باعث سوختنش میشود ،پس...
تیارانا زیر لب چند بار اسم خدا را به لب آورده و از جا بلند شد ،درحالیکه با خودش زمزمه میکرد «این دیگه آخرین
باره» الماس عصا را به زخم عمیق سیلوانا چسباند.
سیلوانا فریاد میزد و جیغ میکشید ،وجودش آتش گرفته بود و این حالت در پوستش نیز آشکار بود .مقابل چشمهای
بهتزدهی همه بوی سوختگی در همهجا پیچیده بود و از البهالی پوستهای تاولزدهی سیلوانا خون جاری شد.
دیگر زیبا نبود ،سیلوانا در آتش انتقام همه و سیاهی خودش سوخت و نقش بر زمین شد و تنش برای همیشه بیحرکت
باقی ماند .تیارانا با لبخند دردناکی چشمان بیحالش را روی هم قرار داد و با نفس آخری روی زمین افتاد .هیچکدام
دیگر نفس نمیکشیدند .صدای گریههای ریتا و جولیا ،با فریادهای کارل آمیخته شده بود و قلب همه را به درد
میآورد.
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***
سه سال بعد
دنیل درحالیکه با احترام سرش را برای شاه و ملکهی قصر خورشید خم کرده بود متواضعانه گفت:
 سرورم اگر اجازه بدید من شاهزاده ریتا رو همراهی میکنم.از گوشهی چشم نگاهی به ریتا که با خوشحالی به او خیره شده بود انداخت و درحالیکه سعی داشت لبخند عریضش
را پنهان کند به لحن شوخ ملکه گوش سپرد:
 شما آزادید که همسر آیندهی خودتون رو با میل و خواستهی قلبیتون هر جا که دوست دارید ببرید .از اون گذشته،ما که مانع ورود شما به قصر نشدیم که از پنجرهی اتاق شاهزاده پیش ایشون میرید.
دنیل درحالی که صورت شرمزدهاش را بیشتر به زیر میانداخت منتظر دور شدن شاه و همسرش ماند.
سرش را که بلند کرد نگاهش قفل نگاه هیجانزده و براق ریتا شد و درحالیکه او را به آغـ*ـوش میکشید بوسـ*ـهای
روی موهای بلندش نشاند و خیلی مالیم گفت:
 عزیزم بهتره بریم .نباید دیر برسیم.ریتا که میدانست با دیرکردن بیاحترامی بزرگی به ملکهی بزرگ میکند ،تندتند سرش را تکان داده و جلوتر از او
به راه افتاد.
رایان در حیاط قصر درحالیکه نگاهش را از همسر رایمون میگرفت ،به جولیا کمک کرد تا روی اسب بنشیند.
دستانش را بهگرمی فشرد و گفت:
 نباید دیر برسیم .پس تندتر سوارکاری کن.جولیا باشهای گفت و با نگاهش دنبال جیک گشت؛ اما اثری از او پیدا نکرد .با ناامیدی سری به نشانهی تأسف برایش
تکان داد و همراه آنها بهسمت محلی که قرار مالقات داشتند حرکت کردند .سایمون کالفه و عصبی نگاهی به راه
انداخت و با حرصی آشکار زیر لب غر زد:
 چرا نمیان؟ خیلی دیر کردن .حوصلهم سر رفت.هلن لبخند آرامشبخشی به صورت همسرش پاشید و درحالیکه او را به کنار خود فرا میخواند تکیهاش را به درخت
داد و گفت:
 بیا بشین ،با راه رفتن و حرص خوردن اونها خودشونو نمیرسونن.سایمون لبخندی زد و کنارش جا گرفت .با عشق چشمان سبز هلن را رصد کرد و از خدا برای برگرداندن همسرش
تشکر کرد .هلن با هیجان دست راستش را باال آورد و گفت:
 اوناهاش اومدن.185
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سایمون نگاهش را باال کشید و به راه خاکی که البهالی درختها مخفی شده بود نگاه کرد .کمکم شش اسبسوار
نمایان شدند و خود را به آن دو رساندند .سایمون از جا بلند شد و انگشتهای ظریف هلن را گرفت و او را هم از جا
بلند کرد ،با ترشرویی رو به آنها گفت:
 خیلی دیر کردین .ملکه چند ساعتیه که منتظر ما هستن ،بهتره بریم.سری برای هم تکان دادند و بهسمت قصر مخفی به راه افتادند.
***
تیارانا برای آخرین بار نگاهش را از آینه گرفت و رو به روح نگهبانی که برایش پیغام ارواح نگهبان را میآورد گفت:
 کار واجبی داشتی که این موقع از روز اومدی اینجا؟سوفیا سرش را خم کرد وخودش را روی هوا به جلو کشید ،اشارهای به کتاب روی میز کرد و گفت:
 جناب اسکاتال گفتن این کتاب بهتره پیش خودتون باشه ،ایشون گفتن این کتاب رو برای شما نوشتن.تیارانا چشمانش را آرام باز و بسته کرد ،قدمی به جلو گذاشت و درحالیکه لطف اسکاتال را به یاد میآورد گفت:
 به جناب اسکاتال بگید خیلی ازشون ممنونم که اون روز مانع از مرگ من شدن.سوفیا خیلی آرام در جوابش گفت:
 ایشون گفتن چون شما به عهدی که با ارواح نگهبان داشتین پایبند بودین و سیلوانا رو از بین بردین و همینطوروارثی نداشتین تا راهتون رو ادامه بده ،بهتون اجازه داده شد تا زندگیتونو ادامه بدین.
و بعد مثل قبل در کسری از ثانیه مقابل چشمانش ناپدید شد .بالفاصله در باز شد و دختر کوچکی خود را به آغـ*ـوش
تیارانا انداخت و گفت:
 مادر ،پدر گفتن دوستانتون تشریف آوردن.تیارانا لبخندی زد و صورت دخترش را بوسید .کامالً شبیه به خودش بود ،موهای سفیدرنگ دخترش را بافت و
دستدردست هم از اتاق بیرون رفتند.
بعد از جنگ ،اسکاتال که تیارانا را تحسین میکرد ،با کمک او افرادی را که سیلوانا تسخیر کرده یا کشته بود ،از زندان
تاریکی آزاد کرد و همه را به زندگی بازگرداند.
تیارانا به زندگی خود تا زمانی که مرگش فرا رسد ادامه داد و بعد از آن همانند نیاکانش روح محافظ تاراگاسیلوس شد.
اما بعد از او ،اتفاق هولناکی مانع از ملکه شدن دخترش گردید.
پایان
***
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با تشکر از نویسنده برای خلق این اثر
این رمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحریر در امده و در سایت نگاه دانلود منتشر شده است.

منبع نگارش:
ارتباط با نویسنده:
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